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K O N I N K L I J K 

L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit: dagexcursie naar de Eifel  
met een bezoek aan Vogelsang IP en een boottochtje over de Rursee  

Wanneer: zaterdag 7 april, 9.00 uur tot ca. 18.15 uur 

Locatie: opstapplaats bij Stayokay (Maasboulevard 101); vertrek om 9.00 uur 

(we reizen gezamenlijk per bus) 

 

 

Schrijf u nog snel in!! 

U kunt zich nog inschrijven t/m woensdag 21 maart!! 
 

 

De excursie van 2018 brengt ons naar de Eifel. Hoofdonderdeel is een bezoek aan Vogelsang IP. 

Vogelsang was in de jaren ’30 en ‘40 één van de drie zogeheten Ordensburgen waar toekomstige 

leiders van de nazipartij – de NSDAP – werden opgeleid. Ordensburg Vogelsang was destijds niet 

alleen één van de grootste bouwwerken van de nazi’s, maar gaf door de architectuur ook 

uitdrukking aan het  gevoel van superioriteit en mensverachting dat gepaard gingen met de 

nationaalsocialistische leer. 

 

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het opleidingscentrum stilgelegd; in 1942 werd 

het opnieuw in gebruik genomen door de Adolf Hitler-scholen. Na de oorlog namen Belgische 

militairen Vogelsang in gebruik als oefenterrein.  

 

Sinds 2006 ontwikkelt zich op deze plaats Vogelsang IP, waarbij IP staat voor ‘Internationale 

Plaats’. Tolerantie, diversiteit en vredig samenleven zijn voortaan de centrale kernwaarden.  

 

Het programma 

 

In de ochtend maken we een tour van ongeveer anderhalf uur over het uitgestrekte terrein van 

Vogelsang IP onder leiding van een deskundige gids. Na de lunch kunt u op eigen gelegenheid de 

tentoonstelling Herrenmensch bezoeken, die onder meer een beeld geeft van de inhoud van het 

opleidingsprogramma én de nazi’s die hier ideologisch werden geschoold. Desgewenst kunt u zelf 

het terrein verder ontdekken. Ook kunt u de tentoonstelling Wildnisträume bezoeken, die gewijd is 

aan de flora & fauna van Nationalpark Zentrum Eifel. 

 

In de tweede helft van de middag brengt de bus ons naar het vlakbij gelegen Einruhr, waar we aan 

boord stappen van een rondvaartboot. We maken een tochtje van een half uur over de Rursee van 

Einruhr naar Rurberg. In Rurberg pikt de bus ons weer op en rijden we terug naar Maastricht, waar 

we omstreeks 18.15 uur zullen arriveren. 
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Het programma ziet er als volgt uit: 

 

• 9.00 u.  vertrek met de bus vanaf Stayokay (Maasboulevard 101) 

• 10.30 u.  aankomst, koffie/theepauze 

• 10.45 - 12.15 u. rondleiding 

• 12.30 - 13.30 u. lunch bij ‘Vogelsang Gastronomie’ 

• 13.30 - 15.45 u. vrije ruimte, bijv. bezoek Herrenmensch 

• 15.45 u.  vertrek naar Einruhr 

• 16.00 - 16.30 u. rondvaart van Einruhr naar Rurberg 

• 16.45 u.  terugreis naar Maastricht 

• ca. 18.15 u. aankomst in Maastricht 

Kosten en aanmelding 

 

De kosten bedragen € 50 per persoon. 

Inbegrepen zijn: busreis, entreegeld & rondleiding, boottocht en lunch.  

 

Aanmelden doet u door: 

1. Het verschuldigde bedrag over te maken op IBAN NL21 INGB 0009 5123 35 t.n.v. LGOG Kring 

Maastricht. Vermeld bij de overschrijving uw naam en/of uw LGOG-lidnummer, het aantal personen en 

‘Excursie Eifel’. 

2. Stuur een mail naar elemmens@wish.nl met uw naam, telefoonnummer en het aantal deelnemers (of 

geef dit telefonisch door aan Eric Lemmens, tel. 06 - 470 054 66). 

3. De inschrijvingstermijn sluit op 21 maart 2018.  

4. Voor de aanmelding geldt: wie het eerst betaalt, het eerst maalt. Bij over-intekening wordt uw geld 

teruggestort. 

Voor inhoudelijke informatie over de excursie kunt u terecht bij Kris Förster, 

info@kfproductions.nl, 06-250 361 23. 

 

 

Lezing  

Het Maastrichts experiment.  

Over de uitdagingen van een jonge universiteit 
 

door dr. Annemieke Klijn 

 

Maandag 9 april 2018 in StayOkay te Maastricht  

Voorafgaand aan de lezing vindt de algemene ledenvergadering plaats. 

 

U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 
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