
Senioren Politie Twente RegioBank  rekening nr. NL24 RBRB 0778 1297 21.   

1  
 

 

 

Beste mensen. 

Het is 23 maart 2020 als ik deze nieuwsbrief zit te schrijven en we zijn nu in een wel heel 

bizarre situatie gekomen. Enkele weken geleden zat iedereen nog op het terras, in de kroeg 

of waar dan ook tussen allerlei mensen. Coronavirus was ver weg, in China, of ja nu ook in 

Italië. Opeens in Brabant, maar ja nog altijd ver weg van Twente nietwaar? We horen onze 

minister president nog zeggen dat we elkaar geen hand meer moeten geven en zien hem 

meteen iemand anders een hand geven. Hij lacht nog, maar dat gaat snel over, ook voor ons 

helaas. In heel ons land nu al 4750 besmette mensen en ja ook vlak bij mij in Hengelo al 

Corona patiënten. Het aantal besmette personen in Twente kan ik bijna niet noemen, want 

het stijgt constant. Deskundigen zeiden dat wij Chinese en Italiaanse toestanden krijgen als 

we niet meer zouden ondernemen. En ja we gaan nu die kant op en we hebben net die 

laatste maatregelen gehoord. Geen samenscholing tot 1 juni!  

Voorjaarsreis gaat definitief niet door. 

Door de laatste maatregelen kan de voorjaarsreis definitief niet doorgaan. Feitelijk kan dus 

geen enkele activiteit van ons doorgaan op dit moment (samenscholing van 3 of meer           

personen verboden).  

Algemene ledenvergadering gecanceld  

Door de coronacrisis konden we de Algemene Leden vergadering  niet door laten gaan. 

Datzelfde gold voor de ALV van de PSOVT. In beide gevallen was alles nog wel voorbereid en 

lagen de agenda’s met bijbehorende stukken klaar. Hoe nu verder is  niet duidelijk. Maar we 

hebben uiteraard wel even wat belangrijkers aan ons hoofd. Eerst zien dat wij als senioren 

gezond uit deze narigheid komen. Zodra dit het wegval is zullen we ons beraden over een 

nieuwe datum.  

Verdere activiteiten van de Senioren Politie Twente en de PSOVT onbekend 

Op de ALV hadden we voorstellen willen doen voor de andere activiteiten en kunnen 

toelichten wat de mogelijkheden zijn dit jaar. Zover is het dus niet gekomen.  Wij nemen het 

standpunt over van de PSOVT, die  alle gedelegeerden het volgende bericht heeft gestuurd:  

“De Psovt volgt de instructies die door RIVM en Overheid worden opgelegd. 
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Dit houdt in dat onder de noemer van de Psovt geen enkele activiteit en/of evenement kan 
worden georganiseerd tot de door de overheid vastgestelde datum. Mocht deze datum t.z.t. 
verlengd/veranderd worden dan conformeert de Psovt zich daaraan. “   

 

Landelijk en Regionaal overleg 

We hadden binnenkort ook weer landelijk en regionaal overleg op de agenda staan. Dat gaat 

uiteraard ook niet door. Het blijft voorlopig onduidelijk voor ons hoe het verder gaat met 

onze mogelijkheden. Zoals reeds eerder gecommuniceerd is het de bedoeling dat wij, ook de 

PSOVT,  beduidend minder subsidie krijgen.  

Daar zouden gesprekken  over plaatsvinden  met o.a. de portefeuillehouder Roeland Groen.  

Wat de toekomst brengt moeten we afwachten en door de crisis zal dit voorlopig geen 

prioriteit hebben.  

Familieberichten 

Helaas heeft u ook weer enkele overlijdens berichten ontvangen, die ik doorstuur als ik er 

van op de hoogte ben. 

Woensdag 11 maart 2020, hebben we  bericht dat Henk Groote Haar op 76 jarige leeftijd 

was overleden. Henk was voor de 1e reorganisatie werkzaam bij de gemeentepolitie 

Hengelo en daarna ook geruime tijd in Enschede. 

Vrijdag 13 maart 2020 hebben we bericht gekregen dat Gerrit Nijhuis is overleden. Gerrit 

Nijhuis was voor de 1e reorganisatie lange tijd werkzaam bij de gemeentepolitie Hengelo.  

Op de website staat daarover meer geschreven. 

Door de coronacrisis kon de condoleance helaas niet meer op de gebruikelijke manier 

plaatsvinden, wat natuurlijk extra droevig was voor de nabestaanden.  

 Onze toekomstplannen 

Gezien de situatie waarin wij verkeren lijkt het weinig zinvol nu over onze plannen en 

activiteiten te schrijven. Mocht er aanleiding zijn, dan ontvangt u weer bericht en zal ik dat 

op onze website vermelden.  

Ik wil graag besluiten met u allemaal veel gezondheid toe te wensen en ik hoop dat wij 

elkaar weer kunnen ontmoeten na deze crisis. 

 

Mede namens het bestuur van Senioren Politie Twente 

Henri  

 


