POLENTOCHT 2018
Op 8 september 2018 organiseren we de
11e editie van de Polentocht.
Wilt u die datum alvast reserveren in uw
agenda?
Vanaf medio juni kunt u voorinschrijven!
SOSABOWKI TULP
Op maandag 8 mei van het vorig jaar.
vond een bij- zondere bijeenkomst
plaats bij het Sosabowski monument
op het Polenplein in Driel. Daar werd
Generaal - majoor Stanislaw Sosabowski, de commandant van
de 1ste Poolse Onafhankelijke
Parachutistenbrigade, op een aparte
wijze geëerd: de Sosabowski-tulp
werd gedoopt in het bijzijn van onder
andere burgemeester Toon van
Asseldonk en een familielid van
Generaal Sosabowski.

GLOSSY, OORKONDE & FOTO
e
Vorig jaar hebben we de “10 keer” lopers verblijd met een glossy, oorkonde
e
en foto. En er was natuurlijk de 10 medaille, het wapen van Polen. We
hebben als werkgroep nog geen beslissing genomen of we de lopers die
onze tocht dit jaar voor de tiende keer lopen ook hetzelfde pakket aanbieden.
Dat heeft vooral een financiële achtergrond. Wel hebben we een aanvraag bij
de gemeente Overbetuwe ingediend voor een subsidie voor de glossy. De
aanvraag is in behandeling genomen, maar een antwoord hebben we nog
niet gehad. In een volgende nieuwsbrief zullen we u verder informeren.

EXODUS WANDETLOCHT OVER
DEEL PARCOURS POLENTOCHT
Op 23 juni aanstaande bestaat er
weer de mogelijkheid om vanuit
Huissen de Exoduswandeltocht te
lopen. De afstanden (7/10/17/25/42
kilometer) zijn dit aangevuld met de
50 kilometer. Leuk omdat deze
afstand voor een klein deel loopt
over de route van de Polentocht! We
zijn dus dit jaar niet alleen
verbonden door samenwerking,
maar ook door gekoppelde routes!
Start: zalencentrum buitenpoort in
Huissen van 7.00 tot 13.00 uur.
Wedstrijdbureau sluit om 17.00 uur.
e

EVEN TERUGKIJKEN NAAR DE HULPTROEPEN VAN 2017
We hopen dat we, net als in 2017 weer gebruik kunnen maken van de hulp
van de leerlingen van het lyceum Elst en van Theo Lenderink die het
evenement glans geeft door zijn aanwezigheid met zijn jeep.

TERUGBLIK 10 POLENTOCHT
2017 IN CIJFERS.
Het had een groots feest moeten
worden, de 10 editie van de
Polentocht op 9 september 2017.
Helaas gooide de weersverwachting
roet in het eten! Het aantal van 307
deelnemers stak nogal schril af
tegen de aantallen van 2016 (551) of
2014 (568). Bij de afstanden zien we
een terugkerend beeld: de 5
kilometer blijft het minst bezet maar
alle afstanden die met het pontje
overgaan mogen rekenen op een
ruimere deelname. Topper: de 15
kilometer die in 2017 door bijna de
helft van alle lopers gelopen werd.
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