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!

STAGIAIRES
Ook dit jaar ondersteunden een zevental
stagiaires van het
Lyceum Elst onze
organisatie. Dat deden
ze op uitstekende wijze,
zoals altijd. Een aantal
van hen poseert hier in
de jeep van Theo
Lenderink.

ACHTERGROND
Veel positieve reacties
kregen we over de
aankleding van het
startbureau. De banners
die we daarvoor
gebruikt hebben,
leenden we van onze
collega’s van de exodus
wandeltocht uit
Huissen. Daarvoor
willen we ze natuurlijk
heel hartelijk bedanken.
We maken er volgend
jaar weer graag gebruik
van!

TERUGBLIK OP POLENTOCHT 2017
Als u dit leest hebben de Polentocht van dit jaar
achter de rug en hebben we de gegevens
verwerkt. Tijd om u daarover te informeren.
Het weer was natuurlijk niet al te best, wat zijn
neerslag (!) had op de aantallen deelnemers: in
totaal liepen 307 wandelaars de Polentocht
(tegen 551 vorig jaar),130 liepen de 15 km (208
vorig jaar), 56 de 10 km (81 vorig jaar), 42 de
30 km. (vorig jaar 89), 40 de 25 km (vorig jaar
108) en 39 de 5 km (65 vorig jaar) De 16
wandelaars die de tocht 10 keer gelopen
hadden waren blij verrast met hun presentjes
”.
AIRBORNE REGION
Een aantal organisaties in deze regio, die
allemaal op hun eigen wijze vorm geven aan de
herdenkingen rond de slag om Arnhem,
hebben zich verenigd onder de naam “Airborne
region”. Doel is om te komen tot een betere
afstemming en een nieuwe vorm van herdenken
als er straks geen veteranen meer in leven zijn.
Veelal zijn zij het middelpunt van de
herdenkingen maar er komt natuurlijk een
moment dat ze zullen ontbreken. De Polentocht
is een van de organisaties die meedoet en dit
streven ondersteunt.
EVALUATIE POLENTOCHT 2017
Natuurlijk hebben we de Polentocht van 2017
geëvalueerd. Daar zijn een paar punten naar
voren gekomen die we in de editie van 2018
gaan aanpassen. Allereerst het inschrijfgeld.
Het bleek dat het inschrijfgeld voor de 10, 15,
25 en 30 kilometer vanwege de kosten voor het
pontveer niet dekkend is. Daarom zijn we
helaas genoodzaakt om de prijzen met €0,50 te
verhogen. Dit geldt niet voor de 5 kilometer.
Verder heeft de werkgroep besloten om niet
meer te gaan flyeren. We willen in plaats
daarvan een “vrienden van de Polentocht”
groep oprichten. Meer informatie volgt.
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WIE O WIE ?
Wie o wie is
deze wandelaar
van de
Polentocht. Zij
liep voor de
10keer en heeft
nog wat van ons
tegoed. Weet u
het, graag even
een mailtje naar
info@polentocht
driel.nl

