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L E O N  D O D E M O N T
B E S T U U R S L I D  / 
P O R T E F E U I L L E  R E I Z E N

F R A N S  M O U C H A R T
V O O R Z I T T E R

T 06 54 62 77 94
E evenementen-limburg-zuid@
   IPA-Nederland.nl

 

T 06 14 99 73 38
E vz-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl
   red-limburg-zuid@IPA-Nederland.nl

E V E R T  R I C H T E R
B E S T U U R S L I D  /
C O N T A C T S E C R E T A R I S

K I T T I E  K U N K E L S - F A L I Z E
P E N N I N G M E E S T E R

T 045 52 32 959
E contact-limburg-zuid@
   IPA-Nederland.nl

 

T 06 21 58 81 45
E pm-limburg-zuid@ipa-nederland.nl

S J E F  M O O N E N
B E S T U U R S L I D

J A C  C O U V E E
S E C R E T A R I S  / 
L E D E N S E C R E T A R I S

T 06 46 08 53 94
E best1-limburg-zuid@ 
   IPA-Nederland.nl

T 06 46 35 03 06
E limburg-zuid@IPA-Nederland.nl
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M A R I N A  S C H I L L I N G S
B E S T U U R S L I D

T 06 42 71 82 19
E best2-limburg-zuid@ 
   IPA-Nederland.nl

WELKOM ONZE NIEUWE LEDEN:
-

teem voor de leden. Hierdoor wisten wij niet dat de volgende personen in 
de tweede helft van 2020 nieuw lid zijn geworden van onze vrienden- 
vereniging. 

Jeroen Knoops

-
del. Op deze manier willen hem hartelijk begroeten in de hoop hem en 
zijn partner bij een van onze vele activiteiten de hand te mogen drukken. 
Heel hartelijk welkom. Wij wensen jou veel plezier bij onze vriendenclub 

H A N S  B O E K H O R S T
B E S T U U R  O N D E R S T E U N E R

T 06 24 12 45 53
E webredactie.limburg-zuid@
   ipa-nederland.nl

K I R S T E N  E R K E N S
B E S T U U R  O N D E R S T E U N E R

T 06 21 30 08 27
E ondersteuning-limburg-zuid@
   ipa-nederland.nl

LIMBURG ZUID BESTUUR
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WOORD VOORAF
IPA LIMBURG-ZUID
Zomer 2021.
De maand juli had voor ons nog-

zomerweer, tot een echte moes-
son. Naast de ons omringende 

zwaar te verduren gehad.

Wat een verschrikking! In veel 
plaatsen is alles vernield. Een groot 
modderpakket bleef achter. Veel 
eigendommen waren door het 
water meegenomen of onbruik-
baar gemaakt. Naast de materiële 
schade is er ook een zeker niet te 

aan de oppervlakte. Nu even geen 

worden. Eerst moet er weer een 
bewoonbare omgeving worden 
gecreëerd. Eerst moet er gered 
worden wat er nog te redden is. 
Maar daarna???

Het verlies en gemis van spullen 

zijn zeer aangrijpend. Fotoalbums 
uit het verleden. Spulletjes uit de 
jeugd of van de gestorven ouders 
enzovoorts. Je geschiedenis. Wat 
een verschrikking!

Gelukkig waren er veel vrijwilligers 
die hielpen bij het opruimen en het 
verzorgen van de gedupeerden. 
Saamhorigheid en gevoel van me-
demenselijkheid zijn toch de meest 

catastrofe. 

voor veel mensen een grote mate 
van vrijheid in. Vrij zijn van werk en 
alleen of samen met je geliefden 

buitenland zijn de plaatsen waar wij 
graag verblijven. Lekker de natuur 

 
waardigheden bezoeken. 

of herinneringen uit een lang ver-

voor kort.

-

die de regering meende te moe-

valkuil. Een vrijheid die werd voor- 
gespiegeld met alleen de beperking 
“gebruik gezond verstand” en de 
voorwaarde: Houd afstand!

