NIEUWSBRIEF JANUARI 2022.

Beste vrienden,
Eerst en vooral wensen we jullie een gezond en gelukkig 2022 toe. We zaten nog even in wintermodus, maar we
beginnen uit onze winterslaap te ontwaken. Helaas is er deze keer geen reisverslag te doen vanwege de annulatie
van de reis naar Thüringen.

De mensen die zich voor deze reis ingeschreven hadden, hebben in december het bericht kregen dat wij deze
annuleerden. Zij zouden ondertussen allemaal hun geld moeten terug gekregen hebben, indien dit niet zo is, gelieve
ons een seintje te willen geven.
We hebben die beslissing genomen omdat op dat ogenblik de vooruitzichten betreffende corona niet gunstig waren,
en omdat bovendien ook alle kerstmarkten in de deelstaat Thüringen gesloten werden. Natuurlijk gingen we niet enkel
voor de kerstmarkten, maar het maakte toch wel deel uit van de sfeer van de reis. We hopen dan ook dat jullie onze
beslissing begrijpen. Waarschijnlijk gaan wij deze reis terug hervatten in het najaar, want voor de Kerstperiode
hebben we nog iets ander in petto.
Hopelijk krijgen we weldra onze vrijheid terug en hebben we dan ook al volop reisplannen gemaakt.
Wij zijn voorzichtig en kijken niet te ver vooruit, daarom vinden jullie in bijlage jullie de eerste drie dagreizen met data
en uitleg, en ook de 4-daagse naar Spessart in mei en de 7- daagse naar Oostenrijk.
Onze dagreizen van het najaar vinden plaats op: 3/9 en 4/10.(details volgen later)
We plannen ook nog een driedaagse naar Thüringen van 28 tot 30 oktober en een vierdaagse naar Frankenland van
12 tot 15 december. Dit alles onder voorbehoud.
Jullie kunnen vanaf nu inschrijven voor al deze reizen. Gelieve voor de meerdaagse reizen de bestelbon in bijlage
hiervoor ingevuld en ondertekend terug te willen bezorgen. Voor de dagreizen volstaat het om ons een seintje te
geven, liefst per mail. Op dit ogenblik vragen wij nog geen voorschotten of aanbetalingen. Wij houden jullie hierover
op de hoogte in onze volgende nieuwsbrieven.
We hebben getracht ook dit jaar weer een zeer gevarieerd programma te brengen en hopen jullie dan ook talrijk te
mogen verwelkomen op onze trips. Helaas zijn alle prijzen dit jaar gestegen en dat laat zich ook voelen, tot onze spijt.
Maar niet getreurd, jullie hebben de laatste 2 jaar goed kunnen sparen he
Hopelijk tot binnenkort,
Het Polderke

Onze vaste opstapplaatsen:
Ekeren F. Verbieststr parking parochiecentrum./garage autocars De Polder/ Deurne dienstencentrum Kerkeveld
St. Fredegandusstraat/ Berchem singel t.h.v. Park-Inn Hotel t.o.Berchem station.
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Indien u zich wil uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan dit via een bericht naar info@hetpolderke.be

