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VOORWOORD
VAN HET BESTUUR

Beste Ipa-vrienden, de kerstdagen en de nieuwjaarsrecepties zijn 

Het jaar 2021 ligt achter ons. Het was een bewogen jaar, met al die 
lockdowns, maatregelen en andere beperkingen. 

Mede door de Covid-maatregelen zijn veel bijeenkomsten en vergade-
ringen afgelast. Als bestuur hebben wij ook niet lijfelijk, normaal kunnen 
vergaderen en ook niet iets voor onze leden mogen organiseren. Nor-
maal gesproken worden de gebeurtenissen tijdens die bijeenkomsten 
aangehaald en besproken. 

Maar er is nu niet veel aan te halen of te bespreken. U wordt verzocht 
om de IPA-SITE te bezoeken. Daarin staan de nieuwste mededelingen. 
Jan Dommerholt  zorgt ervoor dat er regelmatig berichten op de IPA-Site 
worden gezet. Zo blijft u op de hoogte, wat Ipa-mededelingen betreft. 

Ik zelf mis die warme ontmoetingen en die vriendelijke contacten met 
jullie heel erg. Hopelijk brengt het nieuwe jaar 2022 iets beters met zich 
mee, zodat wij elkaar weer mogen zien, dingen organiseren en beleven. 
Ik kijk er wel naar uit.  Wij gaan naar betere weers- omstandigheden en 
wij hebben de lente en de zomer in het vooruitzicht.

Hopelijk is iedereen weer goed beschermd tegen de Alfa, Delta, Omi-
cron en andere varianten/mutaties van Covid-19. Ik zie er naar uit om u 
te mogen ontmoeten en te begroeten.  

Houd vol en blijf gezond.  

D. Balguid.

Dries Balguid
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MEDEDELINGEN
VAN HET BESTUUR

uur bij “ de Schans “ in Arcen, Burgemeester van Soest-Jansbekenplein 

Onder leiding van onze (ervaren) gids Theo Thissen, gaan we ongeveer 5 km 
wandelen, waarbij Theo ons de mooiste plekjes zal laten zien, met daarbij 
natuurlijk een mooi verhaal.

De eigen bijdrage is euro 5,— p.p. Opgave voor 13 april bij Jan of Erik.

Zaterdag 7 mei organiseren IPA Limburg-Noord en -Zuid, samen met 

De visvijver ligt achter de Brand bierbrouwerij in Wylre, In de Beemden 3, 
6321 AC Wylre.

Omdat het aantal deelnemers, vanwege Corona, maximaal 30 vissers mag 
zijn, wordt aangeraden om u zo snel mogelijk op te geven.
 
We starten om 11.00 uur met vissen. De eigen bijdrage voor de dag is euro 

Opgave z.s.m. bij Jan of Erik. Tevens doorgeven of je een eigen hengel
mee brengt of dat daarvoor gezorgd moet worden.

wie wordt de Max 2022 van IPA Limburg-Noord?

Vrijdag 27 mei wordt er weer gekart bij Euro indoorkarting Het adres van 

Ervaring met karten is niet noodzakelijk, iedereen kan meedoen. We starten 
om 18.00 uur met de jeugd van 7 tot 14 jaar, hierna komen de “ouderen” 
aan hun trekken. Wij verzoeken jullie tijdig, uiterlijk 17.30 uur aanwezig te zijn, 
zodat we op tijd kunnen beginnen.

De eigen bijdrage bedraagt voor de jeugd van 7 tot 14 jaar (die een minimale 
lengte hebben van 130 cm ) euro 10,-. De anderen betalen euro 17,50 p.p.

Hiervoor worden 2 heats gereden en krijgen jullie 2 consumpties en een heer-
lijke snack.

Opgave voor 13 mei bij Jan of Erik.

Voorjaarswandeling

Forelvissen

Karten in Swalmen
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Ons bereikte het droeve bericht dat Lei Spee op 21 januari is overleden. Lei 
werd 69 jaar. Wij wensen de familie van Lei heel veel sterkte.

In memoriam

Beste leden,
Zoals inmiddels bekend is worden de World  
Police and Fire Games (WPFG) gehouden in  

-

Voor nadere informatie over de spelen verwijs ik naar 
hun website www.wpfgrotterdam2022.com

Wij zijn als IPA betrokken bij deze spelen, niet al-
leen nationaal maar ook internationaal. Waarschijnlijk 
komen er leden van het internationaal IPA bestuur 
naar Nederland. In verband hiermee zijn wij van 
plan om tijdens de start in Ahoy in Rotterdam een 
IPA stand te bemensen op 19, 20, 21, 22 juli 2022. 
Wij vinden het belangrijk om ons op dit internatio- 
nale evenement te presenteren en ook de kans op te 
pakken om via onze stand nieuwe leden te werven.

