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Najaarsreis 2018. 

De najaarsreis wordt dit jaar gehouden op dinsdag 18 september 

Bestemming : Garderen , zie verder Programma. 

 

Programma: 

11.45-12.20 uur Instaproutes   

12.20-14.15 uur We rijden vanaf de instapplaatsen tot aan Deventer. Vanaf daar kunnen we 

via mooie IJsseldorpjes richting Veluwe. Via plaatsjes als Emst, Gortel, Vierhouten, 

Leuvenum, Staverden en Speuld komen we aan bij het prachtig gelegen Garderen.  

14.15-16.45 uur We stappen uit bij een erg mooie locatie, alwaar bijzonder veel te zien is !                           

Eerst echter gaan we aldaar gezellig aan de koffie (2x) met daarbij gebak.                              

Aansluitend heerlijk tijd om binnen-, buiten-, terras, beeldentuin en zandsculpturenfestijn, 

leuke winkels  enz. alles te bewonderen. Het thema is dit jaar: "Hollandse Meesters uit de 

Gouden Eeuw"  

16.45-18.15 uur We rijden van Garderen naar Almelo.  

18.15-20.15 uur Bij Preston Palace het bekende buffet. 

20.15-21.00 uur We brengen u voldaan terug naar Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal. 

Opstapplaatsen en tijden 

11.55 uur instap Oldenzaal  NS Station  

12.15 uur instap Hengelo (lift - bus)    BWO terrein  

11.45 uur instap Enschede,  Diekman-terrein  

12.20 uur instap Almelo,  Polmanstadion 

I.v.m. ons beschikbare budget kunnen er maximaal 100 mensen mee. Wilt u mee, geeft u zich 

dan bijtijds op.  

 

Opgeven voor deze reis is zoals gebruikelijk betalen. De eigenbijdrage is €20,- per persoon, 

over te maken op bankrekening ABN-AMRO rekening nr. NL51 ABNA 097.29.84.720 .  
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Uitslag enquête 

In april hebben wij een Nieuwsflits verstuurd met de bedoeling een enquête te houden onder 

onze leden. Omdat ons gevraagd is een zelfstandige vereniging op te richten vroegen wij ons 

af of u bereid bent contributie te betalen. Wij zijn daarbij uitgegaan van een bedrag van plm.   

€25,- per jaar. Wij hebben daarop ruim 100 reacties gehad. De meesten willen  dat we 

doorgaan en zijn bereid de gevraagde contributie betalen.  Een enkele vindt het te veel. Bij de 

suggesties geeft een enkele aan dat we wellicht beter minder contributie kunnen vragen, zodat 

er ook meer lid willen blijven, en dan iets meer vragen voor deelname aan de activiteiten. Ook 

geeft een enkele aan dat we dan het accent moeten leggen op de eindejaarsbijeenkomst en dan 

maar wat meer laten betalen voor de uitstapjes. Een ieder bedankt voor de moeite en het is in 

elk geval duidelijk dat we door kunnen gaan al is het mogelijk met minder leden. We hopen 

uiteraard dat velen alsnog best willen betalen, doch nu alleen niet gereageerd hebben. 

Afscheid Frederik Jansen. 

Ik ontving van Frederik Jansen het volgende bericht:  

“Beste senioren; binnenkort is het voor mij ook zover; ik neem na alweer 46 jaar afscheid op 

5 juli a.s. van 15-17 in de Jaargetijden in Enschede. Ik zal daarvoor binnenkort een kaart 

sturen. We hebben veel met elkaar meegemaakt. Ik vind het leuk om dat moment van afscheid 

samen met velen te beleven. Met vriendelijke groeten, Frederik Jansen . " Zodra ik de kaart 

heb ontvangen zal deze op de website geplaatst worden. Dit soort berichten worden op 

verzoek altijd op de website geplaatst.  

Website 

U kunt het laatste nieuws over de voorjaars reis maar ook ander nieuws  steeds nalezen op 

onze website https://seniorenpolitietwente.nl/. Die kunt u nu deels vrij bezoeken. Wilt u alles 

daar lezen en bekijken moet u wel inloggen. Gegevens kwijt, mail even. 
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