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 JaarganJaargangJg  

3,  2010 

 

             

  

De Nieuwsflits  wordt digitaal verzonden aan de senioren. 

Hiervoor hebben we natuurlijk wel uw recente email-adres nodig !  Ook is de Nieuwsflits (brief) op onze website te lezen, zodat u  altijd alle 

informatie bij de hand hebt.  

  

Uiteraard krijgen diegene die geen computer hebben hem gewoon thuis met de post. Zie voor verdere acties van uw kant  blz..2 

Voorwoord voorzitter Senioren Commissie    1  

Najaarstocht 14 september 2010    2  

In Memoriam , Hennie Budde    3 

Elektronische deurvergrendeling    4  

Eindejaarsreünie 15 december 2010 

Voor u gelezen  : CD & DVD branden               

   6 

   6 

In dit nummer: 

          Interessante informatie 

             www.seniorenpolitietwente.nl 

   ABN-AMRO rekeningnr. 97.29.84.720 

Jaargang  1, 2011 

ABN—AMRO :  NL51 ABNA O 97.29.84.720 

www.seniorenpolitietwente.nl 

Eindejaarsbijeenkomst                           blz.  1  

Wat u gemist hebt ! (eindejaarsmid.)     blz.  2 

Aktiviteiten 2012,  In memoriam             blz.  3  

Ouder worden .                                       blz. 4                               

 Pensioen ?  Volontair ?                          blz. 5 

 Noordzee vissen                                     blz. 6 

 

Voorwoord                                        blz.. 1 

Eindejaarsmiddag 2011                    blz.  2 

Facelift                                              blz.  3 

Voorjaarsreis ,  Recept 2012            blz.  4 

Voor hen die het aangaat                 blz.  5 

Onbeschamende reclame                blz.  5 

Concert                                             blz.  6 

 

De Korpsleiding heeft besloten dat voor het verzen-
den van dit soort post in de toekomst geen dienst-
enveloppen meer gebruikt mogen worden. 

Wilt u de Nieuwsflits blijven ontvangen en kreeg u 
hem tot nu toe alleen per post, geef dan een geldig 
mailadres door aan henrivanharten@live.nl of lie-
ver registreer u via onze seniorensite  

http://www.seniorenpolitietwente.nl. 

Blz. 1.  Nationaal Militair Museum 

Blz. 2   Programma najaarstocht 

Blz. 3   opstapplaatsen en tijden  spaarrente 

Blz. 4    Voor u gelezen 

Blz. 5 . Weet jij het nog ? 

Blz. 6.  Omdat ik op leeftijd ben ! 

 

Niet alleen voor echte mannen 
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Najaarstocht 
De bestemming van de najaarstocht 2015 is het Nationaal Militair Museum, het 
NMM in Soest. . 

Het programma van de najaarstocht en de voorwaarden staan vast en u kunt zich nu 
dus opgeven, zie onderaan deze pagina. 

Vertrekdatum : dinsdag 8 september 2015 11.15 uur 

Terugkomst :      dinsdag 8 september 2015,  ± 21.15 uur 

 Programma :  

Instaproutes - Garderen - Soest - Bezoek van het museum - terugreis Beckum - 

diner in Beckum - Uitstaproutes. 

 Extra informatie: 

 Arrangement 

* Busreis zoals hieronder beschreven 

* Koffie (2x) met daarbij gebak 

* Entree NMM nationaal Militair Museum 

* Afsluitend Diner in Beckum. Consumpties voor eigen rekening 

  

Busreis v.a. de vertrekplaatsen:  

12.00-13.00 uur We rijden naar Garderen 

13.00-13.45 uur Aldaar koffie (2x) met daarbij gebak. 

13.45-14.30 uur We rijden van Garderen door naar Soest. 

14.30-16.45 uur Uw verblijf bij het Nationaal Militair Museum. 

Er wordt verwacht dat u het museum kunt bezichtigen zonder gebruik van gidsen. 

 16.45-18.30 uur We brengen u terug van Soest naar Beckum. 

18.30-20.30 uur Diner bij het Wapen van Beckum. 

20.30-21.15 uur Per bus naar de Uitstapplaatsen.. 

 Vertrekplaatsen: 

 12.00 uur Almelo, Topsporthal t.o. Polmanstadion 

 11.15 uur Enschede, Diekmanterrein  

 11.30 uur Hengelo terrein BWO  

 11.15 uur Oldenzaal, NS station 
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       NB. Er kunnen maximaal 124 personen mee.  

Deze maatregel hebben wij helaas moeten nemen i.v.m. 
het beschikbare budget, evenals het achterwege laten van 
de inzet van gidsen en gratis consumpties bij het afsluiten-
de diner.  

