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Frans Timmerhuis erelid 

  

Op woensdag 13 maart 2019 werd de Algemene 

Leden Vergadering van de PSOVT gehouden bij 

Van de Valk te Hengelo. Tijdens deze vergadering 

werd Frans Timmerhuis benoemd tot erelid voor de 

vele verdiensten voor de personeelsvereniging.  

Frans werd gehuldigd door de voorzitter van de PSOVT Willem Rödel. Hij kreeg daarbij een 

oorkonde overhandigd en voor zijn echtgenote Gerda was er een mooi boeket bloemen. Meer 

daarover staat te lezen op de website. 

Eigen Bijdrage Voorjaarsreis. 

U ontving in de vorige nieuwsflits al de informatie over de voorjaarsreis op dinsdag 7 mei a.s. 

Er was een enkele vraag over de prijs. Uw eigen bijdrage is €25,- per persoon. Dat is inclusief 

het diner bij Preston Palace! Niet vermeld waren de kosten voor een introducé. Zoals 

gebruikelijk kan i.o.m. het bestuur een introducé mee met alleenstaande leden tegen 

bijbetaling van de eigen bijdrage + €12,50 .  Vermeld bij betaling s.v.p. ook altijd uw naam en 

voornaam van uzelf en uw partner  ( of introducé ) en de door u gewenste opstapplaats om 

vervoersproblemen te voorkomen.  

Stadswandeling Enschede 

Weet u dat ook in Enschede mooie standswandelingen gemaakt kunnen worden? En dat Ton 

Volker daarbij uw stadsgids kan zijn? Hij stuurde mij enkele folders met informatie, die ik 

heb bijgevoegd. De folder begint met: “Onder leiding van ervaren gidsen kunt u een boeiende 

stadswandeling door Enschede maken. In de binnenstad zijn niet alleen winkels en horeca te 

vinden, maar ook de stille getuigen van een rijk verleden, waarin de textielindustrie bloeide.” 

Bij voldoende deelname zal Ton dit organiseren. Ton doet het voor ons voor niets, maar voor 

de stichting wordt een kleine bijdrage van €4,- p.p. gevraagd.  Belangstelling? Laat het dan 

weten. U mag het aanvragen door mij te mailen op info@seniorenpolitietwente.nl. Het kan al 

in kleine groepjes van 4 of 5 personen. Dag en datum volgt dan in overleg.  

 

Rondleiding Riskfactory  

Wist u dat een groot aantal senioren als vrijwilliger werkt op de Risk Factory ? In de Risk 

Factory maken we kinderen van groep 8 en kwetsbare senioren in Twente bewust van risico’s. 

In nagebootste praktijksituaties ervaren ze (on)veiligheid en leren ze hoe te handelen. Wat dit 

precies inhoudt kunt u ook nalezen op de website 
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http://www.riskfactorytwente.nl/nl/homepage/ . Nog leuker is het om het zelf mee te maken  

en dat kan! Wij mogen dit woensdagmiddag of op de vrijdag zelf bekijken. Dit kost voor onze 

senioren niets! U krijgt dan een rondleiding van een van de vrijwilligers. Uiteraard moet dit 

wel geregeld worden. Heeft u belangstelling, dan mag u mij mailen via 

info@seniorenpolitietwente.nl. Dan hoort u later wanneer dat mogelijk is.  

 

 

Let op:  ons bankrekening nr. is gewijzigd! Wij zijn overgestapt naar de 

RegioBank. Het bankrekening nr. van de Senioren Politie Twente is nu :   

NL24 RBRB 0778 1297 21. Helaas maakte een enkeling nog geld over naar 

onze oude rekening.  

 

 

Collega overleden 

Helaas hebben we ook heel droevig nieuws ontvangen. In de Tubantia stond een bericht dat in 

Wierden een éénzijdig ongeval plaatsvond, waarbij de bestuurder om het leven kwam. Dat 

betrof collega Sjoerd Cents. Als u daarover meer wilt lezen kan dat op onze website.  

 

Al deze onderwerpen kunt u nalezen op onze website https://www.seniorenpolitietwente.nl/ 

 

Henri van Harten 

info@seniorenpolitietwente.nl  
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