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Beste leden. De “Eindejaars” is weer gepland. 

 

Ontvangst met koffie en krentewegge, gratis drinken en afsluiting met 

stamppotbuffet. Natuurlijk gevolgd door een uitgebreid dessert met diverse 

puddingen en ijstaart.       

Bezoek districtschef 

En ja we zijn blij te kunnen melden dat ook onze districtschef Karlijn Baalman heeft 

toegezegd te komen en zij zal ook even het woord voeren.             

Midwinterhoorns 

En ja ook de midwinterhoorn-blazers hebben weer 

toegezegd te zorgen voor de speciale ontvangst 

zodat u meteen weer in de stemming bent.  

Opgeven eindejaars 

Onze leden kunnen zich daarvoor opgeven door betaling van €5,- per persoon op 

bankrekening nr. NL24 RBRB 0778 1297 21 van de Senioren Politie Twente. Bij opgave svp 

uw naam en die van uw partner. 

Introducees ( zijn dus niet leden)  kunnen i.o.m. het bestuur meekomen tegen 
betaling van de kostprijs van €31,50 per persoon. Ook in dat geval graag de naam 
van die introducee opgeven bij betaling.  
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Contributie komend jaar 

Als u toch besloot zich op te geven voor de eindejaars kunt u uiteraard ook al vast de 
contributie voor komend jaar overmaken. Ondanks het feit dat we komend jaar 
mogelijk dus met een veel lager budget moeten rondkomen hebben we de contributie 
NIET verhoogd; u betaalt nog steeds €25,- met uw partner, per persoon €12,50.  

Australië-reis 

 

Ook op onze website kunt u de nodige informatie hierover vinden bij de 

Aanbiedingen.  

Regionaal overleg weer gestart 

We hadden dit jaar nog geen regionaal overleg in de Eenheid. Onze vorige 

contactpersoon  had een andere functie gekregen en ondanks enkele verzoeken van 

ons was er geen overleg met een vervanger. Maar na ons laatste verzoek kwam dan 

toch een reactie. Op dinsdag 12 november vindt dan het eerste overleg plaats met 

de nieuwe contactpersoon, de heer Rini Strijbosch, districtschef Arnhem-

Veluwezoom. Op de website wordt geregeld nieuws over regionaal en landelijk 

overleg vermeld als dat heeft plaatsgevonden.  

Overleden 

Als u deze nieuwsflits leest heeft u ook al het droeve bericht gehad van het overlijden 

van Nico van Schaik. Nico was een trouwe bezoeker van veel activiteiten samen met 

zijn echtgenote. Nico was het grootste deel van zijn werkzame leven in dienst van de 

gemeentepolitie Hengelo.  

Familieberichten: Wij vermelden alleen berichten van onze senioren. U  kunt de 

informatie ook  nalezen op onze website https://www.seniorenpolitietwente.nl/ 

Wij hopen u op de eindejaars weer te ontmoeten, Mede namens het bestuur 

Henri van Harten mail: info@seniorenpolitietwente.nl  
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