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Overlijden Ad Sondermeijer (73)
Op zondag 27 oktober 2013, overleed Ad Sondermeijer uit Arnhem in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem na een
ongeneeslijke ziekte.
Ad was van 1994 tot en met 1997 onze vaste chauffeur op de meerdaagse reizen en sinds de vut nam hij samen
met zijn zoon Marco nog jaren deel aan onze PolMarCo reizen. Op 1 november vond de crematie in Arnhem plaats.
Bestuur en meerdere PolMarCo vrienden waren daarbij aanwezig. Het bestuur van de stichting PolMarCo leeft mee
met de familie en vrienden.
Rinus de Wit gestopt als vaste chauffeur PolMarCo
Rinus stopt binnenkort als chauffeur bij de Betuwe Express. Tijdens de reis naar Freiburg is afscheid genomen van
Rinus en werd hij stevig in het zonnetje gezet en bedankt voor al zijn goede chauffeurswerk voor ons reisgezelschap
gedurende meer dan een decennium. Op de website (zie onder actueel) een persoonlijke reactie van Rinus.
Nieuwe vaste chauffeur
De opvolger van Rinus bij de Betuwe Express is al bekend. Dat wordt Joop Derksen, een voormalig collega van de
KLPD. Op de komende reizen kunnen we met Joop kennismaken.
Terugblik vijfdaagse reis FREIBURG
De meerdaagse reis naar de Zuid-Duitse stad Freiburg van maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2013 ligt al weer
achter ons. Zowel het programma als het hotel werd door alle 54 deelnemers zeer gewaardeerd. Binnenkort
verschijnt het verslag van deze reis op de website.
Dagtrip 2014
Onze dagtrip staat gepland op donderdag 27 maart 2014. De reis gaat naar Den Haag waar we een bezoek
brengen aan het Louwman Oldtimermuseum en het Vredespaleis (ovb). Het programma is bijna rond. Binnenkort
is alle informatie beschikbaar en kan men zich aanmelden.
Meerdaagse reizen (2) naar Erfurt-Weimar-Jena in het verschiet
Zoals bekend is het volgende reisdoel voor de meerdaagse reizen de voormalige Oost-Duitse deelstaat Thüringen.
We doen dan de steden Erfurt, Weimar en Jena aan en brengen ondermeer een bezoek aan KZ Buchenwald,
Planetarium Jena, Optisch Museum Jena en mogelijk de firma Zeiss.
De reis voor groep B staat gepland in de week van maandag 6 t/m vrijdag 10 oktober 2014. Twee weken later
staat de reis voor overige belangstellenden gepland: maandag 20 t/m vrijdag 24 oktober 2014.
Op basis van meer dan 55 aanbiedingen en een aantal hotelbezichtigingen heeft het bestuur gekozen voor 4sterrenhotel Landidyll Hotel Linderhof in Erfurt-Linderbach als thuis- en uitvalsbasis.
2014
Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond en reislustig 2014. Wij zien u graag terug op onze reizen.
Het bestuur van de Stichting PolMarCo
Izak Mauritz & Henk Slots