U kunt zich opgeven door uw eigen bijdrage à  € 20,- per 
persoon onder vermelding van de door u gewenste op-
stapplaats over de maken op onze bankreke-
ning. Opgave kan onze ABN-AMRO rekening                    
nr. NL51 ABNA 097.29.84.720    
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                            Eindejaars-reunie 

                            Op woensdag 16 december 2015, 
houden we wederom onze eindejaarsmiddag in restaurant “De Molenberg” Ootmarsumseweg 
375, 7667 PB Reutum. Tel.0541—670209. Aanvang 14.00 uur, de middag is geheel verzorgd, ter-
wijl u aan het einde van de dag een  “Stamppotbuffet” krijgt aangeboden. 

 

 Toegang gratis ! 
 
De middag wordt geopend door een vertegenwoordiger              

van het College van Burgemeesters  en de Korpschef. 

Opgave vóór 12 december 2015  bij Frans Timmerhuis,  

Telnr. 0546-86 40 01 en/of  email :ft.timmerhuis05@caiway.nl 

Weet jij het nog  ? 
  

Je bent oud als...Je moeder om vijf uur de piepers ging jassen.Tante Hannie naar je zwaaide. De bakker nog aan de deur kwam.  

Je een liter melk los kon kopen. Je bij Jamin een dubbeldik ijsje kocht voor een duppie. Je opbleef voor Cassius Clay.  

Maandag bij jullie thuis nog wasdag was. Je weet wie Apollo Henkie is.Je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald.  

Je Ard en Keessie hebt zien schaatsen. Je het Vrije Volk, de Waarheid, de Eva of de Katholieke Illustratie hebt gelezen.  

Je op vrijdag in de teil gewassen werd. Je Ko van Dijk nog hebt zien spelen. Je platen van de Beatles hebt gekocht.  

Je nog een platenspeler had. Je twee twee keer per week de zinken vuilnisemmer buiten zette. Je nog zondagse kleren hebt gedragen.  

 

Je ouders een voorraad aardappels voor de winter insloegen. Je moeder in het voorjaar alles overhoop haalde voor De Grote Schoon-
maak. Je met een pannetje naar de Chinees ging. Je nog op de mulo of de hbs hebt gezeten. Je oude kleren meegaf aan de voddenman, 
die langs kwam.Je nog op de pof mocht winkelen. Je licht op je fiets had. Er nog een draaischijf op jouw telefoon zat. Je nog weet wat "En 
10 procent, en betere waar" betekent. Jouw kinderen nog katoenen luiers droegen. Je nog op een Kreidler, Zundapp of Puch hebt gere-
den.Je nog op rolschaatsen met vier wielen hebt gereden.Bij jou thuis nog een kolenboer eens per jaar eierkolen, cokes of briketten kwam 
brengen. Je de koperen deurbel en brievenbus nog gepoetst hebt. Je nog een bruine postzegel van 10 cent op je brieven plakte.  

 

Je geld nog bij de Post, Cheque en Girodienst stond. Je nog zakjes chips at waar een blauw zakje met zout was bijgesloten.  

Je de laatste 30 cm van je achterspatbord wit verfde. Je ophield met voetballen als een politieagent de straat in kwam fietsen. 

Je zilverpapier spaarde voor de missie/zending. Je melk in flessen met zilveren doppen kocht. Bij jou thuis een boodschappen boekje 
werd ingevuld en de kruidenier dat kwam ophalen. Je naar schaatsen in het Bisletstadion keek. Je Nederland in de finale van het WK 
voetbal hebt zien spelen. Je 's avonds bij een glaasje ranja of prik pinda's mocht doppen boven een krant.  

Je Den Uyl nog hebt gekend. Je moeder oranje kassabonnen van De Gruyter spaarde. Je nog zonder gsm de deur uit ging. Je een zak 
patat voor een kwartje hebt gekocht. Je op Bazooka kauwgom hebt gekauwd. Je plastic voetballertjes spaarde bij de Coca Cola.  

Je gele puzzelstukjes voor een marineschip uit de fles Lodaline haalde. Je mens-erger-je-niet of halma aan de huiskamertafel speelde. Je 
Nederland het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen. Je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken. Er in jouw jeugd nog geen disco's 
waren. Je moeder elke vrijdag de stoep schrobte. De stap avond 's avonds om 8 uur begon en je voor 1 uur 's nachts thuis moest zijn. 

Mensen die zich dit allemaal nog herinneren ,zijn allemaal van de zogenaamde derde leeftijd, en met pensioen.  
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Pagina 6 

 

De “Nieuwsflits Senioren Politie Twente” verschijnt een aantal keren per jaar en informeert alle oud medewerkers van politie 
Twente en de voormalige gemeentelijke politiekorpsen Enschede, Oldenzaal, Hengelo (O) , Almelo en Nijverdal , alsmede 
het voormalige korps rijkspolitie Twente, over te organiseren activiteiten. 

