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Meerdaagse reis Koblenz maart 2013 afgelast
Helaas gaat dat de reis naar Koblenz in maart 2013 vanwege een te beperkt aantal aanmeldingen NIET door. Zowel
de stad Koblenz als de maand maart blijken niet populair te zijn. Iedereen is geïnformeerd.

Overlijden Giel Jansen
Op 24 december 2012 is onze trouwe reisgenoot Giel Jansen uit Westervoort na een ernstige ziekte overleden. Giel
nam jaren deel aan onze PolMarCo reizen. Samen met Henk Martin vormde hij altijd een vast duo. Op onze laatste
reis naar Koblenz was Giel al vanwege zijn gezondheidssituatie genoodzaakt vervroegd per trein huiswaarts te
keren. Nu 2 maanden later is Giel aan zijn laatste reis begonnen. Giel werd 68 jaar oud. Op 29 december vond de
crematie in Dieren plaats. Bestuur en meerdere PolMarCo vrienden waren daarbij aanwezig.
Het bestuur van de stichting PolMarCo leeft mee met de familie en vrienden.

Dagtrip 2013 vervalt
Om verschillende redenen kan de geplande dagtrip op donderdag 11 april 2013 helaas geen doorgang vinden. In
het voorjaar van 2014 pakken we de draad weer op.

Twee vijfdaagse reizen in oktober 2013 naar FREIBURG in het verschiet
Zoals bekend is het volgende reisdoel voor de meerdaagse reizen de Zuid‐Duitse stad Freiburg.
Als bestuur hebben wij besloten om de reis voor groep C naar Freiburg ‐ oorspronkelijk gepland in maart 2014 ‐ nu
te plannen in de week van maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober 2013. Een week later staat de reis van groep B
gepland: maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2013.
Het hotel is al vastgelegd: Alemannenhof, een driesterren Superior hotel in Schallstadt‐Mengen onder de rook van
Freiburg. Het programma is met de IPA Freiburg doorgesproken en zal betrekking hebben op Freiburg en het
Zwarte Woud met een uitstapje naar het Franse stad Colmar. De directie van het hotel heeft ons alvast een 4‐
gangen “candle‐light” diner en een wijnproeverij ’s‐avonds in het hotel toegezegd.

Zie verder op onze website onder meerdaagse reizen 2013.

Afscheid van een sponsor
Na jaren van trouwe sponsoring, eerst zes jaar onder de naam Leesberg Van Pelt Architecten in Helmond, en
nadien nog eens twee jaar onder de naam van Leesberg Adviseurs BV in Someren, komt er een einde aan de
sponsor relatie tussen Maurits Leesberg en Stichting PolMarCo. Het bestuur bedankt Leesberg voor het
vertrouwen in onze organisatie in de afgelopen jaren. Van Pelt Architecten in Cromvoirt blijft ons ook in de
toekomst sponsoren (www.vpaa.nl).
Het bestuur van de Stichting PolMarCo
Izak Mauritz & Henk Slots

