
Polentocht Driel Secretariaat: Nuystraat 25, 6665 CR Driel 
www.polentochtdriel.nl / info@polentochtdriel.nl 

 

 

 

 
 

 
 

POLENTOCHT 2017 
Op 9 september 2017 organiseren we de 

 10e editie van de Polentocht. 
Wilt u die datum alvast reserveren in uw agenda? 

U kunt ook al inschrijven via de website: 
 www.polentochtdriel.nl  

10 JAAR 
POLENTOCHT 

Op de juli vergadering van de werkgroep Polentocht 
hebben we afgesproken hoe we de jubileumlopers, 

die alle Polentochten gelopen hebben, in het zonnetje 
zullen zetten. Allereerst hebben we afgesproken dat 
de lopers zelf moeten kunnen bewijzen dat ze alle 

tochten gelopen hebben. Volgens onze administratie 
hebben we 13 keer een negentje uitgereikt, maar het 
kan zijn dat lopers geen medaille wilden hebben, dus 
het kunnen er meer zijn. De lopers die de tocht voor 
de tiende keer lopen krijgen van ons een glossy met 
achtergrond informatie, een foto van de loper zelf en 
een compilatie van alle lopers samen, een vermelding 

in de nieuwsbrief en natuurlijk ook de medaille.  

NIEUWTJES 
Pennen. 

Ervaren wandelaars 
kennen het wel: bij het 

invullen van de 
startkaart verdwijnen 

altijd veel pennen. Die 
worden meegenomen. 

Dat bracht de 
werkgroep op een idee: 
Pennen met de naam 
van de Polentocht. Als 

de pen dan 
meegenomen wordt is 

het in ieder geval 
reclame voor onze 

wandeltocht! 
 

Flyers 
Reclame maken voor 
de Polentocht door 

middel van flyers werkt 
niet echt. De werkgroep 

heeft besloten om 
digitaal reclame te gaan 

maken,!. 
 

Posters 
De werkgroep heeft een 

poster ontworpen om 
reclame te maken voor 
de Polentocht in Driel 

en omgeving. Waarom? 
Omdat de deelnemers 
van onze wandeltocht 

voornamelijk niet uit ons 
dorp komen. Misschien 
verandert dat door de 
posters. Vandaar de 

nieuwe poster als 
bijlage bij deze 

nieuwsbrief! 

AANPASSING ROUTES 15, 25 EN 30 KM. 
Door een verandering in het terrein hebben we een 

kleine aanpassing in de routes rond Kasteel 
Doorwerth moeten doorvoeren. Het rondje langs de 
“ijskelder” is vervallen. Hierdoor zijn de routes 400 

meter korter geworden. Bijkomend voordeel: de 
routepijlen die de laatste jaren telkens op een 

vreemde manier verdwenen, zijn nu niet meer nodig ! 

TWEE PONTKAARTJES ! 
Nog een verandering voor de lopers 
van de 10 kilometer: voor de twee 
overtochten met het pontje zijn nu 
twee pontkaartjes nodig, een voor 

de heenweg en een voor de 
terugweg.  

 

DE HRT WANDELDAG  
De HRT Nationale Wandeldag groeit! Op zondag 24 september kan 

gratis gewandeld worden op twee schitterende locaties in  Limburg en 
Brabant. Afstanden van 5 tot 25 kilometer. Maak kennis met het 

Nederlandse landschap in al haar pracht en "neem met iedere stap een 
stukje Nederland mee". 

WWW.HRTWANDELDAG.NL 
 


