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Voorjaarsbijeenkomst woensdag 6 april a.s. 

Beste lezers. Zoals u weet  hadden we de voorjaarsbijeenkomst verzet naar  

woensdag 6 april 14.00 uur, weer bij de Molenberg, Ootmarsumseweg 375 

Reutum. Ter herinnering even deze Nieuwsflits. 

 Zie ook de flyer hieronder: 

 

 

Er was destijds te veel onzekerheid over de ontwikkeling van Omicron. We 

denken dat het een goed besluit was de bijeenkomst uit te stellen, want het 

moet ook een ontmoeting zijn waar we kunnen bijpraten en waar we elkaar vrij 

kunnen treffen. Dat mag nu weer!  We hopen dat u het nu wel ziet zitten als u 

zich eerder nog niet opgaf. Wij zijn blij te kunnen vermelden dat ook onze 

Districtschef Karlijn Baalman heeft toegezegd te zullen komen.  

Opgeven. Heb je je al opgegeven, dan hoef je dat niet opnieuw te doen. U kunt 

zich alsnog opgeven  bij Ted Haitsma, amstiah01@gmail.com.  Nb schikt de 

nieuwe datum niet en gaf u zich al op, fijn als u dan ook Ted Haitsma even mailt. 

We moeten opgeven met hoeveel personen we komen.  

ALV van onze Seniorenvereniging. Op woensdag 30 maart v.a. 14.00 uur gaan we 

onze jaarlijkse ALV houden in de Hermantap te Enschede. Agenda etc. worden 
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nog verzonden naar de leden. Wilt u meepraten over wat we kunnen en willen 

doen, zorg dan dat u erbij bent!  

Reminder Contributie. Velen betaalden inmiddels al wel, maar op de laatste ALV 

werd verzocht bijtijds een reminder te sturen. Dus bij deze! De contributie 

is  €12,50 per persoon; Bankrekening Senioren Politie Twente:  NL24 RBRB 0778 

1297 21 " .Geef svp ook je emailadres op bij de betaling, zodat de 

penningmeester je een bevestiging kan sturen! 

Koffieconcert Politiekoor Twente. Op Zondag 24 april aanvang 11.00 uur in de 

Hermantap te Enschede. NB. De toegang is gratis. U wordt ontvangen met koffie 

of thee met cake en ook dat is gratis! 

Marathon Enschede. Op zondag 24 april wordt de marathon van Enschede 

gehouden. Je kunt ook 5km, 10 km of een halve marathon lopen. Anders altijd 

leuk om te kijken natuurlijk. Wil je meedoen, krijg je de helft van het 

inschrijfgeld vergoed. Mail dan naar Hans.jtm.Olthof@politie.nl. 

 

PSOVT nieuws: Op 9 maart zal de ALV van de PSOVT gehouden worden in de 

Hermantap te Enschede. Aanvang daarvan 15.00 uur. 

Hopelijk spoedig tot ziens op de ALV of daarna op de voorjaarsbijeenkomst, 

Mede namens het bestuur 

Henri van Harten.  
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