
MET HET HORNEMANN HUIS 
NAAR HAMBURG
24, 25 en 26 maart 2023



zondag 26 maart 
dag 3: Bullenhuser Damm Schule

vrijdag 24 maart 
dag 1: Hamburg

zaterdag 25 maart 
dag 2: NeuengammeMET HET HORNEMANN HUIS NAAR HAMBURG

Op 24, 25 en 26 maart 2023 brengen we een bezoek aan het 
concentratiekamp Neuengamme en de school in Hamburg waar 
Edo en Lexje Hornemann samen met 18 andere kinderen zijn 
vermoord. Deze reis is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is 
om een bezoek te brengen aan de plek waarover we nu vooral veel 
vertellen. Een indrukwekkende trip die zeker de moeite waard is. 

U reist op eigen gelegenheid naar het Best Western hotel Boetcherhoff  
in Hamburg. Het is mogelijk om de auto bij het hotel te parkeren, dit 
kost € 15,- per dag. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zelf 
contact opnemen met het hotel om dit te regelen.   
U kunt vanaf 16.00 uur inchecken in het hotel. Optioneel is het 
mogelijk om op vrijdagavond om 19.00 uur te genieten van een 
3-gangen diner.

Adres hotel:
Wohlerstrasse 2
22113 Hamburg
Tel. +49 40 731 87 803.

         

Vanaf 7.00 uur kunt u ontbijten in het restaurant van het hotel. Na het 
ontbijt vertrekt u op eigen gelegenheid naar Neuengamme, waar u 
om 10.30 uur wordt verwacht.
Er staat een rondleiding op het programma met Martin, een 
Nederlandstalige gids. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om zelf 
nog rond te wandelen. De lunch is inbegrepen bij dit bezoek. 
We zullen naar verwachting tussen 16.00 uur en 17.00 uur weer 
teruggaan naar Hamburg. De avond is vrij te besteden.

Adres concentratiekamp 
Neuengamme:
KZ Gedenkstätte Neuengamme 
Jean-Dolidier-Weg 75
21039 Hamburg

 

Na het ontbijt gaat u op eigen gelegenheid naar de school aan de 
Bullenhuser Damm. Hier worden we om 10.00 uur verwacht en krijgt 
u een rondleiding. Gids Martin is hier ook weer bij aanwezig. Na het 
bezoek aan de school zit de trip aan Hamburg erop en vervolgt ieder 
zijn eigen weg terug naar huis.

Adres school:
Bullenhuser Damm 92
20539 Hamburg

         



PRIJS VOOR DIT ARRANGEMENT
€ 245,- per persoon op basis van een 2-persoonskamer 

(toeslag 1 persoonskamer €49,-)
Prijs is inclusief overnachtingen met ontbijt, 

lunch op zaterdag en de gids op beide locaties.

Optioneel 3-gangen diner op vrijdagavond : €29,95 
(graag bij boeking doorgeven)

Graag opgeven voor 1 februari 2023
Deze reis is een initiatief van stichting Het Hornemann Huis in 

samenwerking met travelcounsellor Wendy Klinkhamer. Wendy 
is lid van onze Raad van Advies en zij verzorgt de fi nanciële 

afhandeling.

Voor vragen of opmerkingen graag een mailtje naar 
Wendy@hethornemannhuis.nl .