Helaas dat is er niet van gekomen. 

-
 

wordt en dat reizen naar het 
buitenland weer aan veel eisen 
wordt gekoppeld. Niet alleen door 

het dat er ook dit jaar geen echte 

wanneer je zelf de regie hebt over 
je eigen leven. 

ik niet kan veranderen en accepteer 

Op 21 juli organiseerden we onze 

deze Kroniek een verslag hiervan.

Op 8 september is er de jaarlijkse 

mail als uitnodiging. 

-
tenrijk op het programma. 17 t/m 
21 september gaan we met de bus 

In de maand oktober hebben we 

jaar zijn we uitgeweken naar de 
laatste maanden van het jaar in de 

te worden beperkt door de Coro-
namaatregelen.
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Op 20 oktober ontvangen wij de 
besturen van onze Euregiopart-
ners. Met hen zullen we onze toe-

en proberen gezamenlijk een plan 
te maken om IPA toekomstbesten-
dig te maken en te houden.

-

maken er dit jaar een ééndaagse 

uitbouwen naar meer dagen met 

Het bezoek aan de Tweede Kamer 

Volksvertegenwoordiging is recen-
telijk verhuisd en rondleidingen 
worden nu niet verzorgd.

FMJ

Mijn meester John van de Lagere School wijdde in het 
begin van de laatste schoolweek voor de zomervakan-

je denkt dat je bent”.

-
deren overkomen en daardoor soms erg onzeker zijn.

naam een behoorlijke lege ruimte te houden. Toen we 
-

ven. Aan het eind van de middag moesten wij deze 
anonieme blaadjes bij hem inleveren. 
 
Twee dagen later kregen wij allemaal een blaadje te-
rug. Meester John had voor ieder van ons een blaadje 
gemaakt en alle opmerkingen van de klasgenoten ach-
ter onze naam gezet.

Hilariteit alom. Iedereen begon te lachen en was ver-
baasd over wat er over hem was geschreven. “Kom ik 
zo bij de klasgenoten over?” en “ik wist niet dat …….”

niet meer gesproken. Maar er was wel wat gebeurd. 

de anderen. Wij waren een hechte groep geworden.

Hans. Onze oud klasgenoot was militair geworden. Hij 
-
-

dienst ging iedereen langs zijn kist en bewees hem de 

laatste eer. Ook meester John was aanwezig. Hij was 
een van de laatsten die afscheid nam van Hans. 

Na de dienst verzamelden veel mensen zich buiten bij 

klasgenoten waren aanwezig. Naast veel familie en 

Hans. Een van de militairen ging naar onze meester 

-

Terwijl wij daar stonden en druk met elkaar in gesprek 

zei de vader van Hans. Hij haalde een soort map te-

-

-
nen te stralen. Hij en natuurlijk ook wij herkenden dat 

Toen wij dat zagen zijn wij allemaal bij onze meester 

MEESTER JOHN
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gaan staan. Een voor een bekenden wij dat wij dat 
 

note van een van onze klasgenoten zei dat zij dit zelfs 
in haar trouwalbum had moeten plakken. Iemand an-
ders had het nog in zijn bureau liggen. Jannie haalde 
plotseling zijn papiertje uit de binnenzak van zijn kos- 

voor iedereen herkenbaar. “Ik heb het vandaag speciaal 
meegenomen. Normaal zit dit in de agenda van mijn 

Het is erg belangrijk in het leven om elkaar te zeggen 
dat je van iemand houdt. Wat je in iemand waardeert 
en hoe speciaal hij of zij voor je is. Veel te vaak moeten 

INGEZONDEN 
AARDIGHEIDJES

BEGIN DE DAG
MET

EEN LACH

Een ouder echtpaar vierde hun 60-jarig huwelijksfeest. Ze hadden elkaar op de lagere school ontmoet en waren, na hun 

pensionering, weer in hun oude buurt gaan wonen. Tijdens een wandeltochtje kwamen ze bij hun oude school en zagen dat de 

naam van de vrouw nog steeds ingekrast stond in een bankje bij de school.

