
 1 

www.seniorenpolitietwente.nl                                         6-11-2015                                      NL51 ABNA  097.29.84.720               

 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.  Eindejaarsmiddag 

Blz. 2    najaarstocht 

Blz. 3   NMM foto’s 

Blz. 4    Vaccin verzwegen 

Blz. 5 . Bezem door politie top 

Blz. 6.  Denk hier maar eens over na ! 

 

                            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, terwijl u aan het einde van de dag een  
“Stamppotbuffet” krijgt aangeboden. 

 

    Toegang       
gratis ! 
 
De De middag wordt geopend door een ver-
tegenwoordiger van het College van Burge-
meesters  en de Korpschef. 

              Opgave vóór 12 december 2015                               
bij Frans Timmerhuis, Telnr. 0546-86 40 01 en/of  
email :ft.timmerhuis05@caiway.nl 
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Niet alleen voor echte mannen 
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               Najaarstocht 

Voor een   uitvoerige foto reportage kunt u terecht op onze website 
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Landelijk Senioren  Platform 

Wat gaan wij doen als de subsidie voor de PSOVT 
wordt stopgezet? Op dit moment liften wij als senioren 
nog steeds mee met de PSOVT zoals veel senioren-
verenigingen landelijk ook nog van de oude regelin-
gen gebruik maken. Er wordt echter serieus rekening 
mee gehouden dat dit spoedig is afgelopen, al wordt 
dit door de reorganisatieperikelen nog steeds weer 
vooruit geschoven. Ondergetekende  zit daarom voor 
onze senioren in een landelijke werkgroep voor de se-
nioren van politie Nederland. Deze werkgroep draagt 
nu de naam SPS ( Landelijk Samenwerkingsverband 
Politie Senioren ). 
Er is  een landelijk 
beleids- stuk gepro-

duceerd dat 
ook de leidraad is 
voor een gesprek 
met de korpsleiding 
dit na- jaar.  Missie: 
“Het SPS bevor-
dert de samenwer-
king van verenigingen van politiesenioren in Neder-
land met het oogmerk om gezamenlijk te werken en 
bij te dragen aan de ontwikkeling, instandhouding en 
functioneren van verenigingen van politiesenioren 
teneinde de onderlinge binding van politiesenioren en 
hun betrokkenheid met politie en maatschappij te be-
vorderen.” Op dit moment worden in werkgroepen al-
lerlei onderwerpen verder uitgewerkt. Wilt u verder op 
de hoogte blijven lees dan verder op onze website bij 
Platform SPS.  Henri van Harten 
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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 

  DENK HIER MAAR EENS OVER NA!! 

Bij de kassa van een supermarkt stelt de jonge caissière mij voor, dat ik voortaan mijn eigen boodschappentas meebrengt, in plaats van 
een plastic tas te kopen. "Want plastic tassen zijn niet goed voor het milieu", zo zegt ze.Ik verontschuldig me en leg haar uit: "Wij had-
den dat groene gedoe niet toen ik jong was!" De caissière antwoordt: "Ja, en dat is nou juist ONS PROBLEEM vandaag-de-dag: JULLIE 
generatie maakte zich niet druk om het milieu te sparen voor de toekomstige generaties!" Ze heeft gelijk, onze generatie had dat groe-
ne gedoe niet in onze dagen.Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in flessen en bier in flessen, die we leeg en omgespoeld terug 
brachten naar de winkel. De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek en in de fabriek werden deze flessen gesteriliseerd en op-
nieuw gevuld. Wij deden echt aan recycling. Maar we deden niet aan dat groene gedoe in die tijd! Wij liepen trappen, omdat we niet 
over roltrappen en liften beschikten in elk gebouw. Wij liepen naar de supermarkt en verplaatsten onszelf niet iedere keer in een 200 
PK machine, als we 2 blokken verder moesten zijn. Maar ze heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd! Baby luiers gin-
gen in de kookwas, omdat wegwerpluiers niet bestonden. We droogden onze kleren aan de lijn en niet in een energieverslindende ma-
chine die continu 220 volt verbruikt. Wind- en zonnen energie droogden onze kleren echt - vroeger, in onze dagen. Kinderen droegen 
de afdankertjes van oudere broers en zussen en kregen geen gloednieuwe kleren. Maar de jonge dame heeft gelijk! Wij hadden dat 
groene gedoe niet in onze tijd. In die tijd hadden we - misschien - één tv of radio in huis en niet een op elke kamer. De tv had een klein 
schermpje, ter grootte van een zakdoek en niet een scherm ter grootte van een kamer wand 
In de keuken werden gerechten gemengd en geroerd met de hand, omdat we geen elektrische apparaten hadden die alles voor ons 
deden. Wanneer we een breekbaar object moesten versturen per post, dan verpakten we dat in een oude krant ter bescherming en 
niet in piepschuim of plastic bubbeltjes folie. In die tijd gebruikten we geen motor maai apparaat op benzine als we het gazon maai-
den.We gebruikten een maaier die geduwd moest worden en functioneerde op menselijke kracht. Wij sportten door te werken, zodat 
we niet naar een fitnessclub hoefden te gaan om op ronddraaiende loopbanden te gaan rennen, die werken op elektriciteit. Maar ze 
heeft gelijk. Wij hadden dat groene gedoe toen niet. Wij dronken uit de kraan wanneer we dorst hadden, in plaats van uit een plastic 
fles, die na 30 slokken wordt weggegooid. Wij vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats van elke keer een nieuwe pen te kopen. Wij 
vervingen de mesjes van een scheermes, in plaats van het hele ding weg te gooien alleen omdat het mesje bot is. Maar, wij hadden dat 
groene gedoe niet in onze tijd. Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten naar school in plaats van hun moeder 
als 24-uurs taxi servicedienst te gebruiken. Wij hadden 1 stopcontact per kamer en niet een heel arsenaal aan stekkerdozen en verleng-
snoeren om een dozijn apparaten van stroom te voorzien. En wij hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal op te 
vangen van een satelliet die 2.000 mijl verderop in de ruimte hing, zodat we contact konden leggen met anderen om uit te vinden waar 
de dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt. Maar is het niet in-en-in triest dat de huidige generatie klaagt over hoe verspillend wij 
'oudere mensen' waren, gewoon omdat wij 'dat groene gedoe' niet hadden in onze tijd?  Stuur dit door naar andere "egoïstische" ou-
dere mensen, die (niet) zitten te wachten op een les in het behoud van moeder aarde, gegeven door "intelligente" jongeren van deze 
tijd. 
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Pagina 8 

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 
ontvangt terwijl de geadresseerde is overle-
den.Wij excuseren ons daarvoor op voorhand 

 

 

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 personeel 
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 

ams-
tiah01@gmail.com 

t.n.v. Senioren Politie 

SENIOREN COMMISSIE 

Voorzitter Frans Timmer-
huis 

0546-
864001 

ft.timmerhuis05@caiwa
y.nl 

Secretaris Jurrie v.d. Gei-
ze,  

0541-
514568 

jgeize@caiway.nl 

Penningmeester / redactie Ted Haitsma 0546-
860596 

amstiah01@gmail.com 

Coördinator activiteiten Hennie de Goei 074-
2771483 

henniede-
goei@kpnmail.nl 

Webmaster Henri van Har-
ten 

074-
2423119 

info@seniorenpolitietwente.nl 
en/of henrivanharten@live.nl 


