‘

‘Treinen naar het
eindstation
van de beschaving…’

‘In het midden stond een vent…,
die beschikte over je leven…’

WIM A.H. ROZEMA
Docent Geschiedenis en Staatsinrichting.

Historische vereniging
Hoogezand-Sappemeer e.o.
Bezoek aan Durchgangslager Westerbork
Secre

Geachte dames en heren,
Zoals reeds aangekondigd in ons jaarprogramma ligt het in de bedoeling om dit
voorjaar een excursie te organiseren naar :

het Herinneringscentrum Kamp Westerbork te Hooghalen.
Zoals u waarschijnlijk bekend zal zijn, leidt onze secretaris, Wim A.H. Rozema, ieder
jaar 1 of meer excursies met een schoolklas naar Kamp Westerbork. Voor deze
excursie is door onze secretaris een nieuw format geschreven : naast een
schoolklas, groep 8, wil hij een aantal leden van onze vereniging meenemen.
De leerlingen en onze leden worden dan aan elkaar gekoppeld. Naast een bezoek
aan het Herinneringscentrum is er uitleg op het voormalige kampterrein : op het
perron en bij het monument : de oprijzende spoorrails.

Uw Historische Vereniging zorgt voor het busvervoer van de leerlingen en de leden
van de Historische Vereniging en ook de kosten zijn voor rekening van de vereniging.
Het bezoek aan Kamp Westerbork zal een hele dag in beslag nemen.
De excursie is gepland op :
Donderdag 17 april 2014.
Na uw opgave ontvangt u van ons nader bericht over de verdere organisatie van
deze dag.

Onze secretaris en excursieleider, de heer Rozema, heeft bij deze ‘geschiedenisles
on site’ een speciale reader samengesteld :

“In de verte staat een verlicht gebouw,
treinen naar het eindstation van de beschaving …
Dit boekwerkje zal aan de deelnemers worden verstrekt.

Hebt u belangstelling en tijd om mee te gaan op deze unieke excursie naar Kamp
Westerbork, geeft u zich dan snel op :
via email : histverhosap@gmail.com
of telefonisch via 0598-394512 (’s avonds tussen 19.00 en 19.30 uur).
Met vriendelijke groet,
Jaap Westerdiep, voorzitter HVHS.
www.historische-vereniging-hs.nl
www.kampwesterbork.nl
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