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In memoriam Henk Slots (76)
In de nacht van 11 januari jl. is Henk Slots (76) thuis overleden. Op maandag 18 januari jl vond de
crematieplechtigheid in Dieren plaats. Tientallen PolMarCo vrienden waren daarbij aanwezig.
De leegte die Henk Slots achterlaat, zowel in zijn gezin en familie als ook bij PolMarCo is groot.
In 1986 had Henk samen met anderen een meerdaagse reis voor collega’s van politie en
marechaussee opgezet naar Berlijn onder de naam PolMarCo, staande voor politie-marechausseecombinatie. Dit initiatief, nu zo’n dertig jaar geleden, beviel zo goed dat besloten werd jaarlijks in
oktober een meerdaagse reis te organiseren.
Wij van PolMarCo zullen hem nooit vergeten, hem blijvend waarderen voor zijn inzet voor ons, en
mooie herinneringen aan onze talrijke reizen bewaren
“Einmal ins Leben durch Wuppertal Schweben”
Op donderdag 17 maart 2016 vond de jaarlijkse dagtrip plaats. Tijdens het ochtendprogramma werd
met ruim 60 personen een bezoek gebracht aan Villa Hügel in Essen (D), waar de familie Krupp
voorheen woonachtig was.
De villa is één van de belangrijkste bezienswaardigheden in het Ruhrgebied en vormt het ankerpunt
voor de al om bekende industriekultuur van Duitsland.
Aan het einde van de ochtend ging de reis verder in zuidelijke richting naar Wuppertal (D), waar we
het Wuppertaler Brauhaus aandeden. Hier genoten we van een heerlijke maaltijd naar plaatselijk
gebruik en houten fustjes bier op tafel. Daarna ter afsluiting van begin- tot eindpunt zweven met de
beroemde Schwebebahn).
Meerdaagse reizen (2) naar Bremen en Bremerhaven in het verschiet
De meerdaagse reizen in oktober 2016 gaan naar Bremen& Bremerhaven. Het worden twee
identieke reizen en wel van:
• maandag 10 t/m vrijdag 14 oktober 2016 ( t.b.v. groep 1) en
• maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2016 (t.b.v. groep 2).
Vanaf heden kan worden ingeschreven voor deze reizen.
Voor meer informatie over het programma, hotel, kosten en andere bijzonderheden zie op de pagina
meerdaagse reizen 2016 en de ledenpagina.
Op de ledenpagina kan men zoals gebruikelijk zich weer aanmelden.
Deelnemers aan de groepsreizen in 2015 genieten tot 14 mei a.s. een voorrangsbehandeling.
Uitbreiding bestuur
Alice Baars uit Haarlem en Johan Turk uit Andelst hebben zich bereid verklaard het bestuur van de
stichting PolMarCo te komen versterken en gaan samen met Izak Mauritz de komende tijd de
organisatie van de reizen oppakken.
Het bestuur van de Stichting PolMarCo

