waren ingevuld.) Die was er in ruime mate

Der

zodat we dit gaan organiseren. D
 e groepen
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Redactie reiscommissie Paul van Hout,
Harry Wijnberg, Sander Ruitenbeek

Festmittag
Een hele gezellige en nuttige middag was
voor de reiscommissie 24 maart jl. Het
programma is met elkaar doorgelopen en
voor zover nog nodig zijn de vragen
beantwoord. Een aantal zaken verdienen
echter nog aandacht.

Formulieren
Alle deelnemers is gevraagd om gegevens
aan het thuisfront te verstrekken over de
reis. Ook is een formulier uitgereikt met de
vraag om gegevens van mensen die
gewaarschuwd moeten worden in het geval
van ongevallen. Voor zover ze nog niet in het
bezit van de reiscommissie zijn graag
aandacht hiervoor.

Excursies,
Tijdens de Festmittag is gepeild of er
belangstelling was voor het maken van
stadswandelingen met gidsen in Dresden op
donderdagochtend en in Düsseldorf op
zondagochtend. (De ochtenden die nog niet

kennen een bepaalde omvang. De kosten
bedragen € 8,50 per wandeling per persoon.
Als u dit op deze manier de steden wil
verkennen meldt u dan aan bij Paul van Hout
en maak het verschuldigde bedrag over op de
rekening van de penningmeester.

Rollators en
invalidenwagens
De bus wordt voorzien van een skibox zodat
rollators en opvouwbare invalidenwagens
meekunnen. Als u van plan bent er een mee
te nemen meldt dit dan aan bij Paul.
NB Leo Captein heeft eventueel nog een
invalidenwagen ter beschikking.

Foto’s
Net als bij ander reizen zullen we de foto’s
weer verzamelen en ter beschikking stellen
aan deelnemers. Peter Kemper en Gijs
Wijnberg hebben aangeboden om dit te gaan
verzorgen. Het verzoek is om de digitale
foto’s van data te voorzien, dat is handig bij
het uitzoeken.

Chroniqueur
Het is altijd weer aardig om persoonlijke
herinneringen van reisgenoten na te lezen.
Als u een tekst of een verhaal wil maken
meldt u dan aan bij Wilfried van der Bles,
mogelijk voor een speciale uitgave van het
verenigingsblad.

En dan nog;
Voor de reis komt er nog een Eulenspiegel.
Tijdens de reis zult u dagelijks geïnformeerd
worden middels dit periodiek met de laatste
wetenswaardigheden. Voor resterende

vragen nu en tijdens de reis kunt u altijd
terecht bij:
Paul:

j.hout1403@upcmail.nl

Harry:

harry.wijnberg@12move.nl

Sander:

mooie.nel@ziggo.nl

