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Sjef Moonen
Evert Richter
Frans Mouchart

Inlichtingen:
mouchart@home.nl

District Limburg-Zuid IPA Nederland

Jubileum programma
Vrijdag 14 juni 2019
09.30 uur Vertrek met de bus vanaf hotel.
10.00 uur Bezoek aan Valkenburg of aan de
computergestuurde fruitveiling in
Margraten.
12.30 uur Lunch politiebureau Maastricht.
13.30 uur Bezoek stad Maastricht o.l.v. gidsen.
15.45 uur Markt in Maastricht ontvangst door
de Burgemeester in het Stadhuis.
18.30 uur Barbecue in Oos Heim, Margraten.
Aansluitend feestavond Oos Heim.

Zaterdag 15 juni 2019.
09.30 uur Vertrek vanaf het hotel.
10.30 uur OBT centrum te Kerkrade met een
demonstratie van moderne Politie
opleiding en verdedigingstechnieken.
12.30 uur Lunch in het OBT centrum.
14.00 uur Bezoek Jezuïetengrot in Maastricht.
19.30 uur Jubileum receptie in Oos Heim.
21.00 uur Feestavond in Oos Heim Margraten

Zondag 16 juni 2019
10.00 uur Vertrek met de bus vanaf hotel.
10.30 uur Officiële ceremonie op de Amerikaanse Begraafplaats te Margraten gevolgd door een
rondleiding o.l.v. gidsen.
11.30 uur Gedenk activiteit graf George H. Fee (adoptiegraf IPA Limburg-Zuid).
12.30 uur Lunch in Oos Heim.
14.00 uur Optreden van het voltallige Nederlands Politie Orkest en zanger.
16.00 uur Afsluiting onder het genot van koffie/thee en Limburgse vlaai.
Inschrijfformulier
Inschrijfformulier insturen vóór 01 april 2019 aan limburg-zuid@IPA-Nederland.nl of aan de
secretaris IPA Limburg-Zuid, Nijmegenstraat 10, 6415 BK Heerlen.
Naam
Adres
Emailadres
Samen met

:
:
:
:

Voornaam:

Indien gewenst, verzorgen wij het vervoer vanaf het Centraal Station te Maastricht naar het
hotel en terug. U dient dit wel op dit inschrijfformulier te vermelden.
Wenst graag vervoer naar het hotel vanaf het Centraal station te Maastricht en terug op:
donderdag 13 juni en terug op …….
(doorhalen n.v.t.)
vrijdag 14 juni en terug op ……..
(doorhalen n.v.t.)
zaterdag 15 juni en terug op ……..
(doorhalen n.v.t.)
zondag 16 juni en terug op 16 juni.
(doorhalen n.v.t.)

Wij hebben voor u een speciaal tarief bedongen bij het NOVOTEL, Sibemaweg 10,
6227 AH MAASTRICHT, Tel: (+31)43/3611811, email H0991-SB@accor.com. Wilt u langer
blijven in het hotel, dient u dit bij aankomst in het hotel te melden en zelf verder te regelen.
U kunt zich opgeven voor alle activiteiten inclusief of exclusief vervoer. Verder kunt u zich
opgeven voor de verschillende afzonderlijke activiteiten. U betaalt de prijs van het hotel
(overnachten + ontbijt) + de toeristenbelasting aan ons.
Meldt zich aan voor vrijdag 14 juni 2019: Alle activiteiten incl./excl. vervoer. of alleen voor:
Gaat u met ons mee naar de vakantieplaats Valkenburg aan de Geul. Willen jullie deze
vakantieplaats op eigen gelegenheid beleven is dat prima. Maar willen jullie een excursie
activiteit, kies dan voor een bezoek aan de fruitveiling in Margraten / maakt u gebruik van de
lunch in het politiebureau Maastricht/ bezoekt u met gids of op eigen gelegenheid de stad
Maastricht en bent u aanwezig bij de ontvangst door de Burgemeester van Maastricht in het
Stadhuis/ neemt u deel aan de BBQ/ bent u aanwezig in Oos Heim tijdens de feestavond.
Incl./excl. vervoer.
(doorhalen n.v.t.)
Meldt zich aan voor zaterdag 15 juni 2019: Alle activiteiten incl./excl. vervoer. of alleen voor:
Gaat u mee naar het OBT centrum in Kerkrade/ neemt u daar deel aan de lunch/ gaat u mee
naar de Jezuïetengrot in Maastricht / neemt u deel in galakleding of uniform aan de receptie/
bent u aanwezig tijdens de aansluitende feestavond. Incl./excl. vervoer. (doorhalen n.v.t.)
Meldt zich aan voor zondag 16 juni 2019: Gaat u met ons mee naar Amerikaanse begraafplaats
in Margraten/ neemt u daarna deel aan de lunch/ bent u aanwezig tijdens het optreden van het
voltallige Nederlandse Politie Orkest en de gezamenlijke afsluiting. Incl./excl. vervoer.
(doorhalen n.v.t.)
Het programma onder voorbehoud. Wijzigingen mogelijk bij onvoorzienbare omstandigheden.
De kosten zijn:
De overnachting van donderdag 13 juni op vrijdag 14 juni + ontbijt kost € 52,50 per persoon in
een 2 persoon kamer en € 90,00 per persoon in een 1 persoons kamer incl. toeristen belasting.
Deelname aan het dagprogramma van vrijdag 14 juni kost € 47,00 per persoon.
De overnachting van vrijdag 14 juni op zaterdag 15 juni + ontbijt kost € 67,50 per persoon in een
2 persoons kamer en € 110,00 per persoon in een 1 persoons kamer incl. toeristen belasting.
Deelname aan het dagprogramma van zaterdag 15 juni kost € 35,00 per persoon.
Overnachting van zaterdag 15 juni op zondag 16 juni + ontbijt kost € 67,50 per persoon in een
2 persoons kamer en € 110,00 per persoon in een 1 persoons kamer incl. toeristen belasting.
Deelname aan het dagprogramma van zondag 16 juni kost € 25,00 per persoon.
U dient de verschuldigde kosten over te maken vóór 01 april 2019 aan:
IPA District Limburg-Zuid, Rabobank Kerkrade, Ibannummer: NL 15 Rabo 0149 2973 35
BIC: RABONL2U t.n.v. IPA District Limburg-Zuid te Kerkrade, vermelding Jubileumfeest
2019.
Zoals in het programma is vermeld, nodigen wij al onze gasten voor de receptie en de
feestavond uit om hun aanwezigheid op te sieren in gala kleding, net pak of in uniform.
Verder vragen wij onze gasten in plaats van geschenken een donatie te geven voor een goed
doel in onze provincie. U krijgt hiervoor de gelegenheid in onze feestaccommodatie.

