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De meerdaagse reizen naar Magdeburg en Wittenberg zitten erop.
De meerdaagse reizen in oktober 2017 naar Magdeburg en Wittenberg liggen al weer
achter ons. Deze nagenoeg identieke reizen met 54-Personen Comfort Class bus van de
Betuwe Express verliepen bijna als vanouds en waren – zeker wat het programma betrof
- zeer geslaagd. Met onze vaste chauffeur Joop Derksen achter het stuur waren we met
meer dat 100 deelnemers tijdens beide reizen veilig onderweg.

Als bestuur kijken we dan ook met een goed gevoel terug op deze beide groepsreizen.
Jammer dat bij groep 1 twee personen om gezondheids- of privé redenen gedwongen
waren zich af te melden. Jammer ook dat een aantal zaken tijdens groep 1 niet helemaal
naar wens verliepen. Gelukkig waren we bij de voorbereidingen van de reis van groep 2
nog wel in staat om een aantal zaken aan te passen of te corrigeren.
Dank gaat wat ons betreft uit naar het personeel van Hotel Elbrivera Alt Prestor in
Magdeburg, die ons gastvrij hebben ontvangen en die zich coöperatief opstelden om op
basis van enkele minder positieve ervaringen hun beleid voor groep 2 bij te stellen.

Uiteraard ook dank aan IPA-collega’s Dietmar Bloch (IPA Magdeburg) en Werner
Glaubke (IPA Dessau-Bitterfeld), die onze reizen uitstekend mee hadden voorbereid, en
die ons tijdens ons verblijf in Magdeburg en Wittenberg prima hebben begeleid.
Op de website is op de pagina meerdaagse reizen 2017 het verslag van groep 1 (met
dank aan Frits van Beest) en groep 2 (met dank aan Reiny van Ek) van de beide
vijfdaagse reizen naar Magdeburg & Wittenberg te lezen.
Tevens hebben Nico, Piet en Ruud (van groep 2) een uitvoerige toelichting geschreven
over de (werking van de) scheepslift. Ook dit staat op de website.
Per reis werden door diverse 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. De fotoboeken staan op de ledenpagina.
Dagtrip donderdag 15 maart 2018
Op donderdag 15 maart 2018 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.

Omdat deze oorspronkelijk in maart 2017 geplande dagtrip helaas kort tevoren werd
gecanceld vanwege arbeidsonrust op de fabriek gaan we nu voor nieuwe kansen.
We hebben die dag weer de beschikking over een touringcar van onze partner de
Betuwe Express uit Herveld. Joop Derksen zit weer achter het stuur. Dankzij een
tegemoetkoming in de kosten van de zijde van Volvo Trucs Nederland is de prijs van
deze trip gunstiger.
Deelnemers aan de dagtrip van maart 2017 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 - onder dagtrip 2018 - de tussenstand vermeld.

Extra dagtrip 10 april 2018
Op dinsdag 10 april 2018 staat een 2e dagtrip gepland naar Langenboom en Schijndel.
Allereerst bezoeken we het Museum voor Nostalgie en Techniek in Langeboom. In dit
museum is ook een uitgebreide politieverzameling ondergebracht.

In de middag staat een lunch in Brouwerij Sint Servattumus in Schijndel gepland.
Gevolgd door een rondleiding in de brouwerij inclusief een bierproeverij.
Dankzij een sponsorbijdrage wordt deze reis ook tegen een gunstiger prijs aangeboden.
Ook voor deze reis is inschrijving via de website mogelijk.
Meerdaagse reizen Regensburg in voorbereiding.
De meerdaagse reizen in 2018 gaan naar Regensburg in de deelstaat Bayern in het
zuidoosten van Duitsland.
Deze meerdaagse reizen zijn gepland van:
Maandag 08 t/m vrijdag 12 oktober 2018 (groep I)
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018 (groep II)
Op de pagina meerdaagse reizen 2018 is al enige informatie zoals de hotelkeuze te
vinden over deze beide vijfdaagse reizen naar Regensburg.

Tijdens deze reizen bieden we – in samenwerking met IPA Regensburg - zoals
gebruikelijk weer een geheel verzorgd en uitgebreid programma in een boeiende
omgeving en met overnachtingen in een uitstekend hotel.
Op basis van meer dan 40 aanbiedingen en een 6-tal hotelbezichtigingen is de keuze
gevallen op Dormero Hotel in Kelheim, onze thuis- en uitvalsbasis zuidwestelijk gelegen
van Regensburg.

Het superior viersterrenhotel DORMERO Kelheim (****S) ligt in het historische deel van
Kelheim.
De 84 kamers beschikken naast leuke extraatjes als een gratis minibar en een
kussenkeuzemenu, gratis wifi en een flatscreentelevisie met filmpremières. Een 24-uurs
roomservice, een haardroger en een kluis zijn enkele van de overige
kamervoorzieningen. De lichte en ruime kamers van het DORMERO Hotel Kelheim
hebben een bureau en vast internet.

U kunt genieten van een ontbijtbuffet van regionale Beierse gerechten. De trendy en
moderne loungeruimte van het hotel, biedt een panoramisch uitzicht over Kelheim.
In 5 minuten loopt u naar de rivier de Donau.
Dit rookvrije hotel beschikt naast een restaurant over een 24-uurs fitnesscentrum en een
bar/lounge. Wifi in gemeenschappelijke ruimtes is gratis. Een spabad, een sauna en
parkeerplaatsen zijn enkele van de overige voorzieningen.
Zie: http://www.dormero.de/hotel-kelheim
Noteer deze data alvast in uw agenda. In de loop van het 1e kwartaal van volgend jaar
zal het programma rond zijn.

2018 ligt voor ons
Wij wensen u prettige feestdagen en een
gezond en reislustig 2018. Wij zien u graag
terug op onze reizen. Immers PolMarCo is
meer dan reizen alleen!
Organisatiecomité van de Stichting
PolMarCo