Bovendien proberen wij u middels deze “Nieuwsflits” te informeren over het laatste nieuws van politie Twente en ander perso-
neel nieuws 

Tussentijdse informatie kunt u altijd vinden op onze website “www.seniorenpolitietwente.nl” 

Tevens worden verslagen van gehouden activiteiten geplaatst. 

Redactie “Nieuwsflits”   

ABN-AMRO rekeningnr. 

NL51 ABNA  097.29.84.720       06-21 666-362 amstiah01@gmail.com 

t.n.v. Senioren Politie Twente (SCPT) 

SENIOREN COMMISSIE 

Voorzitter Frans Timmerhuis 0546-864001 ft.timmerhuis05@caiway.nl 

Secretaris Jurrie v.d. Geize,  0541-514568 jgeize@caiway.nl 

Penningmeester / redac-
tie 

Ted Haitsma 0546-860596 amstiah01@gmail.com 

Coördinator activiteiten Hennie de Goei 074-2771483 henniedegoei@kpnmail.nl 

Webmaster Henri van Harten 074-2423119 info@seniorenpolitietwente.nl en/of henrivanharten@live.nl 

Voor het laatste nieuws of 
nieuwsbrief zie : 

www.seniorenpolitietwente
.nl 

S.C.P.T—2009 

SCPT-2012 

Hoewel wij onze uiterste best doen om, aan de 
hand van personeelsbestanden, overlijdens 
gevallen bij te houden en de namen van die 
personen uit ons bestand te lichten, kan het 
toch voorkomen dat u toch een Nieuwsflits ont-
vangt terwijl de geadresseerde is overleden.Wij 
excuseren ons daarvoor op voorhand en ver-
zoeken u ons van een eventueel overlijden op 
de hoogte te stellen.               SCPT 

Omdat ik op leeftijd ben, ben ik aardiger voor mezelf, en minder kritisch op mezelf geworden.  

Ik ben mijn eigen vriend geworden.Ik heb te veel dierbare vrienden deze wereld zien verlaten, te vroeg;  voor-
dat zij konden begrijpen hoe groot de vrijheid is met het ouder worden.  

Wiens zaak is het, als ik ervoor kies om te lezen, of om op te computeren, tot 04:00 uur in de morgen, of sla-
pen tot 's 12.00 uur 's-middags? Ik zal dansen met mezelf op die prachtige muziek van de 50, 60 & 70 's, en 
als ik op hetzelfde moment, zou willen huilen om een verloren liefde, zal ik dat doen. 

Ik zal op het strand lopen, in een badpak dat strak is gespannen over een uitpuilende lichaam,  

en duik met overgave in de golven, als ik daarvoor kies, ondanks de medelijdende blikken van de jetset. Ook 
zij zullen er ooit oud uit gaan zien. 

 Ik weet dat ik soms vergeetachtig ben. Maar nogmaals, een deel van het leven ben ik ook vergeten.  

En misschien herinner me uiteindelijk de belangrijkste dingen. Zeker, door de jaren heen, is mijn hart wel 
eens gebroken. Hoe kan je hart niet breken, als je een geliefde verliest, of wanneer een kind lijdt,  

of zelfs als iemand 's geliefde huisdier wordt aangereden door een auto? Maar, gebroken harten geven ons 
kracht begrip en mededogen. Een hart dat nooit gebroken, is ongerept, en steriel, en zal het nooit de vreugde 
kennen van het onvolmaakte. 

Ik ben gezegend lang genoeg geleefd te hebben om mijn haar grijs te zien worden, en dat mijn jeugdige la-
chen voor altijd zal worden geëtst in de diepe groeven op mijn gezicht. Zo velen hebben nooit gelachen, en 
zo velen zijn gestorven voordat hun haar zilver kon worden. Als je ouder wordt, is het makkelijker om positief 
te zijn. Het kan je steeds minder schelen wat andere mensen van je denken. Ik twijfel niet meer aan mezelf. 
Ik heb zelfs het recht verdiend om het fout te hebben.  

Dus, om je vraag te beantwoorden, ik vind het fijn oud te zijn. Het heeft mij bevrijd. Ik hou van de persoon die 
ik ben geworden. Ik zal niet eeuwig voortleven, maar in de mij resterende tijd, zal ik geen tijd verspillen met 
klagen wat had kunnen zijn, of mij zorgen te maken over wat er nog zal komen. En ik zal ieder dag een des-
sert eten. (als ik daar tenminste lust tot heb).  

MOGE ONZE VRIENDSCHAP ALTIJD BLIJVEN, VOORAL ALS HET RECHT UIT HET HART KOMT ! 


