29-04-2019

Nieuwsbrief: 2-2019

Oud chauffeur Rinus de Wit overleden
Op Koningsdag 27 april jl. ontvingen we het trieste bericht dat Rinus de Wit, onze vorige vaste
chauffeur, gisteren na ruim zeven en een half jaar knokken tegen zijn ziekte op 75 jarige leeftijd is
overleden.

Rinus was vanaf 1995 tot 2013 tijdens 24 meerdaagse reizen en circa 20 dagtrips onafgebroken
onze vaste chauffeur. Tijdens zijn laatste klus voor ons, de reis naar Freiburg in oktober 2013, werd
op hartelijke, ontroerende en indrukwekkende wijze afscheid genomen van Rinus als onze
chauffeur, waarbij hij stevig in het zonnetje werd gezet en werd bedankt voor al zijn goede
chauffeurswerk voor ons reisgezelschap gedurende meer dan een decennium en tienduizenden
kilometers over wegen in Nederland, België en vooral kris kras door Duitsland.
Op 3 mei a.s. neemt PolMarCo definitief afscheid van vriend en mens Rinus de Wit.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.
PS De rouwkaart staat op onze website.
Geslaagde dagtrip 7 maart jl
Op donderdag 7 maart brachten we een bezoek aan Railkontakt Modelspoorbaangroep
Zevenbergen, het Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum Klundert en een bustocht met gids door
het voormalig watersnoodgebied Hoekse Waard (1953). Ruud Kalman en Nico Stuurstraat, beiden
vaste deelnemers aan de meerdaagse reizen van groep 2, hadden uitstekende bouwstenen voor
het programma aangereikt.

Meerdaagse reizen 2019
Het programma van de beide vijfdaagse groepsreizen in oktober naar Bielefeld en omgeving is
rond. Van maandag 7 t/m vrijdag 11 oktober (groep I) en van maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober
2019 (groep II) gaan we genieten van een programma dat in overleg met de IPA Bielefeld is
samengesteld en dat bezoeken aan bijzonderheden in Bielefeld, Detmold, Paderborn en Gütersloh
omvat. Vanwege de korte rijafstand wordt ook een programma op maandagmiddag en
vrijdagochtend aangeboden.
We verblijven in het Brenner Hotel ***S, gedurende vijf dagen onze thuis- en uitvalsbasis gelegen
aan de rand van de binnenstad van Bielefeld.

De kosten van deze reizen bedragen €399,- nagenoeg all-in.
Inschrijving voor deze reizen staat nu open. Voor meer informatie over het programma, het hotel, de
kosten en andere bijzonderheden, zie op de pagina meerdaagse reizen 2019.
Op de ledenpagina kan men zich zoals gebruikelijk online aanmelden. Deelnemers aan de
groepsreizen genieten tot 14 mei a.s. een voorrangsbehandeling, maar iedereen kan zich nu al
aanmelden.

Namens het bestuur van de Stichting PolMarCo,
Izak Mauritz

