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

DE ORGANISATIE IS GESTART!
Begin April is de werkgroep van de polentocht voor de eerste keer
in 2017 bijeen geweest. In een nieuwe samenstelling, want gelukkig
is de werkgroep met twee leden uitgebreid, zodat het nu zes paar
handen zijn die de organisatie vorm geven.
In vergelijking met de Polentocht 2016 zijn er in 2017 weinig
wijzigingen te verwachten. Wel hebben we veel punten uit de
evaluatie meegenomen in de voorbereiding van de editie van 2017.
BEREIKBAARHEID MET OV BRENG
De Dienstregeling in Arnhem en
omgeving is veranderd. De Polentocht is
op 9 september bereikbaar met lijn 56
richting Heteren. De eerste bus vertrekt
om 7.21 uur van Arnhem CS. De reis
naar Driel duurt 20 minuten. De volgende
bussen vertrekken daarna om 21 minuten
over het hele uur. Uitstappen bij halte
“Meikers”. Vanaf daar is de route naar het
startbureau gepijld. Terugreis? 3 minuten
over het hele uur rijdt lijn 56 naar Arnhem
CS. Opstappen bij dezelfde bushalte
(maar dan wel aan de overkant van de
weg!)

10 JAAR
POLENTOCHT
Dit jaar is het de tiende
keer dat de Polentocht
nieuwe stijl verlopen
wordt. Volgens onze
administratie zijn er nog
13 lopers die dit jaar
voor de 10 keer onze
tocht kunnen lopen. Die
wandelaars zullen we, als
ze komen, zeker in het
zonnetje zetten. Hoe?
Dat verklappen we nog
niet!

NIEUWTJES

UIT HET ARCHIEF

e

De voorloper van de
Polentocht was de
wandeltocht die “de
Poolse Parachutisten
Wandeltocht” heette.
Hier de medaille uit
1969. Die
wandeltocht is tot in
de 70tiger jaren van
de vorige eeuw
gelopen.

Voor de 10
wandeltocht is er een
medaille met een
nieuwe afbeelding
besteld.
Bekendmaking in de
tweede nieuwsbrief.
T shirts?
Er is een offerte
aangevraagd voor
e
speciale 10
Polentocht T shirts.
Wordt vervolgd!

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