Om de stand voor vier dagen te kunnen bemensen 
hebben we vrijwilligers nodig. Wij doen daarom via 
de districten een oproep om vrijwilligers te werven 
die enthousiast zijn om deze taak op te pakken.

De bemensing wordt verdeeld over de vier dagen en 
daarvoor wordt een schema gemaakt.

Ook een unieke kans om internationale contacten te 
leggen en in gesprek te gaan met collega’s!

Wil je hier aan meedoen? Neem contact op via  
limburg-noord@ipa-nederland.nl

Namens het landelijk bestuur, bij voorbaat dank voor 
de medewerking!

WORLD POLICE 
AND FIRE GAMES
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DRAAGPLOEG 
NATIONALE POLITIE

Sinds 2020 ben ik lid van de Draagploeg Na-

zag staan heb ik gelijk gereageerd; dit is iets voor 

bijeenkomst op het veteranen instituut in Doorn 

een motivatiebrief schrijven die beoordeeld werd 

een gesprek met een commissie en bij stap 3 
mocht je  laten zien of je de exercitie in je had 

Geslaagd! Nu ben ik lid van de Draagpolitie Nationale 
Politie.

De Draagpolitie Nationale Politie is opgericht in 
2011. De aanleiding was de missie Kunduz, waarbij 
ruim zestig politiecollega’s naar Afghanistan gingen 
om politiemensen op te leiden. Coördinator Ruud 
de Haan was uitzendmanager en betrokken bij de 
oprichting van het draagteam. Defensie heeft een 
lange traditie met draagploegen. Door deze uitzen-
ding beseften wij dat we bij de politie dergelijke cere-
moniële activiteiten niet hadden. Maar er was ineens 
wel de kans dat we gesneuvelde collega’s moesten 
terughalen. Daar hadden we een afscheidsceremo-
nie voor nodig. Na de uitzending werd ook voor de 
hele politie een draagploeg in het leven geroepen. 
Elke politiemedewerker in actieve dienst, of je nu 
blauw, grijs of ondersteunend bent heeft sinds 2011 
recht op een uitvaart met (beperkte) korpseer als hij/
zij overlijdt. Er zijn twee vormen; collega’s die buiten 

of tijdens actieve dienst komen te overlijden, maar 
niet door het werk, kunnen een uitvaart met beperkte 
korpseer krijgen. Een tweede vorm is de uitvaart met 
volledige korpseer. Die kan worden georganiseerd 
voor collega’s die tijdens en door een dienst om het 
leven komen. Zoals in juli 2021 de collega motor-
agent Arno de Korte in Rotterdam.

De inzet van een draagploeg wordt geregeld door 
de afdeling protocol Politie in den Haag. Zijn nemen 
contact op met de familie en de eenheid van de col-
lega en gaan dan de uitvaart verzorgen.

We hebben geen rangen standen, die kennen we 
niet als we bij elkaar zijn in de draagploeg. Het kan 
zijn dat je een commissaris onder de kist hebt en 
een brigadier de draaploegcommandant is. Ieder-
een is gelijk. Een draagploeg bestaat uit 10 collega’s 
waarvan 8 dragers, 1 wachtcommandant en 1 re-
serve. Van te voren wordt er door de draagploeg-
commandant ter plaatsen naar de situatie gekeken, 
waarna de draagploeg volgens plan kan oefenen en 
de uitvaart kan verzorgen. Door het jaar heen heb-
ben we oefendagen waar de puntjes op i worden 
gezet, we gaan altijd voor 200 %!!

Ik zelf heb nu al 4 inzetten gedraaid. I.v.m. corona 
kon de draagploeg ook lang niet ingezet worden.  Ik 
vind het mooi om een collega eervol en met respect 
weg te brengen. Ook voor  collega’s en de familie. Dit 
is het laatste wat we kunnen doen.

Martin Cortenbach
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ACTIVITEITEN
LIMBURG-NOORD & EUREGIO 2022

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van voldoende deelnemers en de op dat moment geldende corona-
maatregelen. Zelf goede ideeën voor een leuk evenement? Neem contact op met een van de bestuurs-
leden, of via limburg-noord@ipa-nederland.nl

Ondanks Corona, waar we jammer genoeg mee moeten leven, is er door ons toch een activiteiten kalender 
gemaakt. Blijf ook onze site in de gaten houden, om te zien of een bepaalde activiteit wel door gaat.

