17 oktober 2020

Nieuwsbrief: 2-2020

Corona
Het blijven onzekere tijden als gevolg van het coronavirus. Ook voor Polmarco.
Maar we blijven positief denken en gaan er vanuit dat we volgend jaar weer de
gebruikelijke reizen (1 dagtrip en 2 meerdaagse reizen) kunnen aanbieden.
Dagtrip 2021
De dagtrip die in maart van dit jaar niet door kon gaan staat zoals eerder aangekondigd
gepland op vrijdag 12 maart 2021. We gaan dan een bezoek brengen aan het
Gevangenismuseum in Veenhuizen. De bus en het museumbezoek zijn gereserveerd.
Volgens recente informatie van de Betuwe Express kunnen ca 50 personen mee, mits we
de voorschriften (mondkapjes en naleving protocol) in acht nemen.
Kort voor de jaarwisseling ontvangt u de informatie over deze dagtrip (programma, prijs,
opstapplaats, richtlijnen i.v.m. corona, etc).

Meerdaagse reizen oktober 2021
Als er geen corona tussen gekomen was waren we de afgelopen week met groep 1 in
Hanzestad Lübeck geweest en zouden we de laatste week van deze maand met groep 2
zijn gegaan. Maar helaas konden beide vijfdaagse groepsreizen niet doorgaan en worden
doorgeschoven naar:
• Maandag 04 t/m vrijdag 8 oktober 2021 (groep I)
• Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2021 (groep II)

Het hotel “Tryp by Wyndham Lübeck Aquamarin Hotel”, is voor deze nieuwe periode
opnieuw vastgelegd.
Overlijden Jannie van den Bosch
Onlangs ontving PolMarCo een e-mail van Bart van den Bosch met het droevige bericht dat
zijn echtgenote Jannie op 24 september jl. na een ernstige ziekte was overleden. Jannie
werd 69 jaar. Namens de stichting PolMarCo is het medeleven aan Bart betuigd. Jannie
behoorde samen met haar man Bart tot de deelnemers van groep 2. Bart is wel van plan
om volgend jaar samen met zijn goede vrienden Henk en Ina weer mee te gaan naar
Lübeck.

Situatie Betuwe Express
De coronacrisis heeft zoals we in de media hebben kunnen vernemen ook grote gevolgen
voor touringcarbedrijven. Deelnemers vroegen belangstellend naar de situatie bij de
Betuwe Express.

Directeur Albert Winnemuller laat weten dat ook zijn bedrijf een forse klap te verwerken
heeft gekregen. Nagenoeg alle bussen kwamen stil te staan (zie foto) De Betuwe Express
is gelukkig een gezond bedrijf maar desondanks moesten er ernstige ingrepen worden
getroffen als gevolg van een omzetverlies van 70% tot 75%. In goed overleg met de
vakbonden en de ondernemingsraad zijn circa 50 chauffeurs, waaronder alle chauffeurs
die al van een pensioen genoten, ontslagen met inachtneming van een sociaal plan. In
betere tijden kan een deel van hen weer terugkeren bij het bedrijf.
Op dit moment worden er op beperkte schaal ritten uitgevoerd. De heer Winnemuller gaat
er vanuit dat de geplande reizen van PolMarCo in 2021 weer kunnen worden opgepakt
maar afhankelijk van de situatie rond corona wel met de nodige voorzorgmaatregelen.

Vaste chauffeur Joop Derksen
Joop werd op 27 maart 2014 als opvolger van de inmiddels overleden Rinus de Wit onze
vaste chauffeur op dagtrips en meerdaagse reizen. Zijn eerste rit met ons was een dagtrip
naar Den Haag. In totaal was hij op 8 dagtrips onze chauffeur. Daarnaast in totaal 10
meerdaagse reizen verdeeld over de 2 groepen met als laatste de reizen naar Bielefeld. Uit
volledig begrip voor de situatie bij zijn werkgever en de noodzakelijke ingrepen heeft Joop
ontslag geaccepteerd. Dit betekent tevens dat we afscheid moeten nemen van Joop als
vaste chauffeur. Begin volgend jaar zal met de Betuwe Expres worden gesproken over een
geschikte opvolger.

Als organisatie bedanken we Joop mede namens de deelnemers voor zijn betrokkenheid bij
PolMarCo, het meedenken met het programma, de evaluaties, de behulpzaamheid, maar
vooral het betrouwbare rijden dat ons allen onderweg een veilige gevoel gaf.
Wij wensen alle PolMarCo reizigers veel gezondheid toe en tot ziens op de reizen volgend
jaar.
Het bestuur van de Stichting PolMarCo,
Ineke Caspers
Izak Mauritz

