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Bezoek Volvo Trucs in Gent (België) gecanceld
Voor deze dagtrip op donderdag 16 maart jl. hadden zich bijna 60 deelnemers aangemeld, die zich
allen verheugden op het bezoek aan de fabriek van Volvo Trucs in Gent (België). Helaas kwam enkele
dagen voor deze dagtrip het onheilsbericht per e-mail vanuit België binnen met de volgende
mededeling:
“Misschien hebben jullie via de media al vernomen dat we momenteel een situatie van sociale onrust
kennen in onze fabriek, waarbij er mogelijk volgende week een staking komt.
Omdat we geen risico willen nemen worden alle bezoeken vanaf 14 maart geannuleerd voor de rest
van de week. We vinden het bijzonder jammer deze regeling te moeten treffen maar er is teveel
onzekerheid. Vanzelfsprekend is er mogelijkheid het bezoek te her plannen op een latere datum.
Met onze oprechte verontschuldigingen voor dit ongemak”.
Vervangend programma 16 maart
Binnen 1 dag werd een vervangend programma bestaande uit een bezoek aan het
Veiligheidsmuseum in Almere (incl. lunch) en een bezoek aan de Batavia Werf in Lelystad uit de hoge
hoed getoverd. Alle deelnemers werden nog vooraf over deze aanpassing geïnformeerd.
Het werd uiteindelijk toch nog een geslaagde dag voor de overgebleven deelnemers.
Het bezoek aan Gent houden we tegoed.
Bezoek Volkswagen Osnabrück en brouwerij Rampendahl
Op dinsdag 11 april jl. deden we tijdens een extra dagtrip Osnabrück (D) aan. Het bezoek aan
Volkswagen, waar naast de Volkswagen Golf Cabriolet en de Volkswagen Tiguan ook de Porsche
Cayman wordt geproduceerd en de eindmontage van de Porsche Cayenne, was zeer de moeite
waard.
Daarna met de groep gezellig eten in brouwerij Rampendahl. Genieten van een buffetlunch (“zoveel
mogelijk eten als je maar wilde”) en intussen genieten van het “helles” en “dunkel” bier van het huis.
Onderbroken door een rondleiding van een stadgids door de brouwerij.

In de sporen van Maarten Luther
In oktober worden zoals gebruikelijk weer de vijfdaagse reizen aangeboden. Dit keer naar
Maagdenburg, inclusief een bezoek van één dag aan Lutherstadt Wittenberg. Het zijn twee
identieke reizen en wel van:
• Maandag 09 t/m vrijdag 13 oktober 2017: meerdaagse reis groep 1
• maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017: meerdaagse reis groep 2.
Het is een gevarieerd en boeiend programma met wellicht als hoogtepunt het Panorama Luther.
Ter gelegenheid van het Lutherjaar heeft de Oostenrijkse kunstenaar Asisi het “Panorama Luther
1517” in de oude binnenstad van Wittenberg opgericht. Het kunstwerk geeft een impressie van de
gebeurtenissen in 1517 in Wittenberg (95 stellingen).
Inschrijving voor deze reizen staat nu open. Voor meer informatie over het programma, het hotel, de
kosten (nagenoeg all-in) en andere bijzonderheden, zie op de pagina meerdaagse reizen 2017. Op de
ledenpagina kan men zich zoals gebruikelijk online aanmelden. Deelnemers aan de groepsreizen van
vorig jaar naar Bremen genieten tot 14 mei a.s. een voorrangsbehandeling, maar iedereen kan zich nu
al aanmelden.
Collega Dietmar Bloch (IPA Maagdenburg) en collega Werner Glaubke (IPA Dessau-Bitterfeld)
hebben het bestuur op een geweldige manier geholpen bij de samenstelling van het programma.
Dietmar en Werner hebben ook medewerking toegezegd voor de begeleiding van onze groepen
door Maagdenburg en Wittenberg.
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