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Woensdag 21 sept. 2016

Bremen & Bremerhaven wachten op ons

Over een kleine maand staan de meerdaagse reizen op het programma. Deze keer vijfdaagse reizen
naar Bremen en Bremerhaven. Het worden twee nagenoeg identieke reizen en wel van:

maandag 10 t/m vrijdag 14 okt. 2016 (groep I) en maandag 24 t/m vrijdag 28 okt. 2016 ( groep II).

Het bestuur is blij weer veel deelnemers te mogen begroeten. Positief is te kunnen melden dat groep I
met 54 reisgenoten geheel is volgeboekt. Veelal de vertrouwde gezichten. Bij groep II zijn er nog
plaatsen vrij.
Op de deelnemerspagina op onze website www.polmarco.nl is per groep informatie te vinden, zoals
de reisinstructies, de deelnemerslijsten, reisinstructies en het programma.
Het programma is in samenwerking met de Duitse IPA collega’s Uwe Wenzel (IPA Bremen) en
Wolfgang Scheller (IPA Bremerhaven) tot stand gekomen en zal zeker weer de moeite waard zijn.

Uitbreiding organisatiecomité

Zoals in een eerdere nieuwsbrief reeds gemeld, zijn Alice Baars en Johan Turk de stichting PolMarCo
i.v.m. het overlijden van Henk Slots komen versterken om samen met Izak Mauritz de komende tijd de
reizen namens Polmarco te organiseren.

Zie verder volgende pagina….

Johan Turk (64 jr.) woont in Andelst. Sinds 1 juli 2016 met prepensioen. Tot die tijd werkte hij bij de
afdeling korpscheftaken, voorheen Bijzondere Wetten in Arnhem. Begonnen met werken bij de politie
in 1972 in Zaltbommel. Daarna naar Ochten en Zetten. Telkens in kleine dorpen als wijkagent.
Vervolgens ook nog enige jaren verkeersadviseur en toen naar Bijzondere Wetten. Als neventaak 25
ME jaren als chauffeur en groepscommandant. Johan gaat al heel wat jaren mee met PolMarCo. De
laatste jaren ook samen met zijn vrouw Ans.
Hij hoefde niet lang na te denken over versterking van de organisatie.

Alice Baars kennen de meeste mensen van groep 1 al vanwege de catering en bingo in de bus, die
zij samen met haar zus Tanja verzorgt. Anderen kennen haar misschien nog van de busreis naar
Dresden van groep II toen zij, het leek wel “Spoorloos”, meereed en op zoek ging naar familie.
Zij komt uit Haarlem. Zij heeft kennis gemaakt met Izak, en daarmee ook met PolMarCo, toen zij voor
politie Kennemerland en Zaanstreek-Waterland Burgernet mee ging opzetten. Enthousiast gemaakt
door de verhalen, heeft zij zich samen met haar zus voor het eerst voor de reis van groep I naar
Dresden aangemeld en vanaf toen ieder jaar weer mee geweest.
Na het overlijden van Henk bood zij Izak aan om hem te ondersteunen bij de organisatie van de
busreizen. Dit aanbod werd dankbaar geaccepteerd, zodat zij nu, net als Johan, mee zorgdraagt voor
de totstandkoming en uitvoering van de busreizen. Oude reisverslagen
Met dank aan onze webmaster staan nu alle reisverslagen en programma’s van de meerdaagse
reizen vanaf 2000 op onze website. Zo ook de programma’s van de dagtrips.
Voor in je agenda
Donderdag 16 maart 2017: dagtrip
Maandag 09 t/m vrijdag 13 oktober 2017: meerdaagse reis groep I
Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017: meerdaagse reis groep II.
Organisatiecomité van de Stichting PolMarCo
Alice, Izak en Johan

