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Voorjaarsreis 2018 

De voorjaarsreis 2018 is weer vastgelegd en vindt plaats op dinsdag 24 april 2018  

08.00 uur instap Oldenzaal  station NS 

08.30 uur instap Hengelo BWO terrein(liftbus) 

08.00 uur instap Enschede Diekmanterrein 

08.30 uur instap Almelo Polmanstadion. 

  

We rijden van de instapplaatsen eerst naar Terwolde. 

09.30-10.15 uur Ontvangst bij René en Helma van Restaurant KriebelZ 

Gezellig koffie / thee (2x) drinken met daarbij lekker gebak.  

10.15-11.30 uur Hier gaan we een professionele roofvogelshow meemaken, bij minder weer                          

binnen, bij goed weer buiten. Gegeven door een oud-politieman.  

11.30-13.00 uur We verlaten Terwolde en rijden naar Friesland.  

13.00-14.00 uur Ontvangst bij museaal restaurant “ it Pottebakkershus” 

Friese koffietafel medium: huisgemaakte soep + groenten kroket + eiersalade + diverse broodsoorten 

(o.a. suikerbrood) + keuze uit divers beleg o.a. huisgemaakte jam, zoetigheid en kaassoorten + koffie, 

thee of melk (2 consumpties) 

14.00-16.30 uur Verblijf in het bijzondere Workum.                            

Het Jopie Huisman museum bezoeken we in twee groepen. Ondertussen is er dan voor de andere helft 

tijd in de zaal een demonstratie Workummer potten bakken, waarbij ook een vrijwilliger uit de groep 

dit zelf een keer mag proberen. Achter is een mooi zonnig terras met vrij uitzicht over de landerijen. 

Tussendoor is er ook nog heerlijk even tijd in Workum te wandelen en bijvoorbeeld de prachtige 

Gertrudes kerk te bezichtigen, dan wel op het mooie plein een terras aan te doen, alles direct bij elkaar. 

16.30-18.45 uur We rijden van Workum naar uw dineradres in Beckum.  

18.45-20.45 uur Uw eigen geregelde diner bij het Wapen van Beckum.  

Diner:  3 - gangendiner Terinnes tomatensoep - groentesoep Stokbrood met boter ~ Varkenshaas met 

pindasaus of Rode mulfilet met knoflookkruidensaus Gebakken aardappelen, frites, mayo, warme 

groente en rauwkost  ~ Chipolata bavarois en ijssoorten met slagroom in schalen op tafel .Sausjes 

worden apart geserveerd. Eventuele consumpties voor eigen rekening. 

20.45-21.30 uur We brengen u terug naar de uitstapplaatsen van hedenochtend. 

Rolstoeltoegangkelijkheid op de locaties uitdrukkelijk toegezegd.  
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Opgeven 

U kunt zich opgeven door  €30,- p.p.  over te maken naar de bankrekening van de Senioren: 

ABN-AMRO rekening nr. NL51 ABNA 0972 9847 20 onder vermelding van vis of vlees, 

eventueel speciale dieetwensen kenbaar maken. 

 

Toelichting. De prijs moesten wij iets verhogen i.v.m. de grote belangstelling afgelopen jaar.  

Wij zijn ons ervan bewust dat de info wat laat is, doch wij moesten o.a. wachten op bericht 

dat onze subsidie binnen was.   

 

 

Vrijwilligers voor de 4 daagse gevraagd 

Op de website staat een advertentie waarin vrijwilligers voor de 4 daagse worden gevraagd. 

Zij hebben daarvoor graag oud-politiemensen. Meer info daarover op de website. 

 

 

 

Oude foto’s politie IJsselland en Twente. 

Wim Dierks heeft een uitgebreid artikel geschreven over oude (politie)  foto’s die geplaatst 

kunnen worden op de website Mijn Stad Mijn Dorp. In IJsselland zijn ze daar al mee bezig 

maar er kunnen ook foto’s van Twente worden geplaatst. Er worden ook vrijwilligers 

gevraagd. Wilt u daar meer over lezen, dan kan dat op onze website. 

 

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. 

 
 

 

https://seniorenpolitietwente.nl/

