
Wat was het weer gezellig op onze eindejaarsbijeenkomst woensdag 11 december 

2019  in Reutum, bij De Molenberg, waar de, inmiddels traditionele, 

eindejaarsmiddag werd gehouden voor oud-politiemensen en hun partners. 

Ruim 160 deelnemers waren aanwezig deze middag, die begon om 14.00 uur en 

omstreeks 18.30 uur ten einde liep. 

Na binnenkomst was er koffie met krentenwegge. 

Na het welkom en een herdenking van de ons ontvallen collega’s en een korte 

vooruitblik van de voorzitter, was er vrij drinken. 

Ook volgens traditie werd de middag besloten met een uitgebreide 

stamppottenbuffet, gevolgd door een ijs-en puddingbuffet. 

Oud collega Gerrit Engelbertink uit Enschede dankte aan het eind het bestuur 

voor de organisatie van deze middag, die zich kenmerkt door een hoog reünie-

gehalte. 

Speciale gast was Karlijn Baalman, districtschef Twente van de nationale politie. 

Karlijn schetste in haar toespraak de stand van zaken bij de nationale politie en 

haar ervaringen na haar komt naar Twente. 

Vervolgens bezocht Karlijn de tafels met aanwezigen en werd op die wijze 

bijgepraat door collega’s wier ambtelijke periode nog maar kort of al (veel) 

langer was geëindigd. Mooi om te vermelden dat Karlijn onder de indruk was van 

deze vorm van  ‘gepensioneerden contact’. 

Dames en heren, beste mensen, op 8 juni 2018 hebben wij de vereniging Senioren 

Politie Twente opgericht en inmiddels hebben we bijna 200 leden ingeschreven: 

oud-collega’s en partners.  Per persoon wordt een contributie gevraagd van 

€12,50. 

Als bestuur proberen we elk jaar weer een mooi programma in elkaar te zetten, 

tot nu toe bestaande uit een dagtocht, een halve dagtocht en een 

eindejaarsmiddag. Om het financieel rond te krijgen vragen we van de 

deelnemers een eigen bijdrage:  voor de eindejaarsmiddag was dat slechts €5= 

per persoon. In ruil daarvoor krijgt men dus: koffie/krentenwegge; vrij drinken 

en een stamppottenbuffet met ijs en pudding na. 

Bij een bustocht is dat koffie/gebak, lunch (dagtocht), excursie met entree en 

afsluitend diner c.q. dinerbuffet. Zoals gezegd, ook dan vragen wij een eigen 

bijdrage; bij een dagtocht is dat €25=. 



In de achterliggende tijd en nog steeds voeren we landelijk overleg met de 

korpsleiding van de nationale politie als het gaat om de positie van 

gepensioneerden. Gelukkig heeft de nationale politie de bereidheid een budget 

beschikbaar te stellen voor de contacten van de oud-collega’s, maar dan moet wel 

aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo’n voorwaarde was bijvoorbeeld het 

zijn van een vereniging (of stichting) en het vragen van contributie. Welnu, 

Twente voldoet aan deze eisen: we zijn een eigen vereniging en we vragen 

contributie. 

Feit is dat ons budget beduidend lager is dan we gewend waren. 

We moeten ons inspannen om meer budget te vergaren en één zo’n middel is 

nieuwe leden en zo contributie-inkomsten genereren. 

Wij willen graag ons programma dat we al jaren kennen voort blijven zetten. 

Het zou betekenen dat we dat kunnen mits…..ja, mits we ons ledental 

verdubbelen bijvoorbeeld. 

Ik heb aan het begin van mijn schrijven de sfeer proberen aan te geven die we 

hebben meegemaakt in Reutum. Eenzelfde sfeer ervaren we trouwens tijdens 

onze bustochten. 

Velen van u die dit lezen zijn helaas geen lid van onze vereniging. 

Ik doe een dringend beroep op u: meld u aan bij ons; word lid voor €12,50  per 

persoon. Zoals gezegd; uw partner wordt voor hetzelfde bedrag ook lid, dus 

slechts €25= voor u samen. 

Ga ook de sfeer ervaren die ik daarnet probeerde te omschrijven en ervaar ook 

het plezier van het contact met uw oud-collega’s. 

Ik hoop van harte dat ik u kan overtuigen om bij ons te komen. 

Nog even en 2019 is voorbij en staat een nieuw jaar voor de deur. 

Ik wens u goede feestdagen en een mooie jaarwisseling. Ik wens u alle goeds met 

bovenal een gezond 2020!!! 

Namens collega-bestuursleden: Ted Haitsma, Hennie de Goei en Henri van 

Harten, dank ik u voor uw aandacht. 

Met groet: 

Jurrie van der Geize, voorzitter Senioren Politie Twente. 

December 2019. 


