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Inlogproblemen
Als u de inlog van uw PolMarCo account vergeten bent kunt u die automatisch opvragen. Ga hiervoor naar de
inlogpagina. Dit is de pagina waar u kunt inloggen voor de deelnemerspagina. Onder de knop “login“ vindt u 2
opties? Let op, dit betreft een automatisch gegenereerd script waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens uit
de database.
 Optie 1: Wachtwoord vergeten
Voor deze optie is het wel van belang dat u uw gebruikersnaam weet. Indien u deze niet weet moet u eerst optie
2 uitvoeren.
Klikt u op “wachtwoord vergeten” dan wordt er gevraagd om uw e-mailadres. (Vul hier het privé e-mailadres in!).
Klikt u op toevoegen dan wordt er een verificatiecode toegestuurd. Deze kunt u invullen d.m.v. een link die in
deze email wordt meegestuurd of op de webpagina welke verschijnt na het aanvragen van de verificatiecode. Na
het invullen van de verificatiecode komt u op een pagina waar u een wachtwoord kunt aanmaken (let op! Achter
de code die in de mail wordt verstuurd staat een punt, deze hoort niet bij de verificatiecode!).
 Optie 2: gebruikersnaam opvragen
Klikt u op wachtwoord vergeten dan wordt er gevraagd om uw e-mailadres (Vul hier het privé e-mailadres in!).
Er wordt u een e-mail toegezonden waarin uw gebruikersnaam staat vermeld.
Indien het met de bovenstaande manieren niet lukt om in te loggen dan kunt u contact opnemen met de
webmaster door middel van het contactformulier op de website, te vinden onder contact.

Reis Würzburg
Het bestuur bedankt Johan Turk voor het uitvoerige en zeer interessante verslag van onze meerdaagse reis naar
Würzburg. Het verslag staat inmiddels op de website (meerdaagse reizen / 2010 Würzburg / reisverslag).
Verzoek aan de deelnemers aan deze reis om door u vervaardigde foto’s naar Marco Sondermeijer te sturen.
Willem van Veelen en Gerrit Olthof gingen u reeds voor. Tot slot het verzoek om in het gastenboek uw ervaringen
te vermelden.

Dagtrip 3 maart 2011
Het loopt uitstekend met de aanmeldingen. We zitten inmiddels op 54%. Wees er snel bij en meld je aan via de
inlogpagina. Op onze website wordt onder actueel steeds de actuele stand vermeld.

Hotelkeuze Dresden
In totaal werden 70 Hotels in Dresden en omgeving aangeschreven. Daarvan brachten er 50 een offerte uit. Na een
papieren selectie werden 10 hotels op 30 november t/m 2 december 2010 met een bezoek vereerd. Op basis van
de door ons gehanteerde checklist viel de keuze heel nadrukkelijk op Landidyll Hotel Baumwiese, Dresdner
Straße 2, 01468 Boxdorf (Dresden-Land).
Landidyll Hotel Baumwiese is een gunstig gelegen vier sterren hotel in het noordwesten van de Saksische stad
Dresden. Vlak aan de autoweg A4 en met een halteplaats van openbare verkeersmiddelen direct voor het hotel
Hotel Baumwiese behoort overigens tot de meest traditierijke en bekendste hotels van Dresden. Het betreft een
voormalig tolhuis. Sinds juli 1679 kreeg men reeds vergunning voor het schenken van Dresdense bieren en wijnen.
In 1995 werd het gehele complex aan de buitenkant gerestaureerd.
Achter de tot de monumentenzorg behorende gevels schuilt een historisch en landelijk gasthuis met een verfijnde
en rustieke keuken, een historische restaurant (dat voor ons tijdens ontbijt en diner geheel ter beschikking staat),
ruime smaakvol ingerichte kamers met ligbad en minibar en een sauna met dompelbad.
Redenen genoeg om dit hotel te contracteren. Zie www.baumwiese.de
Aan onze Duitse collega en IPA afdelingsvoorzitter Dietmar Beil hebben we onze programmawensen voorgelegd. Hij
gaat voor ons nu een programma voorbereiden, waarover later meer informatie zal volgen.

Beste wensen
Het bestuur wenst u allen en al uw dierbaren prettige feestdagen en een veilige en gezellige jaarwisseling toe en
een goede gezondheid en veel reisplezier in 2011.
Het bestuur van de Stichting PolMarCo
Izak Mauritz
Henk Slots