ACTIVITEITEN 2022 LIMBURG-NOORD

DATUM   ACTIVITEIT ORGANISATIE
Donderdag 24 maart   Districtelijke ledenvergadering
Maandag 4 t/m 11 april  ‘Netherlands on patrol’
Woendag 20 april  Voorjaarswandeling
Zaterdag 7 mei  Forelvissen
Vrijdag 27 mei  Karten
Zondag 29 mei  ‘112 on Wheels’ 
Zondag 19 juni  Schieten St. Thomas
Augustus  Jaarlijkse BBQ
Zaterdag 3 september   Airborne mars
Zaterdag 10 september  EPP schieten Helmond
Woendag 12 oktober  Najaarswandeling 
Donderdag 15 december Kienen
December  KerstKienen bij “de Waeg“ in Blerick

EUREGIO ACTIVITEITEN 2022

DATUM TIJD ACTIVITEIT ORGANISATIE
15.03.2022  Ken uw provicie  Limburg/B
25.03.2022 19:00 Banquet annuel à Alleur  Liège
26.03.2022  Bezoek an de molen  Limburg-Zuid
06.04.2022  Paasworkshop  Limburg-Zuid
16.04.2022 13:30 ou 30.04. - Pétanque Stockay Liège
23.04.2022  Crime-stadswandeling / Boules Limburg-Zuid
07.05.2022  Forelvissen  Limburg-Zuid
14.05.2022 au 25.05.  Voyage Jordanie et Israël  Liège
29.05.2022  Memorial Day  Limburg-Zuid
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DISTRICTSLEDENVERGADERING
NOTULEN DLV 14 oktober 2021

1. Opening
De voorzitter opent om 19.30 uur de jaarlijkse 
jaarvergadering van IPA district Limburg Noord en 
heet een ieder van harte welkom Erik geeft aan het 

is het een zeer matige opkomst, op deze DLV zijn 

deze DLV kunnen organiseren. Sommige leden had-
den hun partner mee genomen, zodat we toch een 
redelijk gevulde zaal hadden. Erik geeft aan dat het 
veelal dezelfde gezichten zijn die we zien op de DLV 
en dat is jammer want op zo’n DLV hopen we toch 
ook input to krijgen van onze leden over by, doen we 
het als bestuur binnen LBN goed en zijn er misschien 
andere activiteiten, die we kunnen organiseren evt. 
op andere plaatsen binnen ons district. Helaas was 
er namens het LB niemand aanwezig. Erik vraagt 
een minuut stilte voor degene die in 2020 en 2021 
overleden zijn: de namen staan in het jaarverslag. De 
vergadering vond, net als de vorige jaren, plaats in 
de kantine van het onderkomen van de Koninklijke 
Marechaussee /Douane in Venlo-Blerick.

2.  Vaststellen agenda /opgave voor de rond-
vraag

De agenda behoeft geen aanvulling. Voor de Rond-
vraag wil Paul Onckels graag iets vertellen over de 
World Police and Fire Games in Rotterdam en het 
EPP in Helmond.

3. Mededelingen
Omdat er verschillende activiteiten vanwege corona 
niet doorgaan, geeft Jan het advies om de site van 
Limburg Noord in de gaten to houden. Daar zullen de 
bijzonderheden op vermeld worden. Verder waren er 
geen mededelingen.

4. Behandeling notulen van D.L.V. 2019
De notulen werden doorgenomen en er waren geen 
opmerkingen. Met dank aan Jan.

5. Jaar overzicht 2020
Vanwege corona heeft Jan geen jaarverslag 2020 
gemaakt. Er was bijna niets te vermelden. Wel zal 
Jan het jaarverslag 2021 maken. Het verslag zal ge-
plaatst worden in het bulletin.

6. Financieel verslag 2019 en 2020
-

bij. Jos had een bijlage bijgevoegd, zodat iedereen 
kon zien wat de inkomsten en uitgaven waren.

Het bestuur heeft zich in 2021 in het nieuw gesto-
ken, er zijn colberts aangeschaft, de bestuursleden 
hebben de helft van de kosten van deze colberts 
uit eigen zak betaald. Omdat er weinig activiteiten 

was duidelijk voor iedereen.

7. Verslag kascontrolecommissie
Vanwege corona is er in 2020 en 2021 geen kascon-
trole geweest. In 2022 wordt de controle gedaan over 
de jaren 2019 Um 2021. Omdat er ( bijna ) geen ac-
tiviteiten zijn geweest, zal dit snel kunnen gebeuren.

8. Verkiezing nieuwe kascontrole
Wiel Engels en Theo Thissen zullen die kascontrole 
gaan doen. Als reserve-lid geeft Paul Onckels zich 
op.

9. Verkiezing bestuursleden
Er zijn dit jaar geen bestuursleden aftredend. Wel 
hebben zich 2 leden aangemeld om in het bestuur 
plaats te nemen, nl. Joep van den Broek en Luuk 
Roodbeen. Erik vraagt de vergadering of er leden zijn 
die schriftelijk willen stemmen. Daar is geen behoef-
te aan en met algemene stemmen worden Joep en 
Luuk gekozen als bestuursleden. Verjonging in het 
bestuur is natuurlijk altijd welkom.

Theo van Lieshout had aangegeven dat hij wilde 
stoppen met een bestuursfunctie. Erik bedankt 
hem voor jarenlange inzet en overhandigd hem een 
“bedankje”. Theo geeft aan dat we altijd nog een be-
roep op hem kunnen blijven doen bij de verschillende 
activiteiten.

