
Senioren Politie Twente RegioBank  rek. nr. NL24 RBRB 0778 1297 21. Datum:  1-7-2022 

 

 

 
Website: Seniorenpolitietwente.nl  Correspondentie; info@seniorenpolitietwente.nl            
 

 

 

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

woensdag 6 april 14.00 uur, weer bij de Molenberg te Reutum. Gelukkig konden 

velen komen en was het weer een geslaagde middag.  
 

Inmiddels kunnen we u de volgende activiteit aanbieden: 

Busreis“ Genieten op de Zuiderzee”   

 

 

Na betaling krijgt u een bevestiging van de penningmeester dat u betaald heeft.  

I.v.m de vakantieperiode kan het zijn dat u de bevestiging wat later ontvangt. 

 

Reisroute : Opstaproutes – Deventer – Urk , retour  via andere route naar Almelo, 

na diner - uitstaproutes.  

BUS 1  08.25 uur  Enschede bij de Grolsch Veste, 08.55  Almelo, bij Heracles 

Stadion  
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BUS 2 (Liftbus ) 08.40 uur Oldenzaal, station.  09.00 uur Hengelo, BWO terrein  

Koffiestop: 09.45-10.45 uur Bussen komen gezamenlijk aan bij het nieuwe Van der 

Valk restaurant Deventer. Geniet van een warme ontvangst en van het prachtige 

interieur. We gaan lekker koffie drinken met gebak erbij.  

Boarding: 12.15-15.15 uur We gaan aan boord van het passagiersschip de 

Zuiderzee, een luxe ruim schip, goed ingericht voor rolstoelen, ruime buitendekken, 

nieuwe ultramoderne luchtzuivering aan boord, verrekijkers voor de liefhebbers, 

enz. We maken een heerlijke 3 uur durende tocht over IJsselmeer en Ketelmeer. 

Aan boord worden we erg goed verzorgd middels een uitgebreide koffietafel, met 

daarbij onder andere ook roerei en een kroket. Later op de middag krijgt u nog 

een lekkere haring aan boord, zo van de afslag. En natuurlijk kunt u uw drankje 

bestellen in de bar of op terras .  

Terugreis 15.30-17.15 Via een andere route, langs Beulakker- en Belterwiede 

rijden we op een mooie manier naar Almelo.  

Afsluitend diner; 17.30-19.30 uur Uw eigen diner bij Preston Palace. Nadien rijden 

we naar de instapplaatsen terug. 

Uiteraard is dit ook op de website te lezen bij de link Najaarsactiviteit.  

 

Familieberichten.  

Ik kreeg van John Westbroek bericht dat hij zeer onlangs ernstige hartproblemen 

kreeg. Hij wordt binnenkort geopereerd. Hij wil die ervaring graag delen met onze 

leden, ook al om aan te geven welke signalen hij kreeg en hoe je dat dus kunt 

herkennen.  Hoe hij dat heeft beleefd en hoe hij verder behandeld wordt kunt u 

verder lezen bij "Familieberichten" als u lid bent en bent ingelogd.  

Bestuursmededelingen 

Door allerlei perikelen hadden wij de – zeer gereduceerde- subsidie voor dit jaar 

nog steeds niet ontvangen. Uiteindelijk is die afgelopen maand dan toch 

overgemaakt. Niet dat daarmee deze reis betaald kan worden, maar we konden nu 

dan toch weer plannen maken. Bij de laatste ALV werd aangegeven dat een busreis 

erg op prijs gesteld werd. Ondanks de snel afnemende financiële mogelijkheden zijn  
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we dus toch aan de slag gegaan. Wij hopen dat u zich nu dan ook snel voor de reis 

op gaat geven.   

Flyer voor aanstaande gepensioneerden.  

In het regionaal overleg is weer aandacht gevraagd voor onze flyer die aan 

werknemers van de politie zou worden verstrekt als ze met pensioen gaan. Helaas 

blijkt telkens weer dat deze meestal niet wordt uitgereikt. Er is beterschap 

beloofd. Kent u zelf collega’s die onlangs met pensioen zijn gegaan en nog geen lid 

zijn, geef het door! 

PSOVT-activiteiten 

Alle PSOVT-activiteiten zijn ook weer op de website geplaatst. Wilt u zien of er 

iets voor u bij is, kijk dan op de link: Activiteiten-Psovt 

  

 

Jubileum concert Politiekoor Twente 
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Bij de mail vindt u  tevens gevoegd de Flyer voor het 75-jarig jubileumconcert 

op vrijdag 28 oktober 2022, die in deze nieuwsflits verkleind is 

weergegeven.  De kaartverkoop begint 1 juli as. 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 belooft een uniek concert te worden met medewerking van 

zeer geachte en bekende solisten en de stadsdichter. U kunt ook kaarten 

bestellen bij: henrivanharten@live.nl .  

 

Vrijwilliger bij de Riskfactory. 

Vele gepensioneerde collega’s zijn vrijwilliger bij de Risk Factory. Daar wordt 

instructie gegeven aan kinderen van het basisonderwijs, in principe aan groep 8. Nu 

wordt dit komend jaar ook uitgebreid naar oudere leerlingen. Er is nog steeds 

behoefte aan meer vrijwilligers. Heb je interesse, mag je me mailen. Ik kan je dan 

doorverwijzen naar de contactpersonen. Kijk hier anders vast even op de website. 

 

Heb je vragen of suggesties, laat het horen 

Mede namens het bestuur 

Henri van Harten 

Mail: info@seniorenpolitietwente.nl 
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