Op weg naar huis zagen ze, dat er een geldzak uit een geldwagen viel. Ze raapten het op en namen het mee naar huis. Daar telden 

ze het geld. Het bleek € 50.000 te zijn.

De oude man zei: "We moeten het terug geven."

Maar zijn vrouw vond dat zij het had gevonden en verstopte het op zolder. 

De volgende dag kwamen er twee politieagenten de buurt ondervragen om het geld terug te vinden en klopten ook op hun deur. Na 

de vraag of ze de zak met geld hadden gevonden antwoordde zij: "Nee". Maar hij zei, dat ze loog en dat ze het op zolder had 

verstopt.

"Geloof hem maar niet hoor" zei de vrouw. "Hij begint een beetje seniel te worden."
Eén van de agenten vroeg aan de man om alles vanaf het begin te vertellen.
"Welnu" zei hij, "Toen wij gisteren van school kwamen........... 

De twee agenten keken elkaar aan en zeiden: "We weten genoeg".   
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Natuurlijk staan wij als bestuur van IPA Limburg-Zuid 
-

riet ten gevolge van de wateroverlast. Wij voelen erg 
-

ker naar de IPA leden die door deze ramp zijn getrof- 
 

richt gestuurd. 

Wat wij ons afvragen is of er ook IPA leden zijn getrof- 

armen uit de mouwen steken voor je vrienden is toch 
het minste wat wij kunnen doen. Maar op dit moment 

helpen.

geuit en geïnformeerd naar het welbehagen van onze 
IPA leden.          

-

-

IPA-familie wil ik u laten weten dat we geschokt waren 
toen we hoorden van de verwoestende overstromin-
gen die uw landen de afgelopen weken hebben getro-

verschrikkelijke gebeurtenissen kunnen verwerken. 
We delen de zorgen en het verdriet dat u en uw leden 

Friendship”. Solidariteit staat centraal in onze ver- 
eniging en daarom wil ik u eraan herinneren dat de 

Limburg loopt onder water
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MEDEDELINGEN
•  AANTREKKEN JONGE POLITIEAMBTENAREN ALS LID

 

 
 

-
naderen om lid te worden van onze bijzondere vereniging.

-
-

de districten doorgesproken. Vervolgens zal er een plan komen om met de uitkomst aan de slag te gaan.  
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•  BELANGEN BEHARTIGING VAN DISTRICTEN BINNEN HET LANDELIJK BESTUUR

Daarvoor wordt en een indeling gemaakt. Het resultaat van deze verdeling is:
   
   Noord Nederland     George Medendorp

   Amsterdam NH en Gooi- en Vechtstreek   Sergej Veenendaal
   Arnhem en Nijmegen    Pieter van der Wal

•  SCHUtZENFEST - IPA AKEN GAAT NIET DOOR
• Het geplande Schützenfest in september van IPA Aken gaat dit jaar helaas niet door.

• IN MEMORIAM LOUIS TIENES
    Wie kent hem niet. Louis Tiemes was een zeer be-

kende collega in de ons werkgebied. Helaas hebben 

•  Bezoek Tweede Kamer
-
-

lopig geen rondleidingen worden gegeven. Helaas. 

•  TOUR DE LIMBOURG

Planning is oktober. Sjef Moonen in ik zullen ons er-
over buigen en jullie krijgen z.s.m. bericht van onze 
secretaris via de mail over de exacte datum en de in-

•  Buitenlandse evenementen verplaatst  
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JEU DE BOULES
Beste IPA-vrienden
Zoals het er nu naar uitziet, zijn de maatregelen ter 

-
cesvol geweest. Dat is goed nieuws omdat wij er der-

de Boules” wedstrijd dit jaar wel door kan gaan. Der-
halve zijn wij begonnen met het organiseren van deze 

Voorbehoud:
Helaas is één en ander onder voorbehoud omdat het 
nog niet voor de volle 100% zeker is of het die dag kan 
doorgaan. Het kan dus zijn dat naar een andere dag 

gemaakt.

