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Nieuwsbrief: 1-2018

Dagtrip donderdag 15 maart 2018
Op donderdag 15 maart 2018 brengen we 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. Het programma staat op de website.
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. In verband met het
aantal aanmeldingen is besloten een 54 personen Comfort Class bus in te zetten.
Dankzij een tegemoetkoming in de kosten van de zijde van Volvo Trucks Nederland is
de prijs van deze trip gunstiger (€ 39,-). De deelnemerslijst staat inmiddels op de
ledenpagina van onze website. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
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, waar gepensioneerd
politie-collega Henk Baron een toelichting geeft.
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 (€ 50,-).
aangeboden. Het programma staat op de website.
In verband met het aantal aanmeldingen is besloten een zeer luxe 45 personen VIP-bus
in te zetten.
De deelnemerslijst staat inmiddels op de ledenpagina van onze website.
Ook hier zijn nog ruimschoots plaatsen beschikbaar.
Noteer in uw agenda
De meerdaagse reizen naar Regensburg in de deelstaat Bayern in het zuidoosten van
Duitsland zijn gepland op:
Maandag 08 t/m vrijdag 12 oktober 2018 (groep I)
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018 (groep II)
Zie op onze website onder meerdaagse reizen 2018.
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