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Dagtrip 2020
Op woensdag 11 maart a.s. staat opnieuw een dagtrip gepland. Noteer deze datum alvast in je
agenda. Het programma is nog niet vastgesteld. Heb je suggesties voor deze dagtrip rijk die dan
aan.
Bielefeld bestaat niet
Ooit in Bielefeld geweest? Die vraag stelde toenmalige informaticastudent Achim Held en zijn
vrienden op een studentenfeest in 1993. Omdat bijna niemand op dat feest in de Duitse stad was
geweest, werd gegrapt: Bielefeld? Die stad bestaat helemaal niet.
Toen hij een jaar later op de snelweg de afgesloten afrit naar Bielefeld passeerde, vond hij het wel
heel toevallig dat de stad onbereikbaar was. Held redeneerde zo: als niemand uit Bielefeld komt,
niemand er ooit is geweest of iemand uit Bielefeld kent, dan bestaat de stad niet. Een opvallende
aanname, want er wonen meer dan driehonderdduizend mensen in het regionale economische
centrum in het oosten van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Al gauw verspreidde Helds surrealistische verhaal zich als een lopend vuurtje op internet, dat toen
net in opkomst was. Enkele 'echte' complotdenkers gingen met de theorie aan de haal. De
Universiteit van Bielefeld zou een façade zijn voor een ruimteschip van aliens en de wat saaie
provinciestad zou de toegangspoort tot het mythische eiland Atlantis zijn.
De Bielefeldse autoriteiten zagen de humor van Helds
theorie wel in. Bij het 800-jarig bestaan van de stad was
'Bielefeld, dat bestaat helemaal niet' al overal als slogan
te zien. Vanwege het 25-jarig bestaan van de
samenzweringstheorie gaat de stad nu echter een stap
verder: iedereen die ouder is dan 16 jaar mag in het
Engels of in het Duits zijn bewijs opsturen dat de stad
niet bestaat. De beloning is vastgesteld op 1 miljoen
euro. PolMarCo wacht de uitkomst niet af.
Meerdaagse reizen 2019
Vol verwachting kijken we uit naar de 2 vijfdaagse groepsreizen in oktober a.s. naar Bielefeld en
omgeving. Van maandag 7 t/m vrijdag 11 oktober (groep I) en van maandag 21 t/m vrijdag 25
oktober 2019 (groep II) gaan we genieten van een programma dat in overleg met de IPA Bielefeld is
samengesteld en dat bezoeken aan bijzonderheden in Bielefeld, Detmold, Paderborn en Gütersloh
omvat. Vanwege de korte rijafstand wordt ook een programma op maandagmiddag en
vrijdagochtend aangeboden. We verblijven in het Brenner
Hotel ***S, gedurende vijf dagen onze thuis- en uitvalsbasis
gelegen aan de rand van de binnenstad van Bielefeld.
Maximaal 55 personen kunnen met deze reizen mee. Zowel
bij groep 1 als groep 2 zijn nog plaatsen beschikbaar.
Inschrijving kan nog in beperkte mate via de website.
Alle informatie zoals deelnemerslijsten,
bereikbaarheidsgegevens, reisinstructies, etc. staan op de
ledenpagina van onze website.
Namens het bestuur van de Stichting PolMarCo,
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