Het spel

handen van collega IPA-lid Jo Janssen en zijn secondan-

strijden om het kampioenschap van het toernooi.

Plaats
Net als voorgaande jaren vindt deze wederom plaats op 

Datum:
woensdag 8 september 2021.

Tijdschema

12:00 - 12:30: Lunchpauze

16:00 - 16:30: Prijsuitreiking door bestuur IPA Lim-

Aanmelding:

via het volgende e-mailadres: senioren-limburg-zuid@

ipa-nederland.nl OF ipa@hbls.nl

 Afmelden na 4 september 2021 betekent 
deelname in verband met de kosten !!!!

Kosten:

UITNODIGING
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Op zaterdag 13 november 2021 wordt in café Riekelt 
gelegen aan de Rijksweg 184 te Rijckholt onze mossel- 
avond georganiseerd. Aanvang 18.00 uur. Tegenover 
de zaak is een ruime verlichte parkeerplaats.

zorg voorbereid zijn en op een vriendelijke manier ge-
serveerd worden.

Eet je geen mosselen?  Geen probleem. Je kunt gebruik 
-

Alle gerechten worden geserveerd met frites/brood en 
groenten.

Menu: 
· Mosselen of 

· Varkens saté of

Opgave bij onze secretaris Jac Couvee en vergeet niet 
aan te geven welk menu je kiest.

Vanwege corona kunnen we 60 personen op een veilige 

is Vol.
Ondanks de corona beperkingen zijn we toch blij dat we 
dit jaar de mosselavond kunnen laten doorgaan.

-

“van ouds” gezellig samenzijn van maken.

-
nieuw aan met opgave van menu!

Opgave en betaling dient vóór 30 oktober 2021 plaats 

-
vast smakelijk eten.

“mosselavond 2021”. 

Evert en Léon.

MOSSELAVOND
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Aanwezig:
-

Afwezig (met kennisgeving):

-

-
mont.

De agenda van de avond:

1. Opening en mededelingen.

welkom. Hij memoreert dat wij als IPA uiteraard ook 

ontstaan. Met de Pasen hadden wij een uitzonderlijke 

leden graag contact hebben en willen blijven houden. 

we proberen deze kost wat kost te laten doorgaan.

bij die in Limburg.

spullen.

Er is door de secretaris een mail verzonden naar de 
leden met het verzoek kenbaar te maken of er hulp 

-
vangen.

het land.

Er zijn veel mensen vanuit de IPA die zich hiermee  
bezighouden.

CONCEPT NOTULEN DISTRICTS- 
LEDENVERGADERING 21 JULI 2021
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-
nomen. Frans is erg ziek geweest. Maar er is een posi-

leven en een toekomst hebben.

Heel erg veel dank voor vele blijken van belangstelling 
vanuit de leden.

-
gen kanker is geconstateerd.

simpel mailtje is vaak al genoeg.

te stellen wanneer je op de hoogte bent van een lid dat 
ziek is.

Nico Willems als bestuurslid.

Het bestuur is op bezoek geweest en dat werd door 

Op 28 oktober is er weer een ALV. In verband met co-
rona is er in het voorjaar geen ALV geweest. Om toch 

door het landelijk bestuur clustervergaderingen geor-
ganiseerd.

Op 3 mei dit jaar was er een clustervergadering in Roer-

-
gadering. 

getekend.

2. Vaststellen Agenda
Is er nog iemand die een agenda punt wil toevoegen?

wordt hiermee vastgesteld.

3.  Goedkeuring notulen DistrictsLedenVergadering  
25 augustus 2020

ook nu geen opmerkingen.

