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Terugblik dagtrip 4 maart 2010
Voor 2010 had de organisatie gekozen voor een bezoek aan het Liberty Park in
Overloon, de gerestaureerde molen in Merselo, de bierbrouwerij Hertog Jan en het
tegenover de brouwerij gelegen café De Hertog Jan Brouwerij in Arcen. Het bleek
weer eens een onvergetelijke en interessante dag te worden. In het gastenboek op
onze website gaven verschillende deelnemers daar blijk van. Ook de foto’s in ons
fotoboek bevestigen dit beeld.

Meerdaagse reis 5 t/m 8 oktober 2010
De inschrijving voor de reis naar Würzburg (deelstaat Beieren) is van start gegaan.
Op de deelnemerspagina staat een uitnodiging, samen met een online
inschrijfformulier. Met dit formulier kunt u snel en gemakkelijk inschrijven voor de
reis. Verder vindt u er ook de "permanente bereikbaarheid" waarmee u straks
telefoonnummers van de organisatie en uzelf kunt achterlaten voor de thuisblijvers.
Deze reis staat gepland van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 oktober 2010 en zal tevens in
het teken staan van het 25-jarig bestaan van de Stichting PolMarco.
Voor de overnachtingen is Post-Hotel Würzburg geboekt (www.posthotelwuerzburg.de).
In samenwerking met collega Micha Trunk van de International Police Association
(IPA) afdeling Würzburg is een prachtig programma samengesteld, bestaande uit
een stadsrondleiding, een boottocht op de Mainz naar de Rococotuinen van
Veitshöchheim, een bezoek aan een wijnproeverij, bezichtiging van de Residenz
Würzburg en de vesting Marienberg, bedrijfsbezoeken aan een hypermoderne mega
drukkerij in Würzburg (Fa. Vogel Druck und Medienservice GmbH & Co. KG in
Höchberg) en een grote fabriek voor zonnewering, markiezen, dakramen etc. in
Marktheidenfeld (www.warema.de) en uiteraard gelegenheid voor winkelen in
Würzburg.

Dagtrip donderdag 3 maart 2011
Blokkeer alvast deze datum in uw agenda. We bezoeken dan o.a. de Meyer werf in
Papenburg (D). We staan als organisatie open voor tips voor combineerbare
programmaonderdelen voor die dag.

Bestuursaangelegenheden.
Kees Rozenboom is teruggetreden als bestuurslid. We bedanken hem voor al zijn
inspanningen voor PolMarCo in de afgelopen jaren en zien hem graag als deelnemer
op onze verdere reizen.
Het bestuur
Henk Slots & Izak Mauritz

