POLENTOCHT 2018
Op 8 september 2018 organiseren we de
11e editie van de Polentocht.
Wilt u die datum alvast reserveren in uw
agenda?
Tot 3 september kunt u voorinschrijven!
POLENTOCHT GLOSSY
De wandelaars die vorig jaar voor de 10e keer de Polentocht liepen
kregen van ons naast de nieuwe medaille, een oorkonde, een foto en
een glossy met achtergrond informatie. We hebben als werkgroep
gekeken of we de wandelaars die dit jaar voor de 10e keer meelopen
hetzelfde aanbod kunnen doen. Dat kan helaas niet. De reden
daarvoor is dat vorig jaar, door het slechte weer, aanzienlijk minder
wandelaars hebben deelgenomen aan de polentocht. Daardoor zijn
de inkomsten ook minder geweest en hebben we geen geld
beschikbaar om de – vrij dure – glossy’s te laten maken. Dus dit jaar
voor de 10e keer lopers, wel een foto, wel een oorkonde en natuurlijk
de mooie medaille maar de Glossy laat nog op zich wachten
2019: 75 JARIGE HERDENKING SLAG
OM ARNHEM
Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat
de slag om Arnhem plaats vond. In de
Airborne Region is er dan geld
beschikbaar om die herdenking extra
glans te geven. Wij hebben een
aanvraag gedaan voor geld om banners
aan te schaffen die we bij de Oldenburg
en bij de monumenten kunnen plaatsen
en ….geld voor Glossy’s!
ACHTER DE SCHERMEN
2008: we blazen de Polentocht nieuw leven in. Daar hoort papierwerk
bij. Dus een vergunning aanvragen en dan kreeg je een briefje dat
het goed was. 2018: nog steeds moeten er vergunningen
aangevraagd worden, maar wel met route kaartjes, een
calamiteitenplan, een plattegrond van de rustplek, overleg met
organisatoren van andere evenementen op die dag, er moet leges
betaald worden en natuurlijk ook een schriftelijke overeenkomst over
het gebruik van bospaden, een verkeersplan voor gewone wegen en
provinciale wegen en vergeet u de meldingsplicht aan alle
boswachters niet…..
STARTTIJD 15, 25 EN 30 KILOMETER
Op verzoek van wandelaars is de startijd verzet van 8.00 naar 7.30.
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