Hiermee worden de notulen goedgekeurd met dank 
aan de notulist.
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4.  Huldiging jubilarissen:

-
men: 

 Cees Moens.  

Na de huldiging vraagt Frans alle aanwezigen te gaan 

familie van de leden die ons zijn ontvallen. Hij noemt 
met name:

-

PAUZE

in Mheer.

5. Verslag secretariaat

343 leden.

Er zijn 4 leden overleden en 11 nieuwe aanmeldingen.
 
 

Tot nu tot hebben we in 2021 alweer 4 nieuwe leden.

6. Verslag penningmeester
  Tijdens de ALV van november 2020 is besloten dat 
districten die op de bankrekening een geldbedrag 

dit jaar gekort zullen worden. Gezien de wisselingen 
 

ook wij zijn gekort.

een IPA-huis. Echter er zijn te weinig vrijwilligers die 

besloten deze gelden terug te laten vloeien naar de 
leden. Wij gebruiken het geld voor onze jubileum-

de landelijk penningmeester. We zijn momenteel in 
gesprek met de nieuwe landelijke penningmeester.

    John van Noortwijk reageert hierop met de mede- 

doen als dit niet geregeld is in de statuten of het  
 

    Frans antwoordt hierop dat dit door de districten op 

geven aan dat ze ervan overtuigd zijn dat ze er met 

  Op dit moment moet nog van 2 IPA leden de con-

 

bv de busreis en zo kunnen we onze kas weer spek-

en de IPA borden liggen op de balie. We staan open 

-
vangen.

    Helaas hebben we moeten constateren dat de post-

 
orderbedrijven vonden waarschijnlijk de chocolade-
paashazen ook lekker.

7. Aandacht voor onze activiteiten in 2021:

Kroniek.

 
lijk van de ontwikkelingen en die hebben we zelf niet in 
de hand. Kunnen alleen maar afwachten.

-

elkaar afgestemd.

 Sjef en Frans organiseren een Tour de 

door Frans en Sjef besproken en vervolgens in het 

of in de Kroniek

het nieuwe gebouw voorlopig helemaal geen rondlei- 
dingen worden gegeven. Plan voorlopig in de ijskast.

 mosselavond in Rijckholt. Stand van 
zaken momenteel i.v.m. Covid tot 60 personen. Via de 

-
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 Workshop m.b.t. Kerstmis dit jaar; wat 
precies weten we nog niet.

-

 
8.  Aandacht voor de activiteiten van onze Euregiopart-

ners in 2021

  
9.  Verslag kascontrolecommissie (Peter Witlox en Ger 

Habets)
-

ningmeester steekproefwijze zijn gecontroleerd. Er zijn 

vergadering hier kracht bij.      

worden. Frans vraagt aan de aanwezigen of er iemand 
is die zich beschikbaar wilt stellen voor de kascon-
trolecommissie voor de komende 3 jaren. John van 

een presentje bedankt voor zijn 3 jaren.

10. Bestuursverkiezing:

ondersteuner. Ook hiermee gaat de vergadering ak-
koord.

11.  Rondvraag
 Mark is 5 jaren lid van de Raad 

8 maanden geen inkomsten waren. Het gevolg was een 

-

door gaan.

Gimborn er uit.

zelfs 2x ondergelopen.

Het bestuur van IPA Nederland is in Gimborn geweest 

Leden van de IPA Nederland kunnen de cursussen via 

verzoek in te dienen bij het land.

Je steekt er veel van op van de gegeven opleidingen 
-

sussen tussen waar je iets aan hebt. Als jullie zelf iets 

Hoe vaak vergaderen per jaar? Frans zegt 6 x per jaar.

12.  Sluiting

alle aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.
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IPA Wanderwoche 
auf dem Nassfeld
Das Hotel Gartnerkofel – Familie Waldner und die IPA 
–Vbst. Oberkärnten laden zu einem Wanderurlaub für 
IPA Mitglieder ein.  
 