10. ALV 2021
Op 28 oktober zal de ALV gehouden worden. Deze 
keer organiseert LBN de ALV. Deze zal worden ge-
houden bij van de Valk in Venlo. Er zal ook een pro-
gramme zijn voor de jubilarissen en evt. partners van 
IPA leden, die niet bij deze vergadering willen aanslui-
ten. ‘s Morgens zal een bezoek worden gebracht 
aan de kerstmarkt bij Leurs in Venlo en ‘s middags 
een bezoek aan het Limburg Schutterij museum in 
Steyl. Erik heeft 2 busjes gehuurd om deze mensen 
dan daar naar toe te vervoeren.

11. Police on Patrol
Van 4 Um 11 april zullen er een 10 tal collega’s uit 
10 verschillende landen naar Limburg komen. Deze 
hebben onderdak in Maasbree en zullen die week 
ook o.a. diensten mee draaien met Politie collega’s. 
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die schriftelijk willen stemmen. Daar is geen beh
te aan en met algemene stemmen worden Joe
Luuk gekozen als bestuursleden. Verjonging in
bestuur is natuurlijk altijd welkom.

Theo van Lieshout had aangegeven dat hij w
stoppen met een bestuursfunctie. Erik bed
hem voor jarenlange inzet en overhandigd hem
“bedankje”. Theo geeft aan dat we altijd nog een
roep op hem kunnen blijven doen bij de verschille
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Op 28 oktober zal de ALV gehouden worden. 
keer organiseert LBN de ALV. Deze zal worden
houden bij van de Valk in Venlo. Er zal ook een 
gramme zijn voor de jubilarissen en evt. partners
IPA leden, die niet bij deze vergadering willen aan
ten. ‘s Morgens zal een bezoek worden gebr
aan de kerstmarkt bij Leurs in Venlo en ‘s mid
een bezoek aan het Limburg Schutterij museu
Steyl. Erik heeft 2 busjes gehuurd om deze me
dan daar naar toe te vervoeren.
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DISTRICTSLEDENVERGADERING
AGENDA DLV 24 maart 2022

Ook zal er een gezamenlijke controle plaats vinden 
met andere handhavingsdiensten zoals Koninklijke 
Marechaussee en Douane. Het Landelijk Bestuur 
geeft hier ook volledige medewerking aan.

12. Activiteiten 2022 LBN en de Euregio
De activiteiten kalender wordt uitgereikt en 
doorgenomen. De activiteiten staan elke keer in ons 
bulletin en ook op de site. Opgave bij Jan of Erik.

12. Rondvraag
Paul Onckels geeft aan dat er op zaterdag 10 sep-
tember het EPP wordt gehouden. In Helmond. ( Eu-
ropees Politie Parcours ) Dit houdt in het kort in 50 
schoten op verschillende afstanden in 5,5 minuut. Je 
hoeft echt geen goeie schutter te zijn om mee te kun-
nen doen en mocht je zeif geen eigen wapen heb-
ben, dan wordt er voor een wapen gezorgd. Leeftijd 
is niet belangrijk op deze dag. Er zal een aankondi-

ging komen in het bulletin van mei.

Dan worden er van 22 juli Um 31 juli de World Po-
lice & Fire games gehouden in Rotterdam. Je kunt je 
hiervoor opgeven, houdt de site van deze games in 
de gaten. .

Om 20.45 uur sluit Erik de vergadering en bedankt 
iedereen. Hij nodigt iedereen uit om nog even na te 
kletsen, onder het genot van een drankje en een 
hapje.

Jan Dommerholt
Secretaris IPA Limburg-Noord

Agenda
01. Opening door de voorzitter
02. Vaststellen agenda / opgave voor de rondvraag
03. Mededelingen
04. Behandelen notulen van de D.L.V. van 14 oktober 2021
05. Jaaroverzicht 2021
06. Financieel jaarverslag 2021
07. Verslag kascommissie
08. Verkiezing nieuwe kascommissie
09. Verkiezing bestuursleden, Dries, Jos en Sander zijn aftredend,
       maar stellen zich weer herkiesbaar. U kunt zich ook kandidaat stellen
       voor een bestuursfunctie, tot het begin van de vergadering.
10. Reserve
11.  Reserve
12.  Reserve
13.  Reserve
14.  Rondvraag
15.  Sluiting

Heeft U vooraf al onderwerpen die besproken moeten worden?
Neem dan s.v.p. contact op met Jan Dommerholt
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Ik werkte drie jaar bij de parketpolitie Limburg-
-

port van gerechtelijke stukken en gedetineerden, 
het innen van boetes en het ophalen van ver-

