
 

Leerlingenboekje 
Berlijnreis 

4 tot en met 7 juni 2019  

  
  

Mencia Sandrode Zundert  



    

 

Beste Berlijnleerlingen van klas 3,  

 
 

De Amerikaanse president John F. Kennedy sprak tijdens zijn bezoek aan Berlijn in 
1963:  

“Vandaag, in de wereld van vrijheid, is de meest trotse leuze 'Ich bin ein Berliner'.  
Alle vrije mensen, waar ze ook leven, zijn burgers van Berlijn en dus ben ik, als vrij 
man, er trots op te kunnen zeggen 'Ich bin ein Berliner'!"  
 

 

  

Ook wij, leerlingen en docenten van Mencia Sandrode uit Zundert, zullen binnenkort 
deze legendarisch woorden kunnen uitspreken. Een bus zal ons brengen naar de 
stad waar verschillende geschiedenissen elkaar doorkruisen. De hoofdstad van Hitler 
zijn derde rijk, de stad verdeeld in oost en west door communisten en kapitalisten, 
maar vooral de bruisende metropool die nooit slaapt: Berlijn!   

Dit boekje zal je helpen je reis naar het oosten voor te bereiden. Een goed begin is 
immers het halve werk! Daarnaast zal dit boekje je reisgenoot zijn tijdens de reis. 
Zorg er dus voor dat je het niet verliest en inpakt voor je reis. Dan kun je met een 
gerust hart de bus instappen.  

We hebben er zin in! 

 

 

  

  

    



Het reisprogramma 

 

 

 
Dag 1, dinsdag 4 juni 2019  
  
09.00 uur: vertrek vanuit Zundert naar Berlijn. Stop bij de vroegere grenspost 
tussen West- en Oost-Duitsland. 
 
19.00 uur: aankomst in Berlijn, check-in en diner. Optie voor een avondwandeling 
door het stadscentrum. 
 

 

 
Dag 2, woensdag 5 juni 2019 
  
08.00 - 08.30 uur: ontbijt in het hostel.  
  
08.45 - 09.15 uur: met de metro naar de fietsverhuur. 
  
09.30 - 12.30 uur: fietstocht langs verschillende highlights in het centrum.  
  
12.30 - 14.00 uur: vertrek naar Sachsenhausen, voormalig concentratiekamp. 
  
14.00 - 16.00 uur: bezoek Sachsenhausen. 
  
18.00 uur : diner in het hostel.  
 
20.00 uur : Disco D-light in club Matrix. 
 
00.30 uur : slapen.  
  

 

 
Dag 3, donderdag 6 juni 2019 
  
08.30 - 10.00 uur: ontbijt in het hostel.  
  
10.00 - 11.00 uur: naar Hohenschönhause, voormalige Stasigevangenis. 
 
11.00 - 12.45 uur: rondleiding Hohenschönhause.  
  



12.45 - 13.30 uur: lunch in de bus, reis naar Computerspielemuseum. 
 
13.30 - 15.00 uur: rondleiding Computerspielemuseum. 
 
15.00 uur: vertrek naar de Gedächtniskirche. 
 
15.30 uur - 18:30 uur: vrije tijd / shoppen op de Kurfürstendamm. 
 
18.30 uur: vertrek naar hostel. 
 
19.00 uur: terugkomst bij het hostel, diner, avond in hostel. 
  

 

 
Dag 4, vrijdag 7 juni 2019  
  
08.30 - 09.30 uur: ontbijt in het hostel, spullen inpakken. 
  
10.00 - 20.00 uur: terugreis Berlijn - Zundert. 
 

 

   



 

  

Belangrijke informatie voor de thuisblijvers:  

 

Verblijfadres in Berlijn:  

City Hostel Berlin 
Glinkastrasse 5-7; 10435 Berlin  
tel: +49 30 23 88 66 850  
 
 
Mencia Sandrode organiseert de reis in samenwerking met scooltrips.nl 

 
Organisatie bereiken? 
Tristan Janssen: +31 6 26 11 64 51  
  
School bereiken?  
Mencia Sandrode: 076 - 599 50 50 
Chris Vermeeren: 06 - 43 20 59 68  
 

 

 
  



 

  
Inpaklijst  
 
Wat neem je mee?   
 Toiletspullen 
 Kleding: 

• Dikke trui / jas voor koude momenten  
• Gemakkelijk zittende kleding om overdag in rond te struinen  
• Ondergoed / sokken  
• Schoenen die lekker lopen  
• Evt. een regenjas bij slecht weer, je feestoutfit voor de party-avond 

 Overige:  
• telefoon + lader, evt. oordopjes 
• evt. fotocamera 
• spelletjes voor in de bus  
• schrijfmateriaal 
• lunchpakket  
• zakgeld 
• paspoort / ID-kaart 
• evt. medicijnen  

  
Maximum toegestane bagage: een reistas en een handbagagetas.  
Stop je paspoort / ID in je handbagage!  
  
