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Beste mensen. 

Wij hadden als bestuur in juli dit jaar bedacht dat we weer een 

buitenactiviteit konden organiseren. Op dat moment wisten we niet beter 

dan dat het Coronavirus Covid–19 vrijwel niet meer voorkwam. 

Buitenactiviteiten mochten ook weer georganiseerd worden.  

De beheerder van de Molenberg in Reutum zegde ook toe graag een 

buitenactiviteit in de vorm van een openlucht buffet te kunnen en mogen 

organiseren.  

Helaas is gebleken dat de actualiteit alweer anders is geworden. Het virus 

heeft zich inmiddels weer op vele plaatsen verspreid. Ook waren er weer 

mensen met Corona in het ziekenhuis opgenomen en zijn er weer patiënten  

overleden, wat uiteraard een negatief uitgangspunt is voor ons feest. 

Met name is genoemd dat de verspreiding plaatsvindt op barbecues bij 

buurt-, straat- en verjaardagsfeestjes. Bij de horeca kan dit onder allerlei 

voorwaarden nog wel, zoals vaste plaats, identificatie, anderhalve meter 

afstand, maar vraag is of we dan nog een ontspannen feest kunnen houden 

en of het dan nog wel gezellig is. De beperkingen zullen zeker niet bijdragen 

tot een gevoel van veiligheid bij een buffet bij de Molenberg al is het in de 

openlucht.   

Voor ons was het de reden dat wij ons genoodzaakt zagen het besluit te 

nemen onze Najaarsactiviteit te cancelen ook al hadden velen zich 

opgegeven. Wij behoren allemaal tot de risicogroep en moeten niet aan het 

virus blootgesteld worden.  

Om dezelfde reden zullen wij dit jaar ook geen Algemene Leden Vergadering 

houden. Gezondheid gaat in dit geval boven het belang van zo’n vergadering.   

Op dit moment hopen wij dat we toch nog een eindejaarsbijeenkomst kunnen 

houden. Of dat inderdaad het geval zal zijn hoort u tegen die tijd.  
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Vrijwilligers gevraagd voor Covid-19 onderzoek.  

Ik kreeg van oud collega Ries Ouwerkerk het volgende bericht: 

“Voor de GGD gaat zich bij het testen en de zogenaamde bron- en 

contactonderzoeken in relatie tot COVID-19 een behoorlijke uitdaging 

voordoen. Hun verwachting is dat het aantal noodzakelijke testen namelijk 

fors zal gaan oplopen de komende periode. Om hiervoor extra menskracht te 

mobiliseren zal gebruik gemaakt worden van o.a. Rode Kruis en alarmcentra. 

Ook Defensie is nadrukkelijk in beeld. Wij willen inventariseren of hiervoor 

belangstelling is oud politiemensen. “  

Wil je hier meer over weten en heb je wellicht belangstelling kijk dan op de 

website bij “Inzet gevraagd bij Covid Onderzoek” 

Diamanten huwelijk 

 

In de Nieuwsflits schrijven wij niet vaak over 

jubilarissen, maar voor hen die het gemist 

hebben: Corrie en Jan Nijland waren op 5 maart 

60 jaar getrouwd. Zij werden daarvoor door de 

burgemeester gehuldigd. Proficiat Corrie en Jan! 

 

Overlijden 

Helaas hebben wij u onlangs ook bericht gegeven over het overlijden van 

Albert Huurneman. Hij leed al een aantal maandag aan de gevolgen van 

slokdarmkanker en was ongeneeslijk ziek verklaard. Heeft u dat bericht 

gemist, dan kunt u het ook nog nalezen op de website. 

Familieberichten plaatsen wij alleen als dit aan ons wordt doorgegeven. 

 

Namens het bestuur Henri van Harten 

https://seniorenpolitietwente.nl/website/index.php/nieuws/236-inzet-gevraagd-bij-covid-onderzoek

