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In de sporen van Maarten Luther
In oktober a.s. weer met PolMarCo 5 dagen op stap. 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
(volgeboekt)
• 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).
Voor groep 1 hebben zich in totaal 54 personen ingeschreven. Dit betekent dat
deze reis voor 100% is volgeboekt. Voor groep 2 hebben zich intussen 45
personen aangemeld. Inschrijving voor deze reis staat nu open! De
deelnemerslijsten van groep 1 en groep 2 zijn op de ledenpagina op onze website
te vinden.
Voor meer informatie over het programma, het hotel, de kosten (nagenoeg all-in)
en andere bijzonderheden, zie op de pagina meerdaagse reizen 2017 en op de
ledenpagina.
Dankzij de Duitse collega’s Dietmar Bloch (IPA Maagdenburg) en Werner
Glaubke (IPA Dessau-Bitterfeld) is er een prachtig programma tot stand
gebracht.
Dietmar en Werner hebben ook medewerking toegezegd voor de begeleiding
van onze groepen door Maagdenburg en Wittenberg.
Alle deelnemers ontvangen tijdens de reis deze keer een wel heel speciale
surprise

Bezoek Volvo Trucs in Gent (België) op herhaling (in 2018)
Op donderdag 16 maart jl. stond het bezoek aan de fabriek van Volvo Trucs in
Gent (België) gepland. Helaas werd deze dagtrip kort tevoren gecanceld vanwege
arbeidsonrust op de fabriek. Op donderdag 15 maart 2018 gaan we op
herhaling naar Volvo Trucs in gent (B). Noteer deze datum alvast in de agenda.
Website PolMarCo op hoger level
Onze webmaster, Marco Sondermeijer, heeft onze website opnieuw naar een
hoger level getild.
De website is thans voorzien van een zgn. SSL-certificaat, waardoor de website
nu via het HTTPS protocol werkt.
Een SSL-verbinding is een gecodeerde verbinding tussen de server en de
bezoeker. Een SSL-verbinding kunt u eenvoudig herkennen aan de url
(https://www.polmarco.nl). Daarnaast geeft een goede browser ook aan dat de
lijn beveiligd is door middel van een klein slotje voor de URL of een groene balk.
Overigens is de website via het oude adres (http://) gewoon bereikbaar en wordt
men automatisch doorgezet.
Sponsor haakt af
Na jaren van sponsoring heeft Derksen Verhuizingen uit Arnhem gemeend de
sponsorafspraken met PolMarCo te moeten beëindigen. We danken Derksen
verhuizingen voor de jarenlange samenwerking en ondersteuning.
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