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Overlijden Jos Rouwen (68)
Op maandag 29 augustus 2011 is in alle vroegte onze trouwe reisgenoot Jos Rouwen overleden. Begin juli werd
hij ziek en sindsdien heeft hij een ongelijke strijd moeten aangaan. Afgelopen vrijdag 2 september j.l. werd Jos
onder zeer grote belangstelling in Arnhem gecremeerd. Verschillende PolMarCo vrienden en het bestuur van
PolMarCo waren daarbij vertegenwoordigd. We leven mee met zijn partner, kinderen, kleinkinderen, vrienden en
collega’s. Op de website van PolMarCo (onder actueel nieuws) vindt u meer informatie over Jos en is tevens een
link naar de rouwkaart geplaatst.
Foto’s Würzburg
De digitale fotoalbum van de meerdaagse reis naar Würzburg in 2010 is met dank aan Marco Sondermeijer weer
gereed. Foto’s werden aangeleverd door Frits van Beest, Gerrit Olthof, Marco Sondermeijer en Willem van Veelen.
Alle fotografen worden bedankt voor hun bijdragen. Zoals gebruikelijk ontvangen alle deelnemers aan de reis naar
Würzburg deze fotoalbum op CD.
Meerdaagse reis 2011 (Dresden)
Tot onze spijt kon de geplande de reis van PolMarCo naar Dresden van 4 t/m 7 oktober a.s. geen doorgang vinden.
In totaal hadden zich slechts 27 personen aangemeld. De vaste deelnemers aan de meerdaagse reizen zijn per
e-mail geïnformeerd over de afgelasting. Zoals waarschijnlijk bekend organiseren wij onder de vlag van NPB,
Marechausseevereniging en AFMP eveneens reizen naar Dresden. Deze reizen duren VIJF dagen en zijn gepland
van:

maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2011;

maandag 12 t/m vrijdag 16 maart 2012.
We besloten om PolMarCo-vrienden bij voorrang de NPB-reis aan te bieden. Zowel voor de oktober reis als de maart
reis hebben zich inmiddels respectievelijk 10 tot 15 personen met eventuele partner aangemeld. In oktober is de
bus nagenoeg vol (nog 4 plaatsen beschikbaar); in maart is nog voldoende plaats beschikbaar. U kunt hierbiju nog
steeds aansluiten. Zie verder op de website onder meerdaagse reizen / Dresden 2011.
Toekomst PolMarCo
Wat de afgelasting van de reis naar Dresden voor PolMarCo-reizen in de toekomst betekent is onzeker. Wij sluiten
niet uit dat de reis naar Würzburg helaas misschien de laatste meerdaagse reis is geweest. Om als bestuur meer
duidelijkheid te krijgen zullen we binnenkort een digitale enquête uitzetten onder de personen op de mailinglijst van
PolMarCo.
Aan de hand daarvan willen wij proberen zicht te krijgen op verschillende zaken, zoals:
wat leeft er onder u;

wat is uw betrokkenheid bij PolMarCo;

op welke wijze promoot u PolMarCo;

in welke mate volgt u PolMarCo via de website en de deelnemerspagina;

wat zijn uw plannen, voornemens, wensen voor de toekomst voor zowel meerdaagse reizen als de dagtrips;

suggesties en ideeën.
Aan de hand van de uitkomsten zal het bestuur een besluit nemen.
Wij rekenen straks op een hoge response. Over de uitkomsten van de
enquête en de getrokken conclusies wordt u uiteraard geïnformeerd.
Dagtrip 2012
Voorhands is een datum gereserveerd voor de dagtrip in het voorjaar
van 2012. Op donderdag 5 april 2012 willen we een aantrekkelijk
programma realiseren bestaande onder meer uit:



een rondleiding over het Brandweer Opleidings- en
trainingscentrum (BOTC) in Weeze (D);
een bezichtiging van de luchthaven Weeze;

Het middaggedeelte is nog open. Hebt u suggesties voor een te
combineren programma onderdeel laat dit dan via de contactfunctie
op de website of per e-mail of telefonisch aan ons weten.
Noteer de datum alvast in uw agenda.
Het bestuur van de Stichting PolMarCo
Izak Mauritz /Henk Slots
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