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Dagtrip 6 maart 2008
De belangstelling voor de dagtrip naar Xanten en Diebels is zo groot dat we compleet zijn
volgeboekt. In totaal hebben zich 62 personen aangemeld. Het definitieve programma staat
op onze website onder dagtrip / 2008.
De definitieve deelnemerslijst is te vinden op de inlogpagina. In het overzicht staan tevens
de opgegeven opstapplaatsen vermeld.

Reisverslagen Dinant 2007
Op de website onder meerdaagse reizen / 2007 / reisverslag staat het door Ruud Pasop
samengestelde reisverslag, inmiddels vertaald in het Duits en Frans. De vertaling in het
Frans werd geheel vrijblijvend verzorgd door Karel van Seventer. Waarvoor hartelijk dank.

Nieuwe Polmarco-borden op de bus
Sinds kort heeft de organisatie de beschikking over 2 demontabele grote borden (afmeting
300 x 40 cm) voor op de zijkanten van de bus en 2 kleine borden (NL + D) voor achter de
voorruit ter vervanging van het bestaande bord.
De borden zijn vervaardigd door de firma Pol Heteren, een bedrijf in wegbebakening,
politietechniek en bewegwijzering. Zie voor nadere bijzonderheden over dit bedrijf op de
website: www.pol.nl. De levering maakt onderdeel uit van een sponsorovereenkomst.
Tijdens een officiële bijeenkomst op 20 februari j.l. zijn de nieuwe borden, welke zoals op
onderstaande foto’s te zien een professionele uitstraling hebben, bij de Betuwe Express in
Herveld door de heer A. van de Pol, directeur van Pol Heteren, overhandigd aan het bestuur
van PolMarCo. Die dag vertegenwoordigd door Izak Mauritz en Henk Slots.
Samen met de heer J. Winnemuller van Betuwe Express, onze chauffeur Rinus de Wit en
webmaster Marco Sondermeijer, zijn de nieuwe borden daarna op een bus geplaatst.
Zie voor een uitgebreide reportage in het fotoboek op onze website.
Het bestuur van PolMarCo is zeer verblijd met deze nieuwe borden.

Het bestuur van PolMarCo

A. van de Pol overhandigt de borden aan I. Mauritz

Izak en Henk voor de bus met
het nieuwe bord achter de voorruit.

Polmarco wordt mede mogelijk gemaakt door:

