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De meerdaagse reizen naar Bremen & Bremerhaven zitten erop.
De meerdaagse reizen in oktober 2016 naar Bremen en Bremerhaven liggen al weer achter ons. Deze
nagenoeg identieke reizen met 54-Personen Comfort Class bus van de Betuwe Express verliepen
vlekkeloos en waren zeer geslaagd. Met onze vaste chauffeur Joop Derksen achter het stuur werden
we veilig heen- en teruggebracht.
Als bestuur kijken we dan ook met een goed gevoel terug op deze beide groepsreizen. Jammer dat de
echtparen Busser en Koster om gezondheidsredenen gedwongen waren zich kort voor de reis af te
melden.
Dank gaat wat ons betreft uit naar de directie en het personeel van Hotel & restaurant Prüser’s
Gasthof in Hellwege (onder de rook van Bremen) , die ons zeer gastvrij hebben ontvangen. Uiteraard
ook naar IPA-collega Uwe Wenzel uit Bremen, die onze reizen uitstekend mee had voorbereid, en
naar de IPA-collega’s Fausta Münster en Manfred Krake (Bremen) en Wolfgang Scheller
(Bremerhaven) die ons tijdens ons verblijf in Bremen en Bremerhaven prima hebben begeleid.
Op de pagina meerdaagse reizen 2016 zijn het programma en de verslagen van groep 1 (met dank
aan Willem en Marijke Reestman) en groep 2 (met dank aan Helga Metselaar en Rob Blom) van de
beide vijfdaagse reizen naar Bremen en Bremerhaven te lezen.
Per reis werden door ca 10 personen digitale foto’s bij de verzamelpunten ingeleverd. Met dank aan
John Jansen (groep 1)en Bob Vos (groep 2) werden mooie Dvd’s met daarop honderden foto’s
samengesteld. Tevens zorgde Jan van Ek (groep 2) wederom voor een prachtige film van de reis.
Alle deelnemers hebben de Dvd(s) inclusief een kerstgroet per post ontvangen.
Dagtrip 16 maart 2017 gepland
Op donderdag 16 maart 2017 staat weer een dagtrip gepland. Op het programma staat een bezoek
aan de fabriek van Volvo Trucs in Gent (België), waar we na het nuttigen van een lunch een
presentatie te zien krijgen over het bedrijf, gevolgd door een rondleiding door de fabriekshallen waar
de fabricage van cabines en de eindassemblage plaats vinden. Ter afsluiting wordt het democentrum
bezocht.

We hebben die dag weer de beschikking over een 62-persoons touringcar van onze partner de
Betuwe Express uit Herveld. Joop Derksen zit weer achter het stuur.
Deelnemers aan de dagtrip van maart 2016 genieten tot uiterlijk 15 januari a.s. een voorrangspositie,
mits voor
deze datum aanmelding èn betaling binnen zijn. Daarna vindt toewijzing op basis van volgorde van
binnenkomst aanmelding plaats. Op de website wordt de tussenstand vermeld (zie onder
dagtrip2017).
Extra dagtrip 11 april 2017
Op dinsdag 11 april 2017 staat een 2e dagtrip gepland naar Osnabrück (D). Hier bezoeken we
allereerst de Volkswagen fabriek om de productie van Golf Cabriolet, Porsche Cayman en de
eindmontage van Porsche Cayenne te bekijken. Tevens bezichtigen we een autotentoonstelling.
Helaas kunnen maar maximaal 30 personen aan deze bezichtiging deelnemen.
In de middag staat een lunchbuffet in Brouwerij Rampendahl in Osnabrück gepland. Gevolgd door een
rondleiding in de brouwerij door een officiële stadsgids inclusief een bierproeverij.
NB. Na aanmelding en betaling voor dagtrip 1 ontvangen de eerste 30 snelle reactie tevens een
uitnodiging voor inschrijving voor de extra dagtrip.
Meerdaagse reizen Maagdenburg in voorbereiding.
De meerdaagse reizen in oktober 2017 gaan naar Maagdenburg (voormalig DDR).
Het worden twee identieke reizen en wel van:
maandag 9 t/m vrijdag 13 oktober 2017 ( t.b.v. groep I) en
maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017 (t.b.v. groep II).
Op de pagina meerdaagse reizen 2017 is al enige informatie – waaronder de hotelkeuze - te vinden
over deze beide vijfdaagse reizen naar Maagdenburg.

Tijdens deze reizen bieden we – in samenwerking met IPA Maagdenburg - zoals gebruikelijk weer een
uitstekend en uitgebreid programma in een boeiende omgeving ) en met overnachtingen in een
uitstekend 3-sterren hotel (Hotel Elbrivera in Maagdenburg). Het programma zal tevens in het teken
staan van “in de sporen van Maarten Luther”, die exact 500 jaar geleden zijn beroemde 95 stellingen
aan de slotkapel in Wittenberg vastspijkerde. Sporen die we ondermeer zullen aantreffen in
Maagdenburg, Wittenberg, Eisleben of Eisenach.
Noteer deze data alvast in uw agenda. Nieuwe deelnemers worden geadviseerd de periode van
groep 2 in de agenda vrij te houden. In de loop van het 1e kwartaal van volgend jaar zal het
programma rond zijn.

2017 ligt voor ons
Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond en reislustig 2017. Wij zien u graag terug op onze
reizen. Immers, PolMarCo is meer dan reizen alleen!
Met vriendelijke groet
Het organisatie-comité van PolMarCo,
Alice Baars & Izak Mauritz & Johan Tur

