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Beste lezers.  

Bij deze de derde Nieuwsflits van dit jaar. Gelukkig gaat de corona snel terrein verliezen. 

Zoals het er nu bijstaat lijkt het erop dat we op woensdag 8 september  de geplande 

Najaarsactiviteit kunnen gaan houden. Wij gaan er vanuit dat velen van u zullen komen en 

volgens de beheerder van de Molenberg wordt een barbecue, zoals we eerder planden,  dan te 

lastig en hij adviseerde een koud en warm buffet. Dus het wordt een …….. 

Koud en warm buffet bij de Molenberg 

  
We starten om 15.00 uur met een drankje. De hele middag heeft u vrij drinken! Tegen 

16.30 uur gaan we beginnen met het koud en warm buffet en we sluiten af met een  

ijsbuffet.  

Het is wel de bedoeling dat we alles in de buitenlucht gaan doen. Bij de Molenberg is 

inmiddels een groot overdekt terras ingericht, zodat we ook bij minder weer buiten kunnen 

zitten. Uiteraard laat de beheerder ( Jos voor de insiders) zijn inmiddels welbekende treintje 

lopen voor het geval  u behoefte mocht hebben aan een uitstapje. 

 
 

 

Valt het weer heel erg tegen, dan kunnen we ook naar binnen gaan.  Ja even minder leuk om 

te moeten vermelden maar wij zullen ons wel aan de dan geldende coronamaatregelen moeten 

houden. Hoe die er op dat moment uitzien is even afwachten. We gaan er daarom wel vanuit  

dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt en dat u zich voor uw eigen en andermans 

veiligheid heeft laten vaccineren als u zich opgeeft.  
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Deelname gratis voor leden 

Ja u leest het goed. Voor leden is de deelname gratis. De schade van vorig jaar even inhalen 

natuurlijk 😊. Ook kan i.o.m. het bestuur, zoals eerder bepaald,  een lid een introduce ( niet 

lid)  meenemen, maar dan moet wel de kostprijs van €30,- betaald worden.  

Opgave voor buffet 

Wilt u zich opgeven voor het buffet dan kan  dat voor 1 september dit jaar bij onze 

penningmeester Ted Haitsma  mail: amstiah01@gmail.com. Vermeld s.v.p. duidelijk uw 

naam en eventueel die van uw partner of introduce met telefoon nr. in de mail.  

Alsnog lid worden 

Wil je alsnog lid worden om van deze unieke gelegenheid gebruik te maken, dan kan dat door  

€12,50 per persoon (€25,- met partner) over te maken op bankrekening nr. NL24 RBRB 0778 

1297 21 t.n.v. Senioren Politie Twente. Vermeld daarbij altijd svp mailadres en telefoon nr. 

zodat we bij vragen contact kunnen opnemen.  

Algemene leden vergadering 

De ALV staat dit jaar gepland op woensdag 6 oktober. Feitelijk is dit erg laat. Normaliter 

houden we deze ALV in maart. Oorzaak is uiteraard de Corona. Wacht u  rustig even af, u 

krijgt vanzelf via de nieuwsflits bericht waar het gaat plaatsvinden. Ook krijgt u tegen die tijd 

dan de nodige informatie voor de vergadering. 

Eindejaars 

Ook hebben we vast een datum voor de eindejaarsbijeenkomst  gereserveerd, namelijk 

woensdag 15 december 2021. Ruim voor die tijd zullen we u berichten of dat allemaal door 

kan gaan, omdat veel nu nog onzeker is. 

Overleden collega’s.  

Onlangs zijn overleden Marcel Broekhuis, geb. 21 april 1954, overleden 15 juni 2021 en 

Henny Kruis, geb. 27 december 1938, overleden 16 juni 2021. Bij deze onze oprechte 

condoleance en sterkte voor de nabestaanden. Voor zover bekend worden deze berichten altijd 

op de website geplaatst, waarbij dan meer informatie wordt gegeven. NB bij familieberichten 

zijn we altijd afhankelijk van info van collega’s, bekenden, familie etc. . Via het korps wordt 

dit niet doorgegeven i.v.m. de privacy.  

Zomervakantie 

Wij hebben besloten in de zomervakantie geen activiteiten te plannen, ook al zijn de 

coronamaatregelen nu veel soepeler geworden. Velen van ons gaan mogelijk toch vakantie 

houden, terwijl in de zomervakantie vaak veel minder te regelen is voor ons doordat alle 

vakantiegangers ook gebruik maken van de faciliteiten.  

Mede namens het bestuur fijne vakantie gewenst en hopelijk tot ziens bij de Molenberg!  

Henri van Harten 

Mail: info@seniorenpolitietwente.nl.  
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