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Beste lezers. Zoals u weet zit onze najaarsreis er al weer op.  Om u een indruk 

van de reis te geven als u er niet bij was of om na te genieten als u wel mee ging 

wordt hieronder het hele verslag weergegeven dat door Ted Haitsma is opgemaakt.  
 

Najaarsreis 13 september jl    

Zonder problemen vertrokken de bussen van de opstapplaatsen. Omstreeks 09.45 

uur arriveerden beide bussen met (70 personen) bij het nieuwe v/d Valk hotel in 

Deventer. Hier wachtte ons koffie met gebak. Het hotel is groots opgezet en van 

alle gemakken voorzien. Om 10.45 uur vertrokken beide bussen richting Urk. De rit 

naar Urk verliep voorspoedig waarna we klokslag 12.00 uur arriveerden in de haven 

van Urk waar de rondvaarboot “de Zuiderzee” reeds klaar lag. 

 

  
 

Nadat alle deelnemers aan boord waren vertrok het schip direct naar het 

IJsselmeer voor een 3 uur durende tocht over het IJsselmeer en Ketelmeer. Op  

“zee” gekomen werden we vergast met een zeer uitgebreide heerlijke lunch waar 

het ons aan niets ontbrak. O.a. een roerei, kroket en haring. 

Tijdens de tocht werden we door de schipper op de hoogte gehouden van alle 

bezienswaardigheden onderweg. Het weer was ons goed gezind en de zon scheen 

uitbundig, waardoor de meeste deelnemers op dek een plekje zochten om te 

genieten van zon en uitzicht. Ook kon men in de stuurhut een kijkje  nemen en    

https://seniorenpolitietwente.nl/website/


Senioren Politie Twente RegioBank  rek. nr. NL24 RBRB 0778 1297 21. Datum:  19-9-2022 

 

 

        Website: Seniorenpolitietwente.nl 
 

mocht men zelf even het roer overnemen  (zie de foto sessie op onze website; wel 

even inloggen) De stemming was goed en oud collega’s hadden elkaar een hoop te 

vertellen. 

Op de terugtocht naar Urk had de schipper ons een veel te vertellen over het 

ontstaan van Urk door de eeuwen heen, de bevolking, handel en visserij, de 

bebouwing van Urk, vuurtoren, kerk etc. Gezien de stilte bij zijn uitleg vond een 

ieder het zeer interessant.  

Na een vlotte afmeer-manoeuvre konden we het schip verlaten en in de reeds 

gereed staande bussen stappen. 

Ondanks de bouwvakkers spits (16.00 uur) leverde de chauffeurs ons precies op 

tijd af bij Preston-Palace. Hier moesten we nogal een afstand afleggen naar de 

nieuwe zaal achter het hotel-restaurant die voor onze groep gereserveerd was en 

waar we ons diner in buffet vorm zouden gaan gebruiken. Het is een prachtige 

nieuw zaal met een hoop glas, zodat je niet in donker hoeft te zitten. Achter in de 

zaal bevond zich een prachtige toiletgroep. Na de borrel konden we ons tegoed 

doen aan een overdaad aan spijzen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het was 

aanwezig. Je kon beginnen met het koude gedeelte salades vis etc. om daarna het 

warme gedeelte te proberen 3 soorten soep diverse soorten vlees patat gebakken 

aardappels diverse groentes warm/koud pasta’s, rijst bami saté etc. te veel om op 

te noemen om daarna  ijs/pudding/fruitmix te nemen. En om het af te sluiten div. 

soorten koffie of een borrel. Nadat een ieder voldaan was konden we gelukkig 

vertrekken door de zijdeur, waardoor ons de rondgang door Preston-Palace werd 

bespaard. 

Op de weg naar huis hoorden we in de bussen alleen maar lof over deze dag, het 

bestuur was hier natuurlijk blij mee.  

