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Meerdaagse reis oktober 2012 naar Koblenz
Deze reis is al weer achter de rug. Met 52 personen werd vijf dagen lang genoten van een
plezierige, volle, maar zeer interessante reis. Behalve bezoeken aan de regeringsbunker in
Ahrweiler, vesting Ehrenbreitstein, DB spoorwegmuseum, Dachser Logistik Centrum, LavaKeller en Maria Laach, waren er ook een rondleiding in de binnenstad van Koblenz, een
bezoek aan het Polizeipräsidium en een wijnproeverij. Joop Sieders zorgt voor een
reisverslag, dat zodra beschikbaar, zoals gebruikelijk op de website wordt geplaatst. Ten
behoeve van de verzamel DVD kunnen foto’s worden ingestuurd bij Fred Hoefsmit of bij het
bestuur van PolMarCo.
Meerdaagse reizen maart 2013
Van 11 t/m 15 maart 2013 staat de tweede bijna identieke reis naar Koblenz gepland. Hier
en daar zal er een fine-tuning plaats vinden.
De uitnodiging & het programma staan op de deelnemerspagina van onze website.
Aanmelding kan daar op de bekende wijze online. Voor deze reis zijn nog voldoende
plaatsen beschikbaar. Zie verder op de website onder meerdaagse reizen – Koblenz
2012/2013.
Verhuizing Betuwe Express
De Betuwe Express is binnen Herveld verhuisd. De bus- en reisorganisatie werd ongeveer
500 meter verplaatst en ligt nu aan een toplocatie aan de rijksweg A15, vlakbij knooppunt
Valburg. De nieuwe locatie bestaat uit een ruim modern kantoorpand, een goed
geoutilleerde werkplaats voor onderhoud en keuring van het uitgebreide wagenpark en
rondom ligt voldoende parkeergelegenheid. Het bestuur wenst directeur Albert Winnemuller
en het personeel veel plezier en succes op de nieuwe locatie aan de Onderstalstraat 4 in
Herveld.
Overlijden Cees de Bondt
Op woensdag 3 oktober 2012 is onze trouwe reisgenoot Cees de Bondt na een ernstige
ziekte overleden. Kees nam jaren deel aan onze PolMarCo reizen. Samen met Herman
Boerrigter, Jurjen van den Bosch en Jan Wormgoor waren zij een vast kwartet op onze
reizen en in de avonduren steevast met het kaartspel aan de slag. Jaren ging Kees mee met
onze PolMarCo reizen van groep A en afgelopen jaar nog met groep C naar Dresden. Kees
werd 71 jaar oud.
Dagtrip 2013
Voor de dagtrip in het voorjaar van 2013 is inmiddels een datum bepaald. Op donderdag
11 april 2013 willen we een dagprogramma realiseren met onder andere een bezoek aan
Scania in Zwolle. Voor leuke ideeën ter aanvulling op het programma van deze dagtrip
houden wij ons aanbevolen.
Meerdaagse reizen oktober 2013 en maart 2014
Regeren is vooruitzien. Daarom alvast een nieuw reisdoel gekozen. Dit keer zal de stad
Freiburg onze aandacht genieten. Eind november selecteert de organisatie als eerste het
hotel en bespreekt zij met de IPA Freiburg het programma.
Het bestuur van de Stichting PolMarCo, Izak Mauritz & Henk Slots

