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Nieuwe coronamaatregelen 

Door de coronaperikelen konden wij tot nu toe helaas geen activiteiten ondernemen. 

Volgens de laatste richtlijnen zijn vanaf 1 juli  bijeenkomsten buiten met maximaal 250 

mensen en binnen met maximaal 100 mensen weer toegestaan, als we dit doen zoals 

hieronder wordt vermeld.  

Velen zijn wellicht nog erg voorzichtig, maar dat zijn wij als bestuur ook.  De geplande 

najaarsreis laten we daarom niet doorgaan. Toch willen we U graag wat aanbieden  in 

de vorm van een “Buitenactiviteit” zodat wij elkaar dit jaar weer op een veilige manier 

kunnen ontmoeten. 

  

Buffet met activiteiten 

I.o.m. de beheerder van de Molenberg te Reutum hebben we het volgende besloten. 

WOENSDAG, 16 SEPTEMBER van 14.00 tot 18.00 uur houden we een gezellig 

samenzijn bij de Molenberg te Reutum. Het programma ziet er als volgt uit.   

1. 14.00 uur ontvangst met rozijnenbrood  

2. Daarna diverse activiteiten zoals  bowlen en oud Hollandse spelen  

3. Mogelijkheid voor een rondrit in “Het Treintje” van de Molenberg als het goed 

weer is, daar dit treintje dan “open” moet zijn  

4. Daarna een buffet, bestaande uit vier soorten vlees: karbonade/saté/casselerrib 

en schnitzel; steeds aangevuld; gebakken aardappeltjes; patat; diverse sauzen; 

rauwkost; warme groenten; IJs na.  

5. De afsluiting wordt vermoedelijk 18.00 uur 

 

Dit alles wordt  bij de Molenberg gehouden met inachtneming van alle voorschriften, 

zodat het absoluut Corona - proof  is. Wij zullen één en ander ook zorgvuldig met de 

beheerder doornemen.  

Kosten  

Wij kunnen u dit als lid van onze vereniging geheel gratis aanbieden. De consumpties 

zijn dan wel voor eigen rekening. Introducés zijn toegestaan, mits deze met naam 

worden aangemeld, zij  betalen  €20,- per persoon  exclusief de consumpties. Van 
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tevoren over te maken  op bankrekening nr. NL24 RBRB 0778 1297 21 van de Senioren 

Politie Twente.   

Bij regen is er voldoende schuilmogelijkheid. Adres van de Molenberg  is  

Ootmarsumseweg 375, 7667 PB Reutum.  

Opgave per email, alleen voor leden die hun contributie al betaald hebben via 

amstiah01@gmail.com. I.v.m. de vakantietijd krijgt u de bevestiging mogelijk later.  

Mogelijk zijn er mensen die nog even hebben gewacht met het betalen van de contributie 

er vanuit gaande dat er dit jaar toch niets zou doorgaan. Dat is geen probleem, u kunt 

nu alsnog de contributie voldoen of zich aanmelden als lid via de website 

Seniorenpolitietwente/lid worden.  Dan kunt u alsnog van ons aanbod profiteren voor 

het bedrag van €12,50 per persoon.  

Algemene Ledenvergadering 

Wij hadden noodgedwongen de Algemene Ledenvergadering afgelast. We zijn van plan 

deze alsnog door te laten gaan op 7 oktober 2020. Aangezien dit wel een binnen-activiteit 

zal zijn hebben we dan nog ruim de tijd om te zien hoe de ontwikkelingen dan zijn. U 

wordt daar nog nader over geïnformeerd.  U heeft dan ook nog ruimschoots de tijd op 

dit idee te reageren. 

 

Corona slachtoffers en de Luisterlijn   

Wij hopen dat u geen corona heeft gehad of het in elk geval goed heeft doorstaan. 

Misschien wilt u daarover praten. Een mogelijkheid is ”DE LUISTERLIJN”. 

 

Organisaties, zoals de luisterlijn, proberen de mensen zoveel mogelijk bij te staan. Velen 

kennen het bestaan niet van de luisterlijn. Maar 1500 vrijwilligers zijn het hele jaar 

door, dag en nacht bereikbaar. Zeker in deze moeilijke tijden kan er contact worden 

opgenomen voor emotionele steun en/of een praatje. Normaliter voeren de vrijwilligers 

van de luisterlijn ca. 700 tot 800 gesprekken per etmaal. In de coronatijd is het aantal 

opgelopen tot ca. 1200 gesprekken. Begin mei startte Omroep MAX, samen met de 

luisterlijn een campagne om ouderen, die zich vanwege het coronavirus zorgen maken, 

te wijzen op het bestaan van de luisterlijn. Mocht u behoefte hebben aan een luisterend 

oor, dan kunt u bellen met 0900-0767. Een gesprek kan opluchten. U kunt dag en nacht, 

anoniem, bellen. Maar U kunt ook vrijwilliger worden U kunt zich aanmelden via 

www.deluisterlijn.nl  . 

Omroep MAX directeur Jan Slagter liet weten: “Het doet mij goed dat zoveel mensen de 

luisterlijn weten te vinden. Het is belangrijk dat, als er gebeld wordt, aan de andere kant 

van de lijn iemand luistert. Het is hartverwarmend dat er zoveel vrijwilligers zijn met 

een luisterend oor. In deze tijd zijn we op elkaar aangewezen.  
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Landelijke en regionale ontwikkelingen 

Ondanks de coronacrisis is er wel degelijk gesproken over het voortbestaan van de 

PSOVT en de Senioren Politie Twente. Ondanks het feit dat ook zeker gesproken wordt 

over een drastische daling van de subsidie is het wel de bedoeling dat we beiden blijven 

bestaan.  De Psovt en de Senioren Politie Twente hebben zeker de bedoeling om nauw te 

blijven samenwerken. In de Regio Oost-Nederland is de leiding op dit moment echter 

van mening dat wij beiden een zelfstandige vereniging moeten blijven. Wij blijven zeker 

met elkaar overleggen hoe we zo goed mogelijk kunnen samenwerken. Op dit moment 

kunnen de Senioren ook nog gewoon deelnemen aan de activiteiten van de PSOVT.  

Activiteiten PSOVT 

De activiteiten van de PSOVT worden ook opgestart voor zover mogelijk en zo zal bv 

het Wadlopen weer georganiseerd worden . Zodra daar meer over bekend is zal ik het 

op de website vermelden.  

Wij besluiten met u veel gezondheid toe te wensen en hopelijk in goede gezondheid tot 

ziens op 16 september 2020 bij de Molenberg te Reutum.  

 

Namens het bestuur  

Henri van Harten 

 

 


