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Overlijden Riet Slots
Een grote schok voor Henk Slots, familie en vrienden, maar ook voor PolMarCo was het onverwacht overlijden
van Riet Slots op 25 augustus jl. Riet was vanaf het begin een goede raadgever voor PolMarCo en de afgelopen
10 jaar medeorganisator en vast deelnemer aan de meerdaagse reizen.
Het afscheid van Riet vond plaats op zaterdag 30 augustus jl. op het crematorium in Ede aan de Slingerboslaan.
Bij het afscheid waren veel PolMarCo-vrienden aanwezig..
Henk Slots: “Naar aanleiding van het overlijden van mijn echtgenote Riet Slots-Looten wil ik iedereen – mede
namens Riets dochter Elles – van harte bedanken voor de ontvangen kaarten en de bezoeken aan Riet tijdens
haar ziekte. Alle warme wensen voor herstel, uw blijken van medeleven en uw overweldigende aanwezigheid bij
de crematie hebben ons kracht gegeven dit verlies te dragen”.

Gezondheidsproblemen Izak Mauritz
Ander slecht nieuws betreft bestuurslid Izak Mauritz. Sinds de reis naar Freiburg vorig jaar heeft hij problemen
met mijn gezondheid. Hartkatheterisatie wees uit dat een bypass operatie noodzakelijk is. Op 19 september
a.s. wordt Izak geopereerd in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, Koekoekslaan 1.

Meerdaagse reizen Erfurt, Weimar en Jena
Aangezien het door bovengenoemde omstandigheden voor het bestuur is uitgesloten om de
verantwoordelijkheid te nemen voor de geplande reizen in oktober 2014 naar Erfurt en omgeving, werd
besloten beide meerdaagse reizen uit te stellen naar 2015. Het worden dan identieke reizen en wel van
maandag 5 t/m vrijdag 9 oktober 2015 ( t.b.v. groep I) en van maandag 26 t/m vrijdag 30 oktober 2015 (t.b.v.
groep II). Inmiddels hebben we alle reserveringen (bus, hotels, restaurants, musea etc.) geannuleerd en
opnieuw voor 2015 vastgelegd. Op de pagina meerdaagse reizen 2015 en op de ledenpagina is alle informatie
te vinden over de beide vijfdaagse reizen naar Thüringen. Tijdens deze reizen bieden we zoals gebruikelijk weer
een uitstekend en uitgebreid programma in een prachtige omgeving en met overnachtingen in een uitstekend
4-sterren hotel.
De reis van groep I is grotendeels volgeboekt; er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor de tweede reis
geldt dat er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Aanmelding kan vanaf heden online via de ledenpagina
op onze website. Voor de bestaande inschrijvingen blijven de beschikbare plaatsen uiteraard gereserveerd. De
prijsverhogingen in 2015 neemt de stichting voor haar rekening. Voor nieuwe inschrijvingen geldt tot 1 mei
2015 een ongewijzigd reisbedrag. Daarna worden de hogere kosten in rekening gebracht.

Dagtrip 2015
Op donderdag 19 maart 2015 staat zoals eerder gemeld de volgende dagtrip gepland. In de ochtend een
bezoek aan Scania Trucks in Zwolle. Ten behoeve van invulling van het middagprogramma staan we nog steeds
open voor (betaalbare) tips in de omgeving van Zwolle (plus mogelijkheid voor lunch en diner).
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