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In memoriam Joop Geertsen (76jr)
Op 15 januari jl. is Joop Geertsen na een ernstige ziekte overleden. Op vrijdag 20 januari
jl vond de crematieplechtigheid in Arnhem plaats. Verschillende PolMarCo vrienden waren
daarbij aanwezig. Zo was ook het bestuur vertegenwoordigd.
Joop (rechts op de foto) was één van de deelnemers aan de PolMarCo reizen van het
eerste uur. Doorgaans samen met zijn maatje Gerrit Roding. In 2010 nam hij nog deel
aan de meerdaagse reis naar Würzburg en in 2014 aan de dagtrip naar den Haag. Wij
wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte toe.

Henk Busser ernstig ziek
Henk en zijn partner Hennie zijn al zo’n 10 jaar lang vaste deelnemers aan de
meerdaagse reizen van groep 1. Afgelopen oktober konden zij helaas niet mee naar
Bremen vanwege een beenbreuk bij Henk. Terwijl Henk al weer aardig van die breuk aan
het herstellen was, kreeg hij last van zijn buik. Nader onderzoek in het ziekenhuis toonde
darmkanker met uitzaaiingen aan. De komende 10 weken moet Henk een chemokeur
ondergaan. Wij wensen Henk veel kracht en sterkte toe. Voor belangstellenden, die niet
over de adresgegevens van Henk en Hennie beschikken, is dit via het bestuur te
verkrijgen.

Dagtrip Volvo Trucs in Gent (België)
Voor deze dagtrip op donderdag 16 maart 2017 hebben zich inmiddels 54 personen
aangemeld. We hebben die dag de beschikking over een 62-persoons touringcar. Als zich
de komende weken niemand meer aanmeldt dan schakelen we over naar een 54
personen Comfort Class bus. De deelnemerslijst staat op de ledenpagina van onze
website.
Extra dagtrip Volkswagen Osnabrück
Op dinsdag 11 april 2017 staat een 2e dagtrip gepland naar Osnabrück (D). Helaas
kunnen maar maximaal 30 personen aan deze trip deelnemen. Deze reis is volgeboekt.
De deelnemerslijst staat op de ledenpagina van onze website.
Reserveer in je agenda
- Maandag 09 t/m vrijdag 13 oktober 2017: meerdaagse reis groep I
-Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017: meerdaagse reis groep II.

Deze reizen gaan zoals bekend naar Maagdenburg.
Collega Dietmar Bloch van de IPA Maagdenburg werkt in overleg met het bestuur aan het
programma voor deze 5-daagse reizen. De eerste onderdelen zijn al vastgelegd.
Organisatiecomité van de Stichting PolMarCo

