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Reis Würzburg
De reis naar Würzburg van 5 t/m 8 oktober 2010 ligt weer achter ons. Hoe het is afgelopen
kunt u binnenkort lezen in het door Johan Turk gemaakte reisverslag op onze website
onder meerdaagse reizen 2010. Aan deelnemers aan deze reis het verzoek om niet te
vergeten foto’s en films naar Marco Sondermeijer te sturen. Een bezoek aan het gastenboek
met uiteraard een reactie op de meerdaagse reis wordt op prijs gesteld.

Dagtrip 2011
Gepland: donderdag 3 maart 2011
Een bezoek aan de Meyer werf in Papenburg (D) wordt gecombineerd met een bezichtiging
van de firma Ankerslot in Enschede, een bedrijf voor mechanische en mechatronische
versluitingen en toegangscontroles. Op de terugreis richting Arnhem houden we nog even
halt in de Achterhoek bij “Erve Kots” in Lievelde voor een uit 3 soorten bestaande
stamppotbuffet.
Inschrijven voor deze dagtrip is vanaf heden op de deelnemerspagina mogelijk.

Meerdaagse reis 2011
Zoals gebruikelijk gepland in de eerste week van oktober van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7
oktober 2011.
De bestemming is dan de stad Dresden, de zgn. Elbflorenz aan de Elbe in het voormalige
Oost-Duitsland. De geheel gerestaureerde en weer in gebruik genomen Frauenkirche zal
dan in ieder geval op het programma staan.
Op 1 en 2 december gaat het bestuur voor een hotelselectie alvast naar Dresden toe en
spreekt dan met een IPA vertegenwoordiger over mogelijke bouwstenen voor het
programma dat in ieder geval 4 dagen omvat.
Omdat een aantal deelnemers op de terugreis van Würzburg te kennen gaf graag 5 dagen
naar Dresden te gaan, is door onze webmaster op de inlogpagina een mogelijkheid
gecreëerd om u uit te spreken voor vier of vijf dagen Dresden. Maak van deze kans
gebruik.
Het bestuur van PolMarCo
Izak Mauritz
Henk Slots

