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Nieuwe sponsor
Per 1 januari 2008 heeft PolMarCo een nieuwe sponsor: Derksen Verhuizingen, Arnhem
(erkend verhuizer). Voorshands voor 1 jaar, maar met een optie voor meerdere jaren.
Derksen verhuizingen biedt dienstverlening op de volgende terreinen:
- Nationale en internationale verhuizingen;
- Inboedelopslag;
- Emigratieverpakkingen “door-to-door” service overzee en door de lucht;
- Kantoor- en projectverhuizingen;
- Archiefopslag;
- Piano-, computer-, antiek- en tentoonstellingsvervoer;
Kijk voor nadere informatie op de website: www.derksen.nl

Nieuw: Google Maps op de website
Zowel bij de dagtrips als de meerdaagse reizen wordt een overzicht van alle PolMarCo reizen
op Google Maps weergegeven. Voor de dagtrip van 2000 t/m heden en bij de meerdaagse
reizen van 1986 tot heden.
In de kaart van de dagtrips staan met blauwe icoontjes de bezochte steden aangegeven. Bij
aanklikken komt een zgn. wolkje te voorschijn met informatie over de betreffende reis.
In de kaart van de meerdaagse reizen staan de meest recente reizen met een geel, de
reizen van voor 2003 met een groen en de toekomstig reis met een rood icoontje vermeld.
Ook hier weer nadere informatie bij aanklikken van het icoon.
Bekijk dit eens; ziet er leuk uit en een nuttige verrijking van onze website.

Dagtrip 6 maart 2008
Dank voor de vele complimenten die wij als organisatie tot nu toe mochten ontvangen voor
het regelen van de dagtrip naar Xanten en Diebels. Wij doen het graag en bovendien zit het
organiseren bij ons in het bloed en hebben wij zelf ook geweldig genoten.
Na elke reis krijgt Rinus weer en extra prikkel om voor ons nog tot in lengte van jaren - en
met dank aan de directie van Betuwe Express - te blijven rijden.
Xanten is een interessante stad gebleken (leuk om te horen dat onze Duitse collega's zelf
ook voor het eerst in Xanten waren), de gastronomie bij restaurant Neuhaus was
uitstekend en ontvangst bij DIEBELS liep van de zijde van de brouwerij geolied en was
hartverwarmend.
Voor het eerst konden we vol trots de prachtige nieuwe PolMarCo borden, geleverd door
sponsor POL uit Heteren, uittesten.
Laat je reacties over de dagtrip horen en zien in dit gastenboek!!!!!

Fotoboek dagtrip Xanten
Een fotoboek met circa 120 foto’s vindt u op de website onder:
Fotoalbums / fotoalbums dagtrip / 2008-Xanten

Karlsruhe
Aan het programma voor de meerdaagse reis 2008 naar Karlsruhe (van 7 t/m 10 oktober
2008) wordt hard gewerkt. In de volgende nieuwsbrief komt concrete informatie over het
totale programma en de inschrijvingsmogelijkheden. Nog even geduld graag.
Het bestuur van PolMarCo
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