
 
 
WEER TERUG NAAR NORMAAL…?! 
Met het weer aansluiten van de regio Zuid als laatste van Nederland met einde zomervakantie kunnen 
we weer terug naar normaal… toch? Met een demonstratieve tocht onder de titel Unmute Us, 
georganiseerd door de evenementenbranche en met 70.00 deelnemers verdeeld over het land, 
kunnen we weer terug naar normaal…. toch? En dan als laatste voorbeeld 70.000 toeschouwers op 
een stoeltje op de tribune rond het circuit van Zandvoort met als gedoodverfd winnaar Max 
Verstappen, kunnen we weer naar normaal… toch? 
 
De zinsnede Terug naar normaal heeft voor mij twee vragen in zich: de term terug en de term 
normaal. Ik ben de mening toegedaan  dat de verwachting meer dan reëel is dat COVID en de 
gevolgen daarvan nooit meer weg gaat, nog tal van varianten zal gaan kennen en dus prikken prikken 
prikken het credo is en blijft. De term terug wordt door mij dan ook eerder vertaald naar vooruit, en de 
term normaal naar de omstandigheid van het hier en nu.  
 
Voor de IPA geldt dus vooruit binnen de omstandigheid van het hier en nu. Het weekend naar Gent en 
de recente boottocht op de Reeuwijkse plassen met aansluitend een barbecue zijn hiervan prima 
voorbeelden. Binnen het bestuur van district Het Groene Hart wordt getracht voortgang te houden op 
de onderwerpen die onder de vlag van het landelijk bestuur varen, maar ook onderwerpen die binnen 
ons district Het Groene Hart voortgang verdienen.  
 
Vanaf begin oktober zal er met behulp van een digitale poll via internet om uw stem gevraagd worden 
of uw mening gepeild worden op een aantal besluiten of beeldvorming.  
Op uw mailadres zult u een link ontvangen met behulp waarvan u de digitale poll kunt benaderen en 
op het betreffende item kunt antwoorden. De digitale poll kent veelal enkel de mogelijkheid van 
antwoorden van of voor of tegen.  
Daar waar u behoefte heeft aan een uitgebreidere reactie kunt u deze per mail aan de secretaris van 
ons district Het Groene Hart doen toekomen via het-groene-hart@ipa-nederland.nl. 
 
Nog niet voor iedereen is de vakantie voorbij. Vanaf volgende week is het voor mij zover, de jaarlijkse 
noodzakelijk onderbreking van mijn dagelijkse werkzaamheden. Vanaf begin oktober aan de slag met 
de digitale poll en alles wat dies meer zij op de agenda voor 2022 voor ons district. Cuídense bien y 
presten atención los unos a los otros ...  
 
Kees Zandbergen, wnd voorzitter 

KARTEN 16 oktober 

Ben jij de nieuwe kartcoureur die alle ipa leden achter zich laat of vind je het gewoon leuk om te 
karten? In de middag van 16 oktober 2021 maken we de kartbaan van gamecity in Zoetermeer ons 
domein. Meld je aan voor 1 van de 20 plekken. Inschrijven kan tot 15 . De eigen bijdrage bedraagt 10 
euro hiervoor ontvang je naast 4 kartheats, 3 drankjes en een bittergarnituur. Ben je nog geen lid? 
Word dit dan snel want we gaan meer van dit soort evenementen organiseren. Aanmelden kan tot 20 
september via emailadres kim.bousche@politie.nl 
Wil de ware coureur opstaan!! 
 

KERSTREIS 2021 IPA Het Groene Hart 

Na een zeer succesvolle tweedaagse reis naar Gent in België en de BBQ met Boottocht in Reeuwijk is 
het nu weer tijd om zoals in voorgaande jaren een kerstreis te organiseren. In tegenstelling van 
voorgaande jaren zal het nu een 1 daagse reis worden maar deze zal zeker niet minder worden. 
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Het ligt in de planning om deze reis, bij voldoende belangstelling, op 27 november 2021 te 
organiseren. De bedoeling is om met de bus van ZDS naar Oberhausen te gaan om aldaar de 
kertmarkt te bezoeken. In Oberhausen ligt het winkelcentum "Centro" Dit is een centrum met heel veel 
winkels waar in en omheen een kerstmarkt is. 

 

Als dit, afhankelijk van het Corona gebeuren, doorgang kan vinden, is het de bedoeling om deze 
kerstreis op zaterdag 27 november 2021 te organiseren. Het vertrek met de ZDS bus zal weer plaats 
vinden vanaf het hoofdbureau van politie Burgemeester Patijnlaan 35 te Den Haag. We vertrekken 
daar om 7.30 uur en zullen op weg gaan naar Oberhausen. Onderweg natuurlijk eerst een bakje koffie 
met gebak.  

Na aankomst in Oberhausen kan een ieder gaan en staan waar hij/zij wil. Aan het einde van de 
middag rond 16.00 uur zullen we weer met de bus vertrekken richting Harmelen. Onderweg zoals u 
van ons gewend mag zijn, gaan we het afsluiten met een koud/warm buffet bij het Wapen van 
Harmelen. 

Na afloop van het diner een bakje koffie en dan weer moe en voldaan in de bus voor het laatste stukje 
richting Den Haag. Dit alles kunnen wij u namens de IPA evenementencommissie aanbieden voor 25 
euro p.p voor een lid van de IPA en 35 euro voor één introducé.  

Per IPA lid kan één introducé worden aangemeld.  Mochten er nog voldoende vrije plaatsen in de bus 
zijn, is het mogelijk om een tweede introducé aan te melden. Ook voor deze reis is het motto vol is 
vol.  Ook zult u zelf voor een reisverzekering moeten zorgen. Uw reservering is pas defenitief door 
betaling van het verschuldigde op rekeningnummer van de evenementencommissie IPA Het Groene 
Hart. NL33RABO0336499639, met de vermelding kerstreis 2021. 

Cor Koopman, Jan Heidelberg, Jan van Steenbergen.                                                                   
Evenementen-het-groene-hart@ipa-nederland.nl 

 

Woonruimte voor 6 maanden Leiden 

Italiaans Ipa lid, Michele Leogrande vraagt hulp bij het vinden van een woonruimte in Leiden. Haar 

dochter, Stefania is momenteel in een hotel omdat ze niets kan vinden.  

Wie kan haar helpen voor 6 maanden, email kunt u sturen naar: 

Leogrande.michele.ml@gmail.com  

 

Pauline van der Wal, secretaris 

het-groene-hart@ipa-nederland.nl. 
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