‘Mijn collega Willem en ik moesten naar een man 
die een boete niet had betaald. Zo’n verdachte kan 
kiezen: of ons de boete betalen, of de cel in. Daarom 
reden we in uniform, gewapend, met de arrestanten-
bus door een arbeiderswijk in de buurt van Gennep. 
We belden aan bij de verdachte. Een onverzorgde 
man deed open. Hij rook naar alcohol, hoewel het 
pas 10 uur ’s ochtends was. Zijn rijtjeshuis was rom-
melig en donker, de rolluiken zaten nog dicht. In de 
woonkamer zat een vriend van de verdachte, ook 

‘Ik zei: ‘We zijn van de parketpolitie, u heeft nog 
boetes openstaan. Kunt u die betalen?’ ‘Nee’, ant-
woordde hij. Dus ik vervolgde: ‘Dan zult u met ons 
mee moeten.’ ‘De verdachte plofte op de bank en 
dronk een paar slokken bier. 

Ineens sloeg zijn gemoed om. Hij begon hysterisch te 
schreeuwen: ‘Klootzakken! Kutwouten!’ Toen sprong 
hij op, rende naar boven en riep: ‘Ik ga springen!’ 
‘Bovenaan de trap was een raam. Willem en ik keken 
elkaar aan – één blik is dan genoeg – en renden 
achter hem aan. Voordat hij het raam kon openen, 
waren we boven. Hij stond te tieren. Ik probeerde 
hem te kalmeren. ‘Joh, dit is geen uitweg’, zei ik. ‘Je 
wist toch dat we zouden komen? Het komt allemaal 
wel goed.’ Ineens stormde die andere vriend ook 
agressief naar boven, schreeuwend. Willem heeft 
hem tegengehouden. ‘Toen de verdachte inzag dat 
verzet geen zin had, werd hij kalmer en liep hij mee 
naar beneden. 

Hij ging weer op de bank zitten. En ineens, totaal 
onverwacht, pakte hij een buks van achter de bank 
en schoot daarmee een gat in de muur. Er klonk een 

-
ken ons kapot. Ik stond daar als versteend, hij had 

ons totaal overrompeld. Daarna, net zo snel als hij 
het wapen had gepakt, legde hij het ook weer weg. 
Hij nam nog een slok bier en zei: ‘Oké, ik ga mee.’ 
Dan ga je handelen. 

We pakten hem vast en begeleidden hem naar een 
celletje achter in de arrestantenbus. Toen ik de cel-
deur dichtgooide en Willem en ik elkaar aankeken, 
nog steeds verbijsterd, realiseerden we ons dat dit 

Zulke casussen leer je niet op de geweldstraining. 
Wat was hier misgegaan? We hadden die mannen 
toch gekalmeerd en naar beneden gekregen? Wat 
hadden we beter kunnen doen? Wij hadden er geen 
antwoord op. Het ging allemaal heel snel. Je vraagt 
je af: als ik niet zo verbluft was geweest, had ik dan 
teruggeschoten? Een windbuks moet je meestal her-
laden, maar niet altijd. Eigenlijk hadden we gewoon 
geluk gehad. 

In Roermond werd de verdachte ingesloten. We re-
den terug naar de rechtbank, waar onze collega’s 

casus aan hen voor. Nou, dat doe ik nooit meer. We 
werden overladen met vooroordelen. De een zei: ‘Je 

‘ER KLONK EEN DOFFE KNAL’
Generalist beveiliging bij de rechtbank 

Martin Cortenbach (57) besloot nooit meer te debriefen met 
collega’s die niet hetzelfde hebben meegemaakt.

Die ene melding
Generalist Beveiliging Martin Cortenbach



15

had moeten schieten.’ De ander zei: ‘Ik had pepper-
spray gebruikt.’ Weer een ander riep: ‘Jullie hadden 
je wapenstok moeten trekken.’ En ik dacht: dat kón 
helemaal niet, wat een bullshit, jullie zijn er niet bij 
geweest. Heel frustrerend. Thuis vertel ik zoiets niet 
zo snel. Daar snappen ze sommige dingen gewoon 
niet. Bij politiemensen hoef je maar drie woorden 
te zeggen en ze begrijpen hoe je je voelt. Toch heb 
ik me toen voorgenomen: als me weer iets heftigs 
overkomt, evalueer ik dat alleen met de collega’s die 
erbij waren. En als we er niet uitkomen, ga ik naar de 
chef. Sommige dingen gooi ik wel in de groep, als 
leermoment, maar nooit meer als ik nog zo hoog in 
mijn adrenaline zit.’ 