Programm  
  
Sonntag, 05.09. 

und Ewald Grollitsch 

Montag, 06.09.
Vom Hotel fahren wir Richtung Italien auf die Lan-
zenalm. Von dort starten wir auf einem gut ausgetre-
tenen Steig durch lichte Wälder hinauf zur Forca du 

-
la bis unter die felsigen Abbrüche es Ostgipfels leitet. 

 
 

Dienstag, 07.09. überraschungsfahrt… lasst euch über-

Vita“.

Mittwoch, 08.09. Picknick auf der Winkelalm mit 3 
geführten Wanderungen ein Highlight jeder Woche 
sowie ein kulinarisches Erlebnis!  Vorführung 

Donnerstag, 09.09.
 

-

Freitag, 10.09.

-
suchten Sehenswürdigkeiten der Region Friaul-Julisch 

-

 
Samstag, 11.09.
Heute machen wir uns einen gemütlichen Tag mit ei-

-

 
Sonntag, 12.09. Abreise mit Freude auf ein Wiederse-
hen 

Preis:

 
Inkludierte Leistungen: 

 alle Wanderungen mit Führung laut Programm 
-

nen 
  
Programmänderungen vorbehalten! 

05 - 12 september 2021

nternational Police Association, Sektion Österreich Landesgruppe Kärnten 
Verbindungsstelle Oberkärnten 
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Essen inklusive: 
-

Überraschungsschmankerl uvm. 

-

-

 
Trinken inklusive: 

-
brunnen zur Verfügung. 

  Alle alkoholfreien Getränke stehen Ihnen an der Ge- 

 
Viel Entspannung und Wellness für Erwachsene auf 
1300m² 

  Kristall SPA nur für Erwachsene mit Erlebnishallen-
-

-

-
nessoase  

Anmeldungen und Auskünfte: 

www.gartnerkofel.at
info@gartnerkofel.at

Auskünfte:  

E-Mail:  ewald.grollitsch@ipa.at

Absender

Anmeldung 

  ..................................................................................   ..................................................................................

  .............................................................................................
 .........................................................................................................  IPA-VB-St.: ................................................................................

Mitreisende Personen  
...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

   .....................................  ......................................   ......................................

 info@gartnerkofel.at         

Hotel Gartnerkofel 
  Fam Waldner 

  Sonnenalpe Nassfeld 18 
  9620 Hermagor Österreich

Anmeldeformular für die IPA - Wanderwoche auf dem Nassfeld 2021
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Nee, het is niet verkeerd geschreven, het is in dit 

jaar geleden, toen nog werkend in de regio Amster-
dam-Amstelland en wonende in de Zaanstreek, kreeg 
ik voor mijn verjaardag een broodbakmachine. Elke 
vrijdag was een korenmolen in de buurt van mijn huis 

voor de broodbakmachine. Ik was elke vrijdag vrij, dus 

in de kinderstoel gezet en er werd meel gehaald voor 
de komende week. 

Kleine Koen wilde steeds meer van de molen zien en 
mocht van de molenaar steeds meer rondkijken. Er-
gens in een onbewaakt ogenblik van mij en de mole-
naar moet Koen een klap van de molen gekregen heb-

allemaal zien. In 2005 zijn we naar Maastricht verhuisd 
en dachten we wel een beetje van het molenbezoek af 
te zijn. 

kleine man van de ene naar de andere molen gaan. 
Toen 4 jaar oud zei Koen al dat hij later molenaar wilde 

zullen we later wel zien”. 

In het Limburgse land werd de “van Tienhovenmolen” 

kind de kneepjes van het vak geleerd kreeg van de 

techniek die in de vele molens gebruikt wordt mij ook 

en op dat moment de jongste gediplomeerde mole-

verdienen als molenaar was niet veranderd en ook bij 
mij was de interesse in molens niet minder geworden. 

schoenen aangetrokken en zijn de kamer van Koophan-
del binnengestapt en zijn ons molenaars bedrijf gestart.
 
