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Meerdaagse reis Berlijn
De reis naar Berlijn van 6 t/m 9 oktober 2009 ligt al weer achter ons. Hoe het is afgelopen
kunt u lezen in het uitvoerige door Marco Koster gemaakte reisverslag op onze website
onder meerdaagse reizen 2010. Vergeet niet je foto’s en films naar Marco Sondermeijer te
sturen.

Dagtrip 4 maart 2010
De uitnodiging voor de dagtrip naar Liberty Park in Overloon, molen “Nooit Gedacht” in
Merselo en brouwerij Hertog Jan in Arcen staat op de deelnemerspagina.
Inschrijf- en betaalinstructies vindt u daar ook.

Vernieuwde website
Onze website is zoals u wellicht heb gemerkt volledig vernieuwd. Alle vrienden van
PolMarCo zijn inmiddels geïnformeerd. Er is technisch veel gewijzigd. Verder zijn we
overgestapt naar een nieuwe provider. Hierdoor hebben we meer webruimte tot onze
beschikking en worden we minder beperkt in onze mogelijkheden.
Een van de voordelen van de nieuwe website is, dat iedere deelnemer een eigen inlog
heeft. Als deelnemer kunt u uw eigen wachtwoord gebruiken.
Grote complimenten aan Marco Sondermeijer, onze webmaster, bij wie u voor eventuele
inlogproblemen terecht kunt.

Wist u dat
- Ben Jansen op 18 december 2009 op ludieke wijze als commandant van de brandweer
in Renkum, na 41 jaar in dienst van de gemeente en 30 jaar bij de brandweer,
afscheid heeft genomen en met vervroegd pensioen is gegaan;
- hij bij die gelegenheid een hoge onderscheiding uitgereikt kreeg namens het Deutsches
Feuerwehrverband;
- Leesberg Van Pelt Architecten BV in Helmond – één van onze sponsors - m.i.v. 1
september 2009 architectenbureau Becker in Den Bosch heeft overgenomen en
hierdoor nog meer kwaliteit in de dienstverlening kan bieden;
- PolMarCo na het beoordelen van offertes van ook andere touringcarbedrijven heeft
besloten om ook in 2010 in volledig vertrouwen verder te gaan met de Betuwe Express;
- Promocompany, een Veenendaals bedrijf dat al meer dan 16 jaar relatiegeschenken,
give-aways, promotioneel textiel en premiums levert tegen de laagste prijsgarantie, is
vanaf 2010 een nieuwe sponsor voor PolMarCo. Zie www.promocompany.nl
Meerdaagse reis 2010
Deze is gepland van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 oktober 2010. De keuze is gevallen op de
Beierse stad Würzburg. Vanwege het 25 jarig bestaan van PolMarCo wordt dit een
bijzondere meerdaagse reis.
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