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De meerdaagse reizen naar Regensburg zitten erop.
De meerdaagse reizen in de 2e en 4e week van oktober 2018 naar Regensburg liggen al weer achter
ons. Deze nagenoeg identieke reizen met een 54-Personen Comfort Class bus van de Betuwe
Express verliepen als vanouds en waren – zeker wat het programma betrof - zeer geslaagd. Met
onze vaste chauffeur Joop Derksen achter het stuur waren we met totaal zo’n 100 deelnemers
tijdens beide reizen veilig onderweg.

Als bestuur kijken we met een positief gevoel terug op deze beide groepsreizen. Jammer dat bij
groep 1 enkele personen om gezondheidsredenen gedwongen waren zich af te melden.
Dank gaat wat ons betreft uit naar het personeel van Dormero Hotel in Keilheim (nabij
Regensburg), die ons gastvrij hebben ontvangen.
Uiteraard ook dank aan IPA-collega Franz Schmalzl (voorzitter IPA Verbindungsstelle Regensburg),
die ons behulpzaam was bij de voorbereiding van de beide reizen en die ons tijdens ons verblijf in
Regensburg waar nodig heeft begeleid.
Onder de deelnemers van groep 2 werd op de terugweg een enquête gehouden. In een algemeen
oordeel over de reis was 100% van mening dat de reis goed of zeer goed was.Dit gold ook voor de
chauffeur en de organisatie. Iets minder positief waren de uitkomsten over het hotel (17% matig;
83% goed tot zeer goed), over het eten in het hotel (20% matig; 80% goed tot zeer goed) en over de
kamers (13% matig; 87% goed tot zeer goed).
Op de website is op de pagina meerdaagse reizen 2018 het verslag van groep 1 (met dank aan Cees
en Ria Zondag) en groep 2 (met dank aan Gerda Jansen en Peter Lexis) van de beide vijfdaagse
reizen naar Regensburg te lezen.
Per reis werden door diverse personen digitale foto’s bij de verzamelpunten ingeleverd. Met dank
aan Tanja Tuinstra (groep 1) en Bob Vos (groep 2) werden mooie digitale fotoalbums met daarop
honderden foto’s samengesteld. Tevens zorgde Jan van Ek (groep 2) wederom voor een prachtige
film van de reis. Deze film is aan de deelnemers van groep 2 per post toegestuurd. De fotoboeken
staan op de ledenpagina.

Vaste chauffeur
De directie van de Betuwe Express heeft
besloten dat Joop Derksen, onze vaste
chauffeur, ondanks het bereiken van de 70jarige leeftijd toch nog in 2019 het
chauffeurswerk voor PolMarCo in 2019 kan
blijven verrichten.

Dagtrip donderdag 7 maart 2019
Op donderdag 7 maart 2019 brengen we een bezoek aan Railkontakt Modelspoorbaangroep
Zevenbergen, het Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum Klundert en een bustocht met gids door
het voormalig watersnoodgebied Hoekse Waard (1953).
De uitnodiging met het totale programma en alle bijzonderheden staan op de ledenpagina van onze
website. Inschrijving voor de dagtrip is vanaf heden per post en online mogelijk.
We hebben die dag weer de beschikking over een touringcar van onze partner de Betuwe Express
uit Herveld. Zoals gebruikelijk wordt weer een 54 personen Comfort Class bus ingezet.
Meerdaagse reizen 2019
Ook in het nieuwe jaar worden weer 2 vijfdaagse groepsreizen aangeboden. Deze meerdaagse
reizen vinden plaats van:
- maandag 7 t/m vrijdag 11 oktober 2019 (groep I) en
- maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019 (groep II)
We verblijven dan in het inmiddels geselecteerde Brenner Hotel ***S, in oktober onze thuis- en
uitvalsbasis gelegen aan de rand van de binnenstad van Bielefeld.
Het Brenner Hotel is een familiehotel dat beschikt over 65 goed uitgeruste kamers en 2 restaurants.

De kamers zijn uitgerust met een flatscreentelevisie met satellietzenders, een telefoon, een bureau
en een badkamer met een douche, toilet, föhn en toiletartikelen. Gratis Wi-Fi is beschikbaar in alle
kamers en in de lobby, de lounge en de bar. De dag begint met een rijk en heerlijk ontbijtbuffet. ‘s
Avonds biedt de BrennBar en het lounge restaurant regionale en internationale gerechten.
Zie www.brenner-hotel-bielefeld.de
Bij het samenstellen van het programma zal de afdeling Bielefeld van de International Police
Association (IPA) ons behulpzaam zijn. Bezienswaardigheden in Bielefeld en in de omgeving van
Bielefeld en in de nabijgelegen steden Detmold en Paderborn gaan wellicht onderdeel uitmaken
van het totale programma.
2019 ligt voor ons
Wij hopen dat u een prettige jaarwisseling hebt gehad en wensen u een gezond en reislustig 2019.
Wij zien u graag terug op onze dagtrip en op onze meerdaagse reizen naar Bielefeld en omgeving.
PolMarCo is meer dan reizen alleen!
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