Ik had zeker 16 jaar geleden niet gedacht dat het zo zou 
gaan lopen. Helemaal onverwacht ben ik ook gegre- 
pen door het molenvirus. Het werken met eeuwenoude 

“modern” graan tot oergranen die al duizenden jaren 

bezig te zijn dat je leuk vindt en dan ook nog van de 

je nog meer. 
 

-

Jullie zijn van harte welkom om eens langs te komen. 

ZO ZOON, 
ZO VADER..
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Er is veel te vertellen over de molen: wat doet een 15e 
-eeuws moordkruis in de muur van een 19e -eeuwse 

-
log en ga zo maar door. Wel een waarschuwing vooraf: 
je loopt kans overspoeld te worden met verhalen over 
oude dingen die met passie worden verteld!

-

We zullen in het 2e kwartaal 2022 een bezoek brengen 

een interessante rondleiding verzorgen. We worden 

2 uren duren. Parkeerplaats en wc aanwezig. We zul-

inschrijven voor het bezoek. Met dank voor alles aan 

 

Jubilarissen IPA 
Limburg-Zuid 2021
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EUREGIO ACTIVITEITEN 2021

01  Reis in het Harzgebied IPA Heinsberg

16      40 Jahre IPA Heinsberg  IPA Heinsberg

??          Herfstwandeling IPA Limburg-Noord

07 18.00 uur Weihnachtsgans und Hexen IPA Heinsberg

?? 18.00 uur Weihnachtsfeier mit Ehrungen IPA Aken

?? 19.00 uur Kerst kienen IPA Limburg-Noord

04  Airborne mars in Oosterbeek  IPA Limburg-Noord

11  EPP schieten in Helmond        IPA Limburg-Noord

11/22  Reis naar Cuba IPA Luik 

OKTOBER

DECEMBER

SEPTEMBER

NOVEMBER

worden gepubliceerd. Leuk om het te herbeleven of de kans om te zien wat je hebt gemist. Misschien wel 
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1. Opening:

2. Vaststellen Agenda:

3. Mededelingen:
•   
Geen mededelingen 

•  
Er zijn geen enveloppen met IPA-logo. Wordt geregeld.

• 

Er is een nieuw boekhoudprogramma. Om alles goed te 

-
halve keer de afdracht zijn gekort. Er is geen rekening 
gehouden met het feit dat het geld op onze spaarreke- 
ning bedoeld is als reservering voor het volgende ju-

4. Goedkeuring notulen 18 mei 2021

goedgekeurd

5. DLV 21 juli
-

meldingen. Alles is voorbereid en geregeld.

6. Activiteiten 2021
 KMAR-opleiding Apeldoorn

 21 juli - DLV - Hele bestuur
 08 september - Jeu de boules - Hans

   Contact via Nico en Jo Janssen
  7 september - Bestuursvergadering te Maas-
tricht 

  17-21 september - Busreis Oostenrijk

-
mers geïnformeerd. We moeten de mensen wel laten 
weten dat men gevaccineerd of recent getest moet 
zijn om deel te kunnen nemen. 
 ?? oktober - Bezoek 2e Kamer

bekend. Ook de contactpersoon van Mark is er niet 

  20 oktober - Euregiovergadering - Léon/Marina/
Frans

   Komen we op de volgende vergadering op terug.
 ?? oktober - ”Tour de Limbourg”

-
de vergadering zal het stuk in het gehele bestuur 

september in de bestuursvergadering besproken kan 
worden. 
  te Kerkrade
 13 november - Mosselavond

Rieckholt. Hij kan dit coronaproof organiseren voor 
60 man.  
 24 november - Workshop

CONCEPT NOTULEN DIGITALE 
BESTUURSVERGADERING

7 JULI 2021
Aanwezig
Frans Mouchart

Jac Couvée

 
Sjef Moonen
Evert Richter
Kirsten Erkens

Afwezig (met kennisgeving)

Marina Schillings
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gaat naar ... Niet naar Den Bosch, maar naar Oosten- 
rijk toe”. De kogel is door de kerk. Zoals het er nu voor 

onze reis maken.

