
Berlijn is altijd in beweging en heeft zich daardoor ontwikkeld tot 
een van de belangrijkste culturele steden van Europa. Toonaan-
gevende schrijvers, schilder, DJ’s en danceclubs geven de stad 
een eigenzinnig karakter. Tegelijkertijd laat Berlijn zich lezen als 
geschiedenisboek waar de kogelgaten van de Tweede Wereld-
oorlog nog in in gebouwen zitten de sporen van de Berlijnse 
Muur nog duidelijk terug te vinden zijn. 

Tijdens de werkweek kun je kennismaken met deze fantastische 
stad. We bezoeken in Berlijn..
• de koepel van Rijksdag die een prachtig uitzicht biedt over 

de Berlijnse skyline;
• de voormalige Stasi-gevangenis waar we worden rondgeleid 

door een oud-gevangene;
• het wereldberoemde Holocaust monument;
• de plek waar de bunker van Hitler stond;
• het Sovjetmonument voor soldaten die tijdens de bevrijding 

van Berlijn/Duitsland om het leven zijn gekomen.

Daarnaast is er, maak je geen zorgen, voldoende ruimte in het 
programma voor vrije tijd. Je kunt tijdens die momenten samen 
met medeleerlingen de stad verkennen (ja, er is een H&M en 
een pasgeopende Primark). We sluiten de week af met een 
bezoek aan het filmpark Babelsberg waar veel grote Amerikaan-
se films opgenomen zijn (The pianist, The Bourne Supremacy, 
Inglorious Bastards, The monuments men). 

We vertrekken dinsdag 28 april en komen op vrijdag 1 mei weer 
terug. De kosten voor de werkweek bedragen € 280.

Groeten van,
Hendrik Elzinga, Marleen Talens, Kees van Wee, Ans Wallinga 
en Gerrit Zandbergen

“Berlin is a pulsing, exciting city 
with so many varied and distinctive 
neighborhoods, iconic history all 
around, great food at all levels and 
from every corner of the world ... an 
excellent place to set up camp and 
make a great record.”
(R.E.M. tijdens de opname van hun album in, 
2010)

“Berlin ist arm, aber sexy.” 
(Klaus Wowereit, Burgemeester van Berlijn in 
een tv-interview, 2004)

“Berlin ist eine Stadt, verdammt 
dazu, ewig zu werden, niemals zu 
sein” (“Berlin is verdoemd altijd iets te 
worden maar nooit iets te zijn.”)
(Karl Scheffler, schrijver van het boek Berlin: 
Ein Stadtschicksal, 1910 )

“Die Berliner sind unfreundlich und 
rücksichtslos, ruppig und recht-
haberisch, Berlin ist abstoßend, 
laut, dreckig und grau, Baustellen 
und verstopfte Straßen, wo man 
geht und steht – aber mir tun alle 
Menschen leid, die nicht hier leben 
können!” (“Berlijners zijn onvriendelijk 
en kil, ruw en zelfgenoegzaam, Berlijn 
is weerzinwekkend, luidruchtig, sme-
rig en grijs, overal bouwplaatsen en 
afgesloten straten - maar ik heb me-
delijden met alle mensen die hier niet 
kunnen wonen. 
(Anneliese Bödecker, Berlijns filantroop en 
sociaal werker, geboren in 1932)
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We vertrekken op maandag en komen op donderdag weer terug. De kosten voor de werkweek naar Berlijn liggen tussen de € 270 en € 290.

Groeten van,
Hendrik Elzinga, Feikje Riedstra, Ans Wallinga en Gerrit Zandbergen�




