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Beste mensen. 

Op 23 maart ontving u de laatste Nieuwsflits. We zaten al in Coronatijd maar 

hebben ondertussen misschien pas echt ervaren wat dat betekent. Zo ook onze 

voorzitter Jurrie van der Geize. Het bracht hem ertoe voor u de volgende brief 

te schrijven: 

“Aan  senioren politie Twente. 

Leden en niet leden van de vereniging Senioren Politie Twente.  

Oldenzaal, 5 mei 2020. 

Beste mensen, 

Hoe klein is de wereld inmiddels geworden; onze bewegingsvrijheid beperkt zich 

tot een uitstapje naar de supermarkt of groenteboer. 

Hoe klein is de wereld wel niet geworden voor de ouderen onder ons die verzorgd 

worden in een verpleeghuis bijvoorbeeld of die, vanwege hun lichamelijke 

conditie, al aan huis gekluisterd waren en zijn en daar de nodige hulp op gezette 

tijden ondervinden. 

Wat verschrikkelijk voor die oma’s en opa’s die slechts hun kinderen en 

kleinkinderen kunnen begroeten vanuit een gebarricadeerde kamer waarin ze 

zitten opgesloten. 

Hoe erg is het wel niet voor degene die recent te maken heeft gekregen met het 

overlijden van een partner en vanwege de huidige omstandigheden geen 

‘troostend’ bezoek mag ontvangen. 

Beste mensen, we moeten er door, we moeten het mee maken. Het is slechts een 

schrale troost te hopen dat het binnenkort een beetje soepeler gemaakt kan 

worden; dat we iets meer bewegingsvrijheid mogen krijgen. Een schrale troost 

omdat we ook kunnen vaststellen dat we er nog niet zijn; dat deze corona nog 

niet onder controle is. 
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Dames en heren, we missen elkaar in onze seniorenvereniging. 

Normaliter hadden we onze jaarvergadering achter de rug en waren we ook al 

aan het napraten over onze voorjaarsreis. 

Het is niet anders. We kunnen slechts zeggen;  ‘eens wordt het (weer) anders’ en 

daar concentreren we ons op; op onze eerstvolgende ontmoeting als 

seniorenvereniging. 

Ik wil u allemaal veel sterkte toewensen op de weg die we nog te gaan hebben. 

Ik wil in het bijzonder  deze sterkte toewensen aan degenen die recent of iets 

langer geleden een dierbare hebben verloren. 

Beste mensen, ik denk ook aan onze actieve collega’s:  ook in deze barre tijden 

moeten ze er zijn:  en ze zijn er: onverschrokken, zoals altijd. Heel veel sterkte 

gewenst collega’s in den lande!!! 

Beste mensen, geachte  en gewaardeerde leden van onze vereniging Senioren 

Politie Twente: we zijn blij met u als lid. 

O ja, collega, je bent nog geen lid van onze mooie vereniging? Welnu: alle tijd om 

je aan te melden bij onze secretaris Henri van Harten: doe het nu, je hebt nu 

alle tijd om de aanmelding te realiseren. 

Dames en heren, leden en niet leden:  ik wens u, namens ons bestuur, heel veel 

sterkte. 

Blijf om en aan elkaar denken; blijf gezond!! 

Namens het bestuur van Senioren Politie Twente: 

Jurrie van der Geize, voorzitter “ 

 

Activiteiten van de Senioren Politie Twente en de PSOVT nog steeds 

onbekend 

Of we binnenkort weer activiteiten kunnen organiseren  kan  ik u niet vertellen. 

Wel lees ik bij de versoepelingen van 1 juni dat er weer 30 personen op een 

terras mogen zitten. Vanaf 1 juli mogen restaurants bioscopen en theaters weer 

100 bezoekers ontvangen met voldoende tussenruimte. Wellicht kan er dan ook 

bij onze vereniging iets opgestart worden of in elk geval zouden we daar dan 

overleg over kunnen houden, maar dan hoort u dat meteen. In bus of trein 

moeten we mondkapjes op, eventueel zelf maken, maar zo gaat onze busreis er in 
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elk geval nog niet uitzien. We zijn thuis trouwens al bezig mondkapjes te maken, 

want we hebben vandaag net een afspraak bij de kapper gemaakt.  

  

Landelijk en Regionaal overleg online? 

Overleg voeren / vergaderen  zou natuurlijk ook online kunnen zult u denken. 

Iedereen van ons gaat nu waarschijnlijk Facetimen, WhatsApp video-bellen,  

Skypen, Zoomen of nog veel meer. Onze kleinkinderen waren er misschien 

handiger in, maar zo langzamerhand doen we dat vrijwel iedere dag en al doende 

leert men!  Maar helaas zijn we daar als seniorenverenigingen nog niet mee 

begonnen. Er staat ook geen druk op als we toch geen activiteiten mogen 

organiseren.  Zodra er nieuws is hoort u dat.   

Familieberichten over Corona 

U heeft de laatste tijd geen familieberichten van mij ontvangen over corona 

patiënten. Hopelijk is dat een goed teken en zijn de meesten onder ons nog 

gezond. Ik heb wel gehoord dat enkele mensen onder ons Corona hebben of 

gehad hebben, maar zonder toestemming plaats ik daar geen berichten van. Voor 

zover mij bekend zijn zij in elk geval herstellende.  

Gezondheid voor iedereen 

Ik wil me graag aansluiten bij de woorden van onze voorzitter en  u allemaal veel 

gezondheid toe wensen. Ik hoop dat wij elkaar weer spoedig kunnen ontmoeten 

na deze crisis. 

Namens het bestuur  

Henri van Harten 

 

 


