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Nieuwsbrief: 3-2021

De meerdaagse reizen naar Lübeck zitten erop.
De meerdaagse reizen in de 1e en 4e week van oktober 2021 naar Hansestad Lübeck
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 nieuwe chauffeur Ron Beumer achter het
stuur waren we met totaal ruim 100 deelnemers tijdens beide reizen veilig onderweg.

groep 1

groep 2

Als bestuur kijken we met een positief gevoel terug op deze beide groepsreizen. Jammer
dat bij zowel groep 1 als groep 2 enkele personen om gezondheids- of andere redenen
gedwongen waren zich af te melden. Gelukkig waren er ook vele nieuwe deelnemers.
Dank gaat wat ons betreft uit naar het personeel van het Hotel TRYP by Wyndham
Luebeck Aquamarin die ons gastvrij heeft ontvangen.
Uiteraard ook dank aan de IPA-collega’s van IPA Verbindungsstelle Lübeck die ons
behulpzaam waren bij de voorbereiding van de beide reizen en die ons tijdens ons verblijf
in Lübeck hebben begeleid en vergezeld
Op de website is op de pagina meerdaagse reizen 2021 het verslag van groep 1 (met dank
aan André van den Brandt) en groep 2 (met dank aan Henk Muskee) van de beide
vijfdaagse reizen naar Lübeck zowel in het Nederlands als het Duits te lezen.
Per reis werden door diverse deelnemers digitale foto’s bij de verzamelpunten ingeleverd.
André van den brandt (groep 1) en Bob Vos (groep 2) zijn of waren drukdoende om digitale
fotoalbums met daarop honderden foto’s van de reis samen te stellen. Tevens zorgde Jan
van Ek (groep 2) wederom voor een prachtige film over de reis. De digitale fotoalbum
evenals de film van groep 2 staan inmiddels op de ledenpagina. Die de fotoalbum van
groep 1 volgt later.
De corona maatregelen in Lübeck waren behoorlijk streng, maar aangezien iedereen
COVID gevaccineerd was leverde dit nergens problemen op.

Dagtrip voorjaar 2022
Vanwege de blijvende onzekerheid als gevolg van corona is besloten komend voorjaar
helaas geen dagtrip te organiseren.

Resultaten mini-enquête
Tijdens de reizen naar Lübeck is onder de deelnemers van beide groepen een minienquête gehouden.
Van nagenoeg iedereen ontvingen we respons.
Slechts 35% was geïnteresseerd in een mogelijk 8-daagse reis naar Polen. De overgrote
meerderheid voelde daar niets voor. Deze optie valt dan ook af.
Ruim 90% van alle deelnemers gaf aan in 2022 zeker weer mee te gaan met de vijfdaagse
reis naar Duitsland. De resterende 10% wist het nog niet.
Op de vraag welke Duitse stad dan de voorkeur genoot bij de deelnemers kwamen 36
verschillende steden naar boven. Hieronder veel steden die door PolMarCo al één of
meerdere keren waren aangedaan. Heidelberg was de enige stad in de top 5 die nog nooit
bezocht was (zie hierna onder meerdaagse reizen).

Meerdaagse reizen oktober 2022
De beide vijfdaagse groepsreizen in oktober a.s. zijn gepland van:
• Maandag 03 t/m vrijdag 7 oktober 2022 (groep I)
• Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022 (groep II)
Het doel van deze reizen staat nog niet geheel vast. Aanvankelijk hadden wij ons gericht op
Heidelberg, maar het aanvragen van offertes bij tientallen hotels leverden geen goede en/of
betaalbare resultaten op.
Een switch naar het gebied Wetzlar & Gießen leverde wel een aantal positieve
aanbiedingen van hotels op. Welk hotel het gaat worden zal op 1 en 2 februari a.s. duidelijk
worden als 6 hotels worden bezocht en geïnspecteerd. Wellicht wordt dit ons nieuwe
reisdoel.

Het programma zal dan in overleg met de IPA Wetzlar & Gießen worden voorbereid.

Leica fabriek en museum (world) in Wetzlar

Kaart Wetzlar / Gießen

Maximaal 54 personen kunnen met deze reizen mee.
Uitgebreidere informatie over het geselecteerde hotel en de bouwstenen voor het
programma zullen we in de volgende nieuwsbrief en op de website onder meerdaagse
reizen / 2022 bekend maken.

2022 ligt voor ons
Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond en reislustig 2022. Wij zien u graag terug
op onze reizen. Immers PolMarCo is vooral gezellig op reis!

Het organisatiecomité van de Stichting PolMarCo,
Ineke Caspers
Izak Mauritz