Waar we niet blij mee waren was de karige opkomst van een vereniging met 175 

leden. Elke activiteit kon voorheen rekenen op 120 a 150 deelnemers. Ook deze 

keer rekenden we op 125 deelnemers en aldus een deal gemaakt met de bus 

maatschappij, mits we een minimum hadden van 90 deelnemers. We kwamen echter 

op 70 deelnemers en moesten € 10,- pp bij betalen. Dit koste de vereniging SPT € 

700 extra. Juist nu er aan alle kanten bezuinigd moet worden. Ook de contributie-

betaling blijft achter. Wij worden door de Nationale Politie gecontroleerd op het 

aantal betalende leden. Naar aanleiding van dat aantal krijgen we subsidie 

toegekend € 3301 per jaar. 
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Deze najaarsreis kostte voor 70 personen € 8225,-. Begrijpt u nu dat we zitten te 

springen om betalende leden  (contributie €12,50 pp per jaar) en deelnemers voor 

onze activiteiten. Heeft u de contributie voor dit jaar 2022 al betaald ? 

We hopen u te zien op de eerst volgende activiteit ! 

Ted Haitsma, penningmeester.  

Waarom betalen introducés de kostprijs? 

Deze vraag wordt toch nog vaak gesteld. De reden is dat wij subsidie krijgen van 

het korps voor oud werknemers van de politie die ook daadwerkelijk lid zijn van 

onze vereniging. Het zou vreemd zijn als introducés, lees niet leden, van die 

subsidie gebruik maken. In dit geval was de prijs van de reis inclusief het diner 

bijna €120,- p.p.; de eigen bijdrage €30,- pp. we zouden dan bijna €90,- 

schenken aan niet leden. Het bestuur vindt dan ook al jaren dat dit niet kan.  

Familieberichten 

Na alle goede nieuws toch ook droevig nieuws. 

Afgelopen weekend is Frans Timmerhuis overleden nadat hij nog kort in het 

ziekenhuis was opgenomen na een herseninfarct. Frans was o.a. jarenlang actief in 

vakbondswerk, verenigingswerk, actief klootschieter en jarenlang voorzitter van de 

seniorencommissie van de PSOVT. Wij condoleren zijn echtgenote en nabestaanden 

bij deze met het overlijden. Bij het opstellen van deze nieuwsflits was bij nog niets 

bekend over een condoleance etc. Indien dit bekend is komt het op onze website te 

staan. 

Ed Broekhuis hartproblemen 

Helaas kreeg Ed Broekhuis onlangs ook een zware hartaanval waarvoor hij in het 

ziekenhuis werd opgenomen. Wilt u hierover meer lezen, kijk dan op onze website 

bij familieberichten.  

 

PSOVT nieuws. 

Zoals al eerder geschreven wil de Eenheid dat ook de PSOVT leden heeft die 

contributie betalen en alleen daarvoor subsidie uitkeren. Het bestuur van de psovt 

is het daar niet mee eens op grond van een eerder afgesloten overeenkomst. Zij wil 

de consequenties en de mogelijkheden daarvan gaan bespreken met alle 
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gedelegeerden en heeft daarvoor in november een vergadering gepland in de 

Hermantap. 

Landelijk nieuws senioren 

Er is onlangs weer een landelijke vergadering geweest voor de Senioren. O.a. werd 

gesproken over de landelijke financiële bijdrage voor de Senioren, bijzondere zorg 

voor ouderen ( komen onze senioren ook in de financiële problemen door de 

energiecrisis etc. en hoe zouden we daar kunnen helpen) en is er behoefte aan 

begeleiding als je PTSS hebt. Bij dit alles speelt ook dat er feitelijk geen zicht op 

is en het is ook niet duidelijk hoe dat kan verbeteren. Over al deze punten zijn nog 

geen duidelijke afspraken gemaakt. Jubileum concert Politiekoor Twente.  

Op vrijdag 28 oktober geeft het politiekoor Twente haar jubileumconcert.  

U kunt nog steeds kaarten kopen.Zie daarvoor de flyer. 
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De kaarten kunnen besteld worden zoals op de flyer aangegeven. De kaarten 

kosten € 15,00, waarbij is inbegrepen een kop koffie of thee en in de pauze een 

drankje. Ook is de garderobe gratis. Het beloofd een uniek concert te worden 

met medewerking van zeer geachte en bekende solisten en de stadsdichter.  

 

Heb je vragen of suggesties, laat het horen 

Wil je lid worden, ga dan even naar de website en kijk bij de link lid worden mail 

onderstaan mailadres.  

Mede namens het bestuur 

Henri van Harten 

Mail: info@seniorenpolitietwente.nl 
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