
2003.....excursie naar Berlijn  
   

vierdaagse reis naar Berlijn en Potzdam 
 
Donderdag 8 mei 2003:  
De bus vertrekt vanaf het station Bloemendaalzijde. Na enige tijd wordt op de Veluwe een 
koffiepauze gehouden. Daar kunnen de 52 deelnemers nader kennismaken met elkaar. Hierna 
krijgen we op de lange weg te maken met de nodige opstoppingen, lunchpauze en plaspauze 
inbegrepen, en gaan naar de hoofdstad van onze oosterburen. Aan het begin van de avond komen 
we aan bij het driesterrenhotel Berliner Ring aan de zuidelijke rondweg en ca 25 km van de stad. De 
meeste reisgenoten hebben het advies om op eigen gelegenheid naar de stad in te gaan, omgezet in 
een biertje drinken op het terras van het hotel.  

 

   

 

 

 

 

       op weg naar Berlijn   de muur met kunstuitingen    voormalig controlehuisje     gebouw van Sony 

 
Vrijdag 9 mei 2003:  
De volgende ochtend gaan we op weg naar het centrum voor een rondrit door het voormalige West- 
en Oost-Berlijn. Een Nederlandse Gids brengt ons eerst naar "de muur". Nu al een levend museum 
met kunstuitingen erop geschilderd. De volgende stop is eveneens op de voormalige grens. Hier 
kijken we vanuit de westelijke kant naar het Amerikaanse controlehuisje. Opmerkelijk zijn de vele 
nieuwe gebouwen aan de oostkant van dit gebied. Ten tijde van de koude oorlog was het een braak 
liggend gebied. Rondom en nabij de Potzdammerplatz zijn vele moderne grote gebouwen verrezen. 
Vaak prestige-objecten van grote ondernemingen. Bedrijven als Mercedes en Sony (zie foto) hebben 
vele tientallen miljoenen gestoken in moderne architectuur. 
 
Na de lunch maken we een wandeling door het oude deel van het voormalige Oost-Berlijn. Een plek 
waar vroeger veel joden woonden en hun bedrijfjes rond kleine binnenplaatsen hadden. Thans is 
het opnieuw gerestaureerd en is weer opnieuw een plek voor huidige jonge ondernemers. Na de 
wandeling haastje-repje terug naar het hotel, omkleden en terug naar de stad om te dineren en 
vervolgens naar de show "Wunderbar" te gaan. 
 
Zaterdag 10 mei 2003  
's Morgens is er geen programma. Een aantal kiest voor een bezoek aan het Joods Museum. Naast 
een klassiek gebouw is door de architect Libeskind een modern gebouw neergezet waarbij in het 
ontwerp zelf veel symboliek is verwerkt. Zo zijn de rechte gangen in de onderste etage een symbool 
voor het "uit balans" zijn van de vluchtende joden in Europa ten tijde van de holocaust. De vloer van 
deze etage ligt diagonaal iets uit het lood, waardoor je ook zelf deze onbalans ervaart. 's Middags 
staat de bus te wachten voor vertrek naar Potzdam. Via het oude centrum van West-Berlijn rijden 
we langs de Gedachtnisskirche naar het zuidelijk gelegen Potzdam. Naar het park Sanssouci.  
   

 



  

   

  

     

 

    wandeling naar het paleis       Sans Souci    buiten         en binnen        theehuis met vergulde beelden 

Na een rit van een uurtje komen we bij het park (290 ha) met een aantal paleizen, bijgebouwen en 
plantsoenen. Het oudste paleis Sans Souci, gebouwd door keizer Friedrich de Grote, is niet voor het 
publiek opengesteld. Hier wilde de keizer zich zonder zorgen aan filosofie en artistieke neigingen 
wijden. Na de rondleiding binnen maken we een flinke wandeling terug naar de andere kant van het 
park. Na de bezichting van het paleis volgt een wandeling door het fraaie park met een oosters 
theehuis met vele vergulde beelden. Na een tochtje te paard is het hier goed toeven voor de 
keizers.  
 

 
Na de twee drukke 
dagen hebben we 
een slotdiner in 
Berlijn. Aan ronde 
tafels worden de 
ervaringen van de 
afgelopen dagen 
dagen nog eens 
doorgenomen.  
 
Op zondag wordt 
de reis terug 

aangevangen.  

 

  