Ik ben meer dingen anders gaan doen. Ik bestu-
deer van tevoren het gerechtelijk bevel. Als je ie-

mand moet meenemen, kun je een andere reactie 
verwachten dan als je voor een boete komt. Ik schat 
de situatie scherper in: is de woning netjes of rom-
melig? Staat er drank op tafel? Liggen er gevaarlijke 
voorwerpen? Als een verdachte in de keuken staat, 
praat ik die naar de woonkamer, want in de keuken 
liggen messen. Ik laat iemand geen tijd meer rekken 
en geef geen kans meer om iets te drinken of te pak-
ken. Als iemand kleren wil halen, loop ik mee naar 
boven. ‘Achteraf denk ik dat die man niet gericht op 
ons had geschoten, juist doordat we hem zo hadden 
gekalmeerd. Wij hebben van alles aan onze koppel 
hangen – pistool, wapenstok, pepperspray – maar 
je allerbelangrijkste wapen, zeg ik altijd als ik nieuwe 
collega’s inwerk, is toch gewoon je mond.’ 

Wil Thijssen

Venlo, januari 2022

JAARVERSLAG 
2021

Samenstelling bestuur IPA LIMBURG Noord
Het bestuur van IPA Limburg Noord bestaat momen-
teel uit 9 personen.
- Voorzitter
- Secretaris
- Penning meester
Overige bestuursleden
: Erik Schuthof
: Jan Dommerholt
: Jos van Ballegooy
: Theo van Stokkem (vice voorzitter)
: Theo van Lieshout (gestopt op DLV van 14 okt 2021)
: Dries Balquid (ledenadministratie)
: Sander Hendrikx (jeugd)
: Joep van den broek
: Luuk Roodbeen (tevens reactie bulletin)

Vergaderingen bestuur Limburg Noord in 2021
Het bestuur heeft in totaal 7 keer vergaderd, veelal 
via MS - teams en verder heeft op 28 oktober de ALV 
plaats gevonden in Venlo bij v.d. Valk, georganiseerd 
door ons district.

Aantal leden binnen Limburg Noord
Het ledenaantal binnen ons district was op 01 januari 
2021: 234 en op 31 december 2021 hadden we ook 
234 leden. Door werving van nieuwe leden, hebben 
we ook dit jaar toch weer een aantal nieuwe leden 
mogen bijschrijven, helaas zijn er ook een aantal af-
gevallen. Het ledenaantal is dus gelijk gebleven.

Activiteiten 2021
De meeste activiteiten die wij dit jaar wilden orga-
niseren zijn vanwege Corona gecanceld. Wat wel 
doorgegaan is was het forelvissen, op 8 mei in Wylre, 
weliswaar met een maximum van 30 vissers, de bbq 
op 1 oktober in Venray en de herfstwandeling op 13 
oktober.

We hopen maar dat er in 2022 meer activiteiten 
plaats kunnen vinden. Het wordt toch weer tijd dat 
we met meerdere personen bij elkaar mogen / kun-
nen komen.

Jubilarissen 2020 en 2021
In 2020 waren er in ons district 10 jubilarissen. Dhr. 
Honingh was zelfs al 50 jaar lid. 8 jubilarissen waren 
40 jaar lid en 1 jubilaris vierde zijn 25 jarig lidmaatsc-
hap.
50 jaar lid: Dhr. G Honingh
40 jaar lid: Dhr. H. Koekkoek, Dhr. J.W.M. Weel, 
Dhr. W.J.T.C. Remmen, Dhr. J.H.M. ten Have, Dhr. 
G.H.L. Creemers, Dhr. P.J.M. Hoogstraten, Mevr. 
C.A. Mulders — Spierings en Dhr. L.J.H. Vrenken
25 jaar lid: Dhr. H.W.J. Coenen.
In 2021 waren er in ons district 6 jubilarissen. Dhr. El-
bers en Snelders waren dit jaar 50 jaar lid van de IPA, 
verder 1 jubilaris die 40 jaar lid was en 3 jubilarissen 
die 25 jaar lid waren.
50 jaar lid: Dhr. H.J. Elbers en Dhr. J.A.H. Snelders
40 jaar lid: Dhr. P.H.M. Walschots
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25 jaar lid: Mevr. J.A.C. Crommentuijn-Moors, Dhr. 
P.T.G. Pouwels en Dhr. M.M.M. Cortenbach

Alle jubilarissen hadden we, zowel in 2020 als 2021, 
willen uitnodigen om tijdens het Kerstkienen het cer-

Helaas werd dit in beide jaren vanwege Corona ge-
canceld.

Mocht het Kerstkienen in 2022 wel door gaan, dan 
worden alle jubilarissen alsnog uitgenodigd.

-
je, met een begeleidend schrijven, op het huisadres 
ontvangen.

Overlijden 2020 en 2021
In 2020 ontviel ons Gerrit Kroon en Tiny Reijnen 
(vrouw van ons lid Ed Reijnen) en in 2021 kregen wij 
bericht dat Henk Koenen en Diny Engels (vrouw van 
ons lid Wiel) overleden waren.

Namens ons district zijn leden en/of bestuursleden, 
waar mogelijk, naar de uitvaarten geweest. Ook zijn 
er kaarten/mails gestuurd naar de familie(s).

DLV 2020 en 2021
De D.L.V. in 2020 kon helaas, ook weer vanwege 
Corona, niet doorgaan.

