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De Nieuwsflits  wordt digitaal verzonden aan de senioren. 

Hiervoor hebben we natuurlijk wel uw recente email-adres nodig !  Ook is de Nieuwsflits (brief) op onze website te lezen, zodat u  altijd alle 

informatie bij de hand hebt.  
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         Najaarsactiviteit - 2016 
Beste Mensen, 

Zoals u weet is de toekomst voor wat betreft onze activiteiten, nog steeds een onzekere toekomst, 
omdat we nog niet weten hoe straks het budget er uit gaat zien voor de ‘politiesenioren’ . Met die 
onzekere toekomst in ons achterhoofd heeft de commissie een najaarsactiviteit bedacht waarbij 
als uitgangspunt is  gehanteerd een beetje op (financieel)  ‘safe’  spelen. Niettemin denken we u 
een fantastische activiteit te kunnen  bieden,  leest u maar : 

              DINSDAG, 6 SEPTEMBER 2016, AANVANG 14.30 UUR , 

              In Hotel-cafe-restaurant Het Landhuis, Bentheimerstraat 118 te Oldenzaal. 

 

U wordt ontvangen met koffie ‘en iets er bij’, waarna te 15.00 uur Ziad Amro, inmiddels ook oud-
politiemedewerker,  gedurende een half uur ons achtergronden gaat vertellen over zijn geboorte-
land Syrie. Dagelijks lezen en horen we over het conflict in dat land, met alle verschrikkelijke ge-
volgen en vanuit die actualiteit zal Ziad ons een inzicht geven. 

Na dit “ernstig”  onderwerp is er ontspanning in de vorm van muziek en zang, de bekende 
(twentse) entertainer Gert Ekkelboom treedt voor ons op. 

Wij besluiten deze middag met een meer dan uitstekend 
diner : 

U kunt kiezen uit vis (zalmmoot) of vlees (varkenshaas), 
nadat u eerst heeft genoten van de ‘huistopper’ : herfst-
soep. Op tafel zal vervolgens  staan gekookte en gebakken 
aardappelen en patat en drie soorten groenten. Als nage-
recht wordt ijs en pudding geserveerd. 

Uw drankjes deze middag hoeft u niet af te rekenen; die be-
talen wij voor u ! 

 

Van u vragen wij :    Op eigen gelegenheid naar Oldenzaal komen;  

- (bij en in de omgeving van het hotel is voldoende gratis parkeergelegenheid) 

- Opgave door overmaking  eigen bijdrage van € 20,- pp. op onze  

- ABN-AMRO rekening nr NL 51 ABNA 097 29 84 720 onder vermelding 

- van VLEES of VIS 

              Er is een maximum aantal deelnemers van 100 personen. 

              Opgave dient te geschieden vóór 1 september 2016 
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Hallo allemaal, 

 

Graag wil ik jullie kennis laten maken met het VOC Vechtdal in Hardenberg. 

Het ontmoetingscentrum Vechtdal is een activiteitencentrum voor Veteranen, met als 
doel het bieden van een plek, welke specifiek is ingericht en afgestemd op de behoefte 
van de bezoekers. Het is een ontmoetingsplek voor Veteranen, actief dienende militai-
ren, uniformdiensten, hun thuisfront en andere belangstellenden. 

Een plek voor een kop koffie, gezelligheid, activiteiten, ontspanning, begrip, herken-
ning, respect en ondersteuning waar nodig/gewenst. Dit alles is de breedste zin en van-
uit maatschappelijk perspectief. Begeleiding wordt door geschoolde vrijwilligers gebo-
den. Wij hebben o.a. een huiskamer, een rust/vergaderruimte en een hobbyruimte. 

Wij zijn afhankelijk van subsidies en donaties om dingen te kunnen organiseren en onze 
gas/water/licht rekeningen te kunnen betalen. 

Mede daarvoor zijn wij bezig met een stukje activering en worden er spullen gemaakt 
welke worden verkocht. Bijgaand een aantal foto's van spullen die gemaakt kunnen 
worden, maar voor de hele collectie kun je kijken op onze website VOCVECHTDAL.NL. 
Van de opbrengst organiseren wij weer dingen voor Veteranen of worden goederen 
aangeschaft........ 

Voor info, stuur me even een mailtje of bel me op 06-83637039. Voor wat betreft de 
armbanden, die zijn in heel veel kleuren te maken en de armband alleen op de foto 
kost € 4,50 en de andere armbanden € 7,50. Knuffels groot en klein met uniform, vanaf 
€ 7,50. 

Ook maken en verkopen we miniatuur wachthuisjes, leuk om te geven met een flesje 
wijn of zak noten of......... (kijk op de website voor een voorbeeld). 

 

Kom een keer kijken, aan de Bruchterweg 88 te Hardenberg, ook voor de kinderen is er 
genoeg te zien en te beleven in de museumruimte of speelhoek.We zijn geopend op de 
maandag en zaterdag van 10:00-17:00 uur. 

