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Najaarsreis. 

Na de geslaagde voorjaarsreis is er dit jaar toch nog budget overgebleven voor een 

najaarsreis, die dit jaar op dinsdag 24 september wordt gehouden. 

De keuze is gevallen op het bevrijdingsmuseum te Groesbeek. Het Nationaal 

Bevrijdingsmuseum is een museum, waar de geschiedenis van de bevrijding van 

Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog getoond wordt. Het museum 

ligt net buiten het dorp in de heuvels bij de Duitse grens waar de strijd ook 

plaatsvond. Het museum is verbouwd en gaat per 1 september weer open. 

Programma: 

12.30-14.30 uur. We rijden vanaf de instapplaatsen naar het Vrijheidsmuseum in 

Groesbeek.  

14.30-17.00 uur. Bij het hernieuwde museum worden we ontvangen met koffie                           

en thee (2x) met gebak. Aansluitend volgt de inleiding en film. Daarna starten we met 

gidsen een rondleiding. 

17.00-19.00 uur We rijden van Groesbeek naar Preston Palace in Almelo.  

19.00-21.00 uur Een uitgebreide Indische rijsttafel (buffetvorm) bij Preston Palace . 

                           Dat zit dus bij de prijs in inclusief de drankjes die u daar gebruikt. 

21.00-21.45 uur Terug naar de opstapplaatsen. 

 

Instapplaatsen en tijden:  

12.10 uur instap Oldenzaal,                 NS Station  

12.30 uur instap Hengelo (liftbus)        BWO  

12.00 uur instap Enschede,                  Diekmanterrein 

12.35 uur instap Almelo,                       Polmanstadion 

Opgeven. I.v.m. ons beschikbare budget kunnen er maximaal 100 mensen mee. Wilt 

u mee, geeft u zich dan bijtijds op! Uiteraard moet u dan lid zijn van onze vereniging. 

Wilt u nog lid worden, ga dan naar de link “Lid worden” op onze website. 
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Opgeven voor deze reis doet u door de eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is €20,- 
per persoon over te maken op onze bankrekening: NL24 RBRB 0778 1297 21 bij de 
Regio Bank. 

Geeft u  bij de betaling s.v.p. wel: 

1. uw naam 2.die van uw partner 3. uw mailadres en 4 de door u gewenste 
opstapplaats door.  Na betaling ontvangt u een mail ter bevestiging. 

I.v.m. vakantie van onze penningmeester kan het wel tot de 1e week van september 
duren voor u die mail ontvangt. 

Hebt u geen vaste partner (meer), dan kunt een introducé meenemen i.o.m. het 
bestuur. Daarvoor betaalt u €30,-.  

Denkt u er nog aan ! Ons bank rekening nr. is gewijzigd!. Het bankrekening nr. van 
de Senioren Politie Twente is nu :  NL24 RBRB 0778 1297 21 bij de Regio Bank.  

Geen mail gehad ? 

Kreeg u geen mail met deze Nieuwsflits dan is mogelijk uw mailadres bij ons niet 
bekend.  Geef dan s.v.p. uw nieuwe mailadres op.   
  
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.  

Subsidie voor Senioren en PSOVT. 

Wij hebben dit jaar weliswaar onverwacht nog de “oude” subsidie gekregen, maar 

ons is zowel landelijk als op regionaal niveau  aangezegd dat dit echt de allerlaatste 

keer is. Er is ook een overleg geweest met de PSOVT waarin is gezegd dat de 

subsidie in enkele stappen wordt afgebouwd.  De PSOVT hoopt daar nog invloed op 

te kunnen uitoefenen. Zodra daar exacte cijfers bekend over zijn maken wij dat 

bekend.  

U  kunt dit ook  nalezen op onze website https://www.seniorenpolitietwente.nl/ 

Henri van Harten 

info@seniorenpolitietwente.nl  
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