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Dagtrip 19 maart 2015
Op donderdag 19 maart 2015 staat weer een dagtrip gepland. Het ochtendprogramma bestaat uit een
bedrijfsbezoek bij Scania Production in Zwolle. In de middag bezoeken we het American Motorcycle Museum in
Raalte en tussendoor genieten we van een dinerbuffet in het naast het museum gelegen restaurant Taveerne
Tivoli. We hebben die dag weer de beschikking over een 54-persoons Comfort Class touringcar van onze partner
de Betuwe Express uit Herveld.
Deelnemers aan de dagtrip in maart 2014 genieten tot uiterlijk 1 januari a.s. een voorrangspositie, mits voor
deze datum aanmelding en betaling binnen zijn. Daarna vindt plaatstoewijzing plaats op basis van volgorde van
binnenkomst aanmelding inclusief betaling. Op de website wordt de tussenstand vermeld (zie onder dagtrip
2015).

Meerdaagse reizen Erfurt, Weimar en Jena
De meerdaagse reizen in oktober 2015 gaan naar Erfurt, Weimar, Jena en omgeving. Het worden twee identieke
reizen en wel van: maandag 5 t/m vrijdag 9 oktober 2015 ( t.b.v. groep I) en maandag 26 t/m vrijdag 30
oktober 2015 (t.b.v. groep II).
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 2 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.

Fotoboek reis Freiburg 2013
De deelnemers aan onze meerdaagse reis naar Freiburg in oktober 2013 hebben inmiddels per post een DVD met
foto’s en filmpjes van die reis ontvangen. Deze DVD is met zorg samengesteld door John Jansen onder
dankzegging aan allen die foto’s hebben aangeleverd. Wij wensen de betreffende deelnemers veel kijkplezier toe.

Samenwerking politiebonden
Naast de Nederlandse Politie Bond (NPB) gaat ook de Politiebond ANPV de stichting PolMarCo in het algemeen
en de reizen van PolMarCo in het bijzonder als een ledenvoordeel promoten. In januari 2015 laat de
Politievakbond ACP weten of zij tot partnership bereid is.

2015
Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond en reislustig 2015. Wij zien u graag terug op onze reizen.
Immers, PolMarCo is meer dan reizen alleen!
Met vriendelijke groet
Het bestuur van PolMarCo,
Izak Mauritz & Henk Slots.

Autron
http://www.autron.nl/
Pol politietechniek
http://www.pol.nl/

Promocompany
http://www.promocompany.nl/

Betuwe Express
http://www.betuwe-express.nl/

Derksen verhuizingen
http://www.derksen.nl