Op 14 oktober 2021 kon de DLV wel doorgaan en 
deze werd door 13 leden bijgewoond. Ons bestuur 
was volledig aanwezig. Van het landelijk bestuur was 
er deze avond helaas ( weer) niemand aanwezig. De 
DLV werd ook dit jaar weer gehouden in de kantine 
van de Koninklijke Marechaussee/Douane aan de 
Columbusweg in Blerick. Nadat de notulen van 2019 

behandeld. Jos had een bijlage bijgevoegd, zodat 
snel en duidelijk te zien was wat de inkomsten en uit-
gaven waren. De kascontrole is dit jaar niet gedaan, 
er waren zo weinig inkomsten en uitgaven, dat dit 
wordt door geschoven naar 2022, zodat de contro-
leurs dan 2019, 2020 en 2021 zullen nakijken. Hierna 
was er de bestuursverkiezing. Er hadden zich geen 
nieuwe leden aangemeld om in het bestuur plaats 
te nemen. Joep van de Broek en Luuk Roodbeen 
hadden zich aangemeld om in het bestuur plaats te 
nemen. Met algehele stemmen werden ze gekozen.
Theo van Lieshout had aangegeven dat hij, vanwege 
gezondheidsredenen, wilde stoppen als bestuurslid. 
Theo werd door onze voorzitter uitgebreid bedankt 
voor zijn jarenlange inzet en kreeg namens de IPA 
een bedankje overhandigd.

Nadat ook de activiteiten waren doorgenomen en 
er van de rondvraag gebruik was gemaakt, werd de 
avond afgesloten met een hapje en drankje.

Euregio
Onze Euregio partner IPA Heinsberg bestond in 
2021, 40 jaar en zij hadden daarvoor een feestavond 
georganiseerd op 16 oktober. Erik, Joep, Jan en Ada 
zijn hier namens LBN naar toe geweest.

Alle bijzonderheden over de verschillende activiteiten 
hebben jullie kunnen lezen in onze IPA bulletin’s van 
afgelopen jaar.

Euregio bijeenkomst
In 2020 zijn er geen bijeenkomsten geweest van de 
Euregio. In 2021 kon dit gelukkig wel. Deze werd in 
oktober georganiseerd door Limburg Zuid en werd 
gehouden in Kerkrade. Bestuursleden van de ver-
schillende districten zijn naar de bijeenkomsten 
geweest, waarbij de contacten weer verstevigd 
werden.

IPA bulletin en site
Ons IPA bulletin is ook dit jaar weer 4 keer uitgekomen 
en zag er, ik blijf in herhaling vallen, elke keer fantas-
tisch uit. Dank daarvoor aan onze uitgever(s) Gerard 
en Suzanne Vlek, maar natuurlijk ook aan Diana en 
Luuk. Diana van Lieshout is gestopt als redactrice en 
Luuk Roodbeen heeft haar werk overgenomen.

Ook onze site zag er verzorgd uit. Deze wordt bijge-
houden door IPA Nederland. Jan levert de copy aan 
bij John Korsel, die het dan z.s.m. op de site van 
Limburg-Noord plaatst.

Met vriendelijke groet
Jan Dommerholt
Secretaris IPA Limburg-Noord
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Naam, leeftijd en vrije tijd: Ik ben Martijn van Eijck, 
27 jaar en woon in Weert. Als ik mezelf zou moeten 
omschrijven ben ik iemand die slecht kan stilzitten, 
opzoek is naar avontuur/uitdagingen en graag crea-
tief bezig is.

Bovenstaande pas ik niet alleen graag toe op het 
werk maar ook in mijn vrije tijd. Ik haal dan vooral 

mooie gravel-bike tochten, ik heb een sterke inte-
resse voor Rusland en ik ben vaak druk in de weer 
met mijn bedrijf gericht op video en media-produc-
ties.

Waar werk je en in welke functie en wat spreekt 
je aan: Momenteel ben ik werkzaam binnen het  
Basisteam Weert-Nederweert-Leudal als senior 
GGP- wijkagent. Samen met wijkagenten Frank 
Mans, Dianne Reemers en Luc van den Borst ben ik 
actief voor de wijk/gemeente Leudal.

Persoonlijk spreekt mij het wijkagentschap erg aan 
omdat je op meerdere vlakken diepgaander bezig 
bent met problematieken die spelen in de wijk, waar-
bij je wordt uitgedaagd om met meerdere partners 
zowel in- als extern als de betrokkenen tot oplossin-
gen te komen.

Sinds wanneer ben je lid van de IPA en waarom: 
In 2021 ben ik lid geworden van IPA Limburg-Noord 
omdat ik erg interesseert ben naar het internationale 
aspect van het politiewerk. Daarnaast sprak mij het 
erg aan dat je door het lidmaatschap ook in contact 
komt met andere leden/collega’s die werkzaam zijn 
binnen de politie en woonachtig zijn in de nabije re-
gio.

