Datum: 8 september 2021
Betreft: Informatie over de Vrouwenmars 2021

Dag allemaal,
Allereerst nogmaals bedankt voor jullie interesse en enthousiasme om deel te nemen aan de Vrouwenmars
Inmiddels hebben zich 118 dames gemeld om deel te nemen aan de Vrouwenmars, waarmee we een compleet
deelnemersveld hebben voor het aantal vrouwen, dat in 1945 heeft moeten deelnemen.

Vervoer
We hebben besloten om iedereen te vervoeren met bussen naar kamp Westerbork vanaf de stad Groningen. U
moet zelf even eraan denken hoe u terugkomt naar uw eigen woonplaats cq hotel. Uiteraard kunt u ook zelf
rechtstreeks naar Kamp Westerbork vertrekken, let wel dat we geen vervoer verzorgen vanaf de stad Groningen
terug naar Kamp Westerbork!

Route
De route is te vinden op: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2543423. Verder kunt u de route nu al
vinden in de TodN app 2021, onder Vrouwenmars. De afstand op afstandmeten.nl is ruim 38KM. In
werkelijkheid zal dit naar verwachting circa 40KM zijn.

Activiteiten
Onderweg zult u een aantal activiteiten beleven, die gerelateerd zijn aan de gebeurtenissen, die ook de 116
vrouwen in 1945 hebben moeten ondergaan.

Verzorging
De organisatie biedt verzorging aan onderweg, zoals een klein lunchpakket en koffie/thee. Neem ook zelf iets
mee, zodat u zeker bent, dat u op (uw) tijd voldoende binnenkrijgt om deze tocht goed te kunnen uitlopen.

Dagindeling
Op de volgende pagina vindt u het definitieve draaiboek. De Vrouwenmars cq de tocht begint om 8.00 uur ‘s
ochtends en eindigt rond 20.00 uur ‘s avonds.

Tocht om de Noord, Postbus 3104, 9701 DC Groningen, tel: 050-850 90 23
info@TochtomdeNoord.nl / www.TochtomdeNoord.nl

Definitieve draaiboek voor vrijdag 17 september
06:15 uur - Verzamelen bij de opstapplaats van de bus langs de Stationsweg ter hoogte van het bruggetje bij
het Groninger Museum.
06.30 uur - Vertrek met de bus vanaf centraal station Groningen. Zorg ervoor dat u op tijd bent, want de bus
vertrekt stipt om 6:30 uur. Denk eraan dat u hiervoor een mondkapje meeneemt en draagt!
07.15 uur - Aankomst op het parkeerterrein van Kamp Westerbork. Hier ontvangen alle deelnemers een
nummer, dat in 1945 gedragen werd door een van de 116 vrouwen.
07.25 uur - Verzamelen op het terrein van Kamp Westerbork en verdeling van de gehele groep in 3 groepen van
ca. 40 vrouwen.
07.30 uur - De Startceremonie, waarin de namen en nummers worden voorgelezen van de vrouwen, die in 1945
de Vrouwenmars hebben moeten lopen. Hierna volgt het voorlezen van een dagboekfragment van een van de
vrouwen en bij het verlaten van het kampterrein krijgen alle 3 groepen 1 vlag uitgereikt, die moet worden
meegenomen gedurende de wandeltocht
08.00 uur - Start van de Vrouwenmars in 3 groepen
Onderweg zullen alle groepen een aantal activiteiten meemaken, die (deels) te maken hebben met
gebeurtenissen van destijds (1945). Hoewel u van ons onderweg ook wat te eten en drinken aangeboden krijgt
(o.a. een lunchpakketje) adviseren wij om zelf ook proviand mee te nemen, want wellicht heeft u eerder (of
meer) trek in eten en drinken, dan dat wij het u aanbieden!
19.00 / 19.30 uur - Finish van de Vrouwenmars in Groningen bij het voormalige Huis van Bewaring (Helperlinie).
19.30 uur - Sluitingsceremonie van de Vrouwenmars
Overhandiging van de geallieerde vlaggen aan CdK René Paas

Wij wensen jullie veel succes in deze eenmalige editie van de Vrouwenmars!!

P.S.
Deelnemen aan de Tocht om de Noord is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie
accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet
worden (er vindt geen gehele restitutie van inschrijfgelden plaats).
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