 

Groetjes Aletta Koster (beheerder VOC Vechtdal)  06-13481123 

(districtsrecherche Twente) 
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Een compleet foto overzicht 
van onze voorjaarsreis naar Le-
lystad kunt u vinden op onze 
website 
www.seniorenpolitietwente.nl 
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> Je moet met een mobieltje bellen,  

 
 Je kunt er ook een tekst op lezen.  Je moet altijd bereikbaar wezen en 
dat kan dus niet gewoon  met een vaste telefoon. 

 

>>> > Wil je een treinkaartje kopen,  nee, niet naar de balie lopen, daar 
is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien. 

 

>>> > Je moet dan overal op drukken ,  in de hoop dat het zal lukken. pu-
re zenuwsloperij, achter jou zie je een rij 

 

>>> > kwaad en tandenknarsend staan,  want de trein komt er al aan.   

>>> > Bij de bank wordt er geen geld  netjes voor je uitgeteld. want dat 
is tegen de cultuur, nee je geld komt uit de muur. 

 

>>> > Als je maar de code kent,  anders krijg je nóg geen cent.  Om je 
nog meer te plezieren, mag je internetbankieren. 

 

>>> > Allemaal voor jouw gemak,  alles onder eigen dak.  Niemand die 
er ooit om vroeg:  blijkbaar is het nooit genoeg. 

 

>>> > Man, man, man wat een geploeter,  alles moet met een computer 
en die doet dat wel. op www met punt nl. 

 

>>> > Je vindt er alle informatie,  maar wie behoed je voor frustratie?  
als dat ding het dan niet doet,  je wordt dan echt niet goed. 

 

>>> > Maar dan roept men dat je boft,  je hebt immers Microsoft.  Ach, 
je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor. 

 

>>> > Nee het is geen kleinigheid,  oud worden in deze tijd. 
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                            Eindejaars-reunie 

                            Op woensdag 14 december 2016, 
houden we wederom onze eindejaarsmiddag in restaurant “De Molenberg” Ootmarsumseweg 
375, 7667 PB Reutum. Tel.0541—670209. Aanvang 14.00 uur, de middag is geheel verzorgd, ter-
wijl u aan het einde van de dag een  “Stamppotbuffet” krijgt aangeboden. 

 

 Toegang gratis ! 
 
De middag wordt geopend door een vertegenwoordiger              

van het College van Burgemeesters  en de Korpschef. 

Opgave vóór 10 december 2016  bij Frans Timmerhuis,  

Telnr. 0546-86 40 01 en/of  email :ft.timmerhuis05@caiway.nl 
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Voor het laatste nieuws of 
nieuwsbrief zie : 

www.seniorenpolitietwente
.nl 

S.C.P.T—2009 

SCPT-2012 

Hoewel wij onze uiterste best doen om, aan de 
hand van personeelsbestanden, overlijdens 
gevallen bij te houden en de namen van die 
personen uit ons bestand te lichten, kan het 
toch voorkomen dat u toch een Nieuwsflits 
ontvangt terwijl de geadresseerde is overle-
den.Wij excuseren ons daarvoor op voorhand 

 

 

De “Nieuwsflits Senioren Politie Twente” verschijnt een aantal keren per jaar en informeert alle oud medewerkers van politie Twente 
en de voormalige gemeentelijke politiekorpsen Enschede, Oldenzaal, Hengelo (O) , Almelo en Nijverdal , alsmede het voormalige 
korps rijkspolitie Twente, over te organiseren activiteiten. 

Bovendien proberen wij u middels deze “Nieuwsflits” te informeren over het laatste nieuws van politie Twente en ander personeel 
nieuws 

Tussentijdse informatie kunt u altijd vinden op onze website “www.seniorenpolitietwente.nl” 

Tevens worden verslagen van gehouden activiteiten geplaatst. 

Redactie “Nieuwsflits”   

ABN-AMRO rekeningnr. 

NL51 ABNA  
097.29.84.720   

    06-21 
666-362 

ams-
tiah01@gmail.com 

t.n.v. Senioren Politie 
Twente (SCPT) 

SENIOREN COMMISSIE 

Voorzitter Frans Timmer-
huis 

0546-
864001 

ft.timmerhuis05@caiwa
y.nl 

Secretaris Jurrie v.d. Gei-
ze,  

0541-
514568 

jgeize@caiway.nl 

Penningmeester / redactie Ted Haitsma 0546-
860596 

amstiah01@gmail.com 

Coördinator activiteiten Hennie de Goei 074- henniede-
goei@kpnmail.nl 

Webmaster Henri van Har-
ten 

074-
2423119 

info@seniorenpolitietwente.nl 
en/of henrivanharten@live.nl 