Wat neem je niet mee:  

• Beddengoed en handdoeken, deze worden namelijk verzorgd door het hostel 
• Powerdrinks  
• Alcoholhoudende dranken 
• Tabakswaren / rookgerei 

 
Zaken die niet vergeten mogen worden:  
 

• Geldig reisdocument (paspoort of ID-kaart), anders mag je niet mee! 
• Een reisverzekering 
• Geef je allergie of medicijngebruik door aan mw. v.d. Broek.  

  
 

   



 

 

Zodat we het gezellig houden…..  
Tijdens de reis gelden de normale omgangsvormen, zoals wij deze op school ook 
gewend zijn. Natuurlijk zijn we niet op school. Vandaar een aantal 
aandachtspunten:   (al verwacht de reisleiding dat dit eigenlijk niet nodig is)  

• De busreis naar Berlijn is een lange tocht. Deze zullen we aangenaam moeten 
maken voor ons allen. Stoor een ander niet met jouw favoriete muziek, laat je 
stoel gewoon rechtop staan en gooi je troep in een afvakzakje. Blijf daarnaast 
lekker op je stoel zitten. Geluidsdragers zijn niet toegestaan in de bus. Zo 
kunnen we relaxed van en naar Berlijn reizen.  

• Een geintje is leuk, maar zorg dat de reis voor iedereen ontspannen is. Ga dus 
niet te ver.  

• Natuurlijk is een snoepje lekker, maar kilo’s snoep en chips zijn voor niemand 
gezond.  

• Een paar dagen Berlijn is hartstikke leuk, maar ook vermoeiend. Pak je rust 
tijdens de nachten. Zorg dat je een ander niet wakker houdt. Blijf tijdens 
slaaptijd op de kamer.  

• Houd je eigen kamer netjes. Je bent zelf verantwoordelijk voor de bende die 
je maakt. Deze zal dus ook opgeruimd moeten worden en aan het einde van 
de reis worden de kamers gecontroleerd. 

• Vanzelfsprekend wordt er onder de leerlingen geen alcohol of energiedrankjes 
gedronken en wordt er niet gerookt, ook niet elektronisch. 

• Niet zeuren. Lachen is veel leuker.  

 
   

  



 
 

Wie gaan er mee?  
 
4 Docenten:  
Mevr. v.d. Broek 
Mevr. Westphal 
Mnr. Tellekamp 
Mnr. Janssen  
 
53 Leerlingen: 
Bastiaansen, Wilco 
Bastiaansen, Cato 
Bedaf van, Lisa 
Beek van, Dave 
Bergen van, Ron 
Boon, Pieter 
Boot, Tina 
Borg, Daan 
Broeders, Daan 
Brosens, Lois 
Bundu, Isatu 
Cranenburg, Luuk 
Daoudi, Dina 
Dekkers, Raf 
Derksen, Niels 
Dictus, Isabel 
Dictus, Bo 
Doremalen van, Hannah 
Elsacker van, Sem 
Groot de, Tycho 
Hammerstein, Faye 
Haring, Wesley 
Hees van, Crijn 
Hooijdonk van, Fay 
Jacobs, Floor 
Jalink, Bo 
Jochems, Jess 
Jochems, Danique 
Jongenelen, Chiel 
Kouwenberg, Fleur 
Kujjah, Mohammad 
Laerhoven van, Jonna 
Langenberg van de, Isa 
Leenaerts, Moya 
Luteijn, Loïs 
Lutgendorff, Koen 
Luykx, Lynn 
Meijer, Nino 
Mertens, Tessa 
Noorland, Evi 
Notenboom, Dana 
Nouws, Hilde 
Nouws, Wessel 
Oers van, Ben 
Oorschot van, Indy 
Opstal van, Meike 
Overbeeke, Ward 
Sentges, Sheady 
Smink, Ben 
Smits, Robin 
Top, Sanne 
Verdaesdonck, Merel 
Wijngaard van den, Cristiaan 

 