Welke landen heb je al bezocht / of zou je nog 
willen bezoeken: Naast de “standaard” vakantie-
landen Spanje, Griekenland en onze buurlanden heb 
ik diverse reizen gemaakt in Brazilië, Rusland en be-
zocht ik in Oekraïne het gebied Tsjernobyl.

Op mijn landen bucketlist staat nog zoveel moois!  
Bijvoorbeeld: Georgië, Wit-Rusland, Kazachstan, 
Moldavië, Noorwegen, Zweden.... ect. ect.

Mensen kennen je wellicht van RobuustBlauw. 
Vertel daar eens iets over:
RobuustBlauw! begon in 2015 als online-politieserie 
binnen basisteam Weert-Nederweert-Leudal, waarbij 
ik met mijn camera het politiewerk vanuit de noodhulp 
heb vastgelegd. Met twee seizoenen RobuustBlauw! 
hebben we meer mensen bereikt dan we vooraf had-
den durven hopen. Nog iedere dag lopen de cijfers 
op met nu al bijna 8 miljoen unieke kijkers via diverse
online-platformen zoals Youtube, Telegraaf, Dumpert 
en de lokale nieuwssite WeertdeGekste.nl

Tijdens de productie van de serie ontstonden achter 
de schermen hechte vriendschappen. Vanuit dit 
kameraadschap willen wij onze passie voor het poli-
tievak nu nog verder gaan delen.

Op Robuustblauw.com en haar social-media kana-
len gaan wij politieverhalen vertellen uit binnen- en 

-
gen) en is er een nieuwe videoserie in ontwikkeling 
rondom politiewerk in het buitenland. Ons doel is  
hiermee nog meer mensen te inspireren en verbin-
den met het politievak.

Martijn van Eijck

EVEN 
VOOR- 
STELLEN
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“De liefde van de Douane en de Marechaussee gaat in Zuid-Limburg wel heel erg ver, er wordt zelfs gekust.”
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Versie: 18-3-2021 

        INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Ik wens ingeschreven te worden als lid van de International Police Association, Nederlandse Afdeling.  

  Ik ga akkoord dat ik word opgenomen in het persoonsregistratiesysteem van IPA Nederland. 
  Ik zal de IPA-gedachte ‘Servo per Amikeco’ (Dienen door Vriendschap) ten uitvoer brengen en bevorderen. 

 
 

Naam :       Tussenvoegsel :       

Voorletter(s) :       Roepnaam :       

Geboortedatum :       Geboorteplaats :       

Adres :        Geslacht :       

Postcode :       Woonplaats :       

Tel.nr. (vast) :       Tel.nr. (mobiel) :       

IBAN. :       Privé E-mailadres:      

 

 Ik ben in vaste dienst c.q. was voor (pre)pensionering in dienst van (aankruisen wat van toepassing is): 
 

 Politie Eenheid:……………………………………………………….. 
 

 Kon. Marechaussee Brigade:………………….……………………. 
 

 Anders n.l.:……………………………………………………………. 
 
In welk IPA-district wenst u te worden ingeschreven?: ……………………. ………………………………….. (*zie website voor keuze) 
 
 
Ik ben in contact gekomen met de IPA door: 
 

 IPA-district  Website  Collega, lidnr.       Anders nl.       
 
 
Voorwaarden: 
Inschrijving en opzegging van het lidmaatschap geschiedt volgens de Statuten van IPA-Nederland. Zie hiervoor: www.ipa-nederland.nl. 
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier ga ik akkoord met de jaarlijkse automatische incasso van mijn contributie volgens de 
daarvoor geldende regels en de overige procedures beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van IPA Nederland. 
 
Privacy :  
Als IPA Nederland verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten te kunnen uitvoeren en contact te 
hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Sportlink. Als lid heb je zelf altijd inzicht in 
je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe wij met je gegevens omgaan staat beschreven in 
ons Privacyreglement IPA Nederland 2018. Voor vragen m.b.t. de privacy kun je altijd een bericht sturen aan privacy@ipa-nederland.nl ook kun 
je alle relevante informatie vinden op onze website www.ipa-nederland.nl 
 
 
Datum:                                                                                 Handtekening  …………………………………………….. 
 
U kunt dit formulier, met een kopie van het aanstellingsbesluit (BOA’s van de akte van opsporingsbevoegdheid) en 
dienst-legitimatiebewijs met vermelding van de huidige functie, sturen naar IPA-Nederland, 
Wilde Wingerdlaan 259,2803 WB Gouda of digitaal naar ledenadministratie@ipa-nederland.nl  
  
Voor nadere informatie: ledenadministratie@ipa-nederland.nl of de website www.ipa-nederland.nl  

Bestemd voor Administratie 
 

Lidnummer :............................................ 
 
Inschrijfdatum :............................................ 




