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De tijd gaat ontzettend hard en het is alweer de vierde dag in Berlijn! Vandaag worden er geen 
kinderdagverblijven bezocht, maar is het een dag ter vrije besteding. Wel konden een aantal medewerkers 
deelnemen aan een workshop genaamd ‘Haus der kleinen Forscher.’ Caroline (pedagogisch coach van DAK) 
plaatst hierover nog een apart stukje over wat zij hier gedaan hebben.  
 
De overige medewerkers hebben de toerist uitgehangen en flink wat stappen gezet. Het record staat nu op 
25.006 stappen! Om jullie mee te nemen in wat wij zoal bezocht hebben hieronder wat foto’s en leuke 
weetjes.  
 
Brandenburger Tor: dit is het belangrijkste symbool van Berlijn. Het bouwwerk is voltooid in 1795. Het 
werd vroeger gebruikt voor wachten en douanebeambten. De Brandenburger Tor stond centraal bij vele 
belangrijke gebeurtenissen, van militaire parades tot de viering van het Derde Rijk en de machtsgreep van 
Hitler. Tot 1989 hield de poort de wacht tussen Oost-Berlijn en West-Berlijn.  
 
Holocaust Denkmal: een monument wat in 2005 werd geopend voor de joden die tussen 1933 en 1945 
door de nazi’s werden vermoord. Het is een veld van 19.000 m2 met betonplaten waar je tussendoor kunt 
lopen.  
 
Reichstag: dit is gebouwd voor het Duitse parlement en is bedoeld als symbool van nationale Duitse 
eenheid en om de aspiraties van het nieuwe Duitse Rijk (1871) te tonen. Nu is het een moderne 
vergaderruimte. Je kan het gratis bezoeken voordat je je van tevoren aanmeldt. Iets wat sommigen van ons 
donderdagavond 23 mei gaan doen.  
 
Berliner dom: de kathedraal werd gebouwd tussen 1747 en 1750. De centrale koepel is 98 meter hoog. Je 
kan het bezoeken voor € 7,- p.p.  
 
East Side Gallery: dit is een 
overgebleven stuk van de 
Berlijnse Muur van 1.316 km 
lang. Er is een enorme 
hoeveelheid graffiti te zien, 
het werk van 118 
kunstenaars uit 21 landen.   
 
Checkpoint Charlie: van 1961 
tot 1990 was dit de enige 
grensovergang voor 
buitenlanders tussen Oost- 
en West-Berlijn. Voor de vele 
Oost-Duitsers die aan het 
communistische regime 
probeerden te ontsnappen, 
was deze plek het symbool 
voor vrijheid en scheiding van 
West-Duitsland. Van de 
voormalige controlepost is er 
nog maar weinig over. In 
1990 werd de controlepost 
officieel gesloten.  