Kirchlerhof. Het familiehotel van de familie Kirchler in 

van het hotel.
 
2 jaar lang hebben velen zich op onze jaarlijkse IPA- 
reis Oostenrijk 2021 verheugd. We zijn het thuis blijven 
beu! We willen erop uit op een manier zoals wij dat ge-
wend zijn. Een korte reis samen met vriendschap hoog 
in het vaandel.

Samen gezellig in de grote touringcar met ruime been-
plaats. 

-
-

gae hebben voor ons een interessant programma op-
gesteld.

48 IPA-leden. Er zijn nu nog enkele plaatsen vrij in de 
touringcar. Mocht je nog een belangstellende kennen 

reisgenoten zijn allen gevaccineerd. Het is een voor-

moet zijn.

We heten jullie van harte welkom en hopen dat wij 
een aangenaam 5-daags verblijf in Oostenrijk hebben 
en dat jullie nog vaak deelgenoten aan onze IPA-reizen 
mogen zijn. We vertrekken op vrijdag 17 september  
en hopen weer dinsdag 21 september 2021 voet op 

reis 2021 ontvangt ongeveer 2 à 3 weken voor ons ver-
trek de reisbescheiden.

hoteladres en programma.

krijgt hier spoedig bericht van.

We komen graag weer bij je op de lijn!

Servo per Amikeco! 

IPA-REIS OOSTENRIJK

    Welke workshop het gaat worden is nog niet precies 
bekend.
 Crime- stadswandeling

    Wordt doorgeschoven naar april/mei 2022. Er zijn 3 
routes.
  ?? december - Wijn- of bierproeverij

helpen.

7.  Rondvraag
 In Maastricht is een collega die molenaar is. Mo-

8. Sluiting 

om 20.25 uur.
Volgende bestuursvergadering op 7 september.
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-
-

te instrueren over al datgene wat er op het gebied 
van het beschermen van dieren is te doen en de po- 

daadwerkelijk op te treden.  

-
-

is men meer aandacht gaan schenken aan het milieu. 

 
bescherming “.

groei door en ging men ertoe over regionale afdelingen 
op te richten. 

-
da-avonden gehouden en zo kwam men ook tot de 

werd opgenomen.

daar eens een kijkje te gaan nemen en hij verzocht mij 
toen met hem mee te gaan.

Op een met ijzerdraad afgebakend stuk terrein van 
voornoemde heide stond inderdaad een oude woon-

naam “Kennel de Renkumse Heide“ was aangebracht. 
Voordat wij de woonwagen geheel waren genaderd 
verscheen er een kleine al wat oudere man waarvan de 

baard en een wilde haargroei. Hij droeg een soort jagers- 
pak dat betere dagen had gekend en had een bontmuts 

stelde zich aan ons voor als zijnde Reck Linn en voegde 

ADJUDANT VAN DE PEPPEL VERTELT 
RECK LINN EN POLITIE-DIERENBESCHERMING
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daar meteen aan toe dat hij een nazaat was van de 
grote Linnaeus. 

Wat direct opviel was dat hij zeer beschaafd Neder-
lands sprak. Kennelijk zag hij niet graag geüniformeerde 

wat we eigenlijk kwamen doen? We zeiden hem dat we 
klachten hadden gekregen over de toestand van zijn 
honden en dat we daar even naar kwamen kijken. Het 

niets te kort kwamen. 

-
 

goed verzorgd uitzagen kon ook niet worden gezegd 
dat zij onvoldoende bewegingsmogelijkheid hadden. 

 
onze mening onvoldoende bescherming tegen slechte 

deelde mede dat hij het benodigde voedsel voor de 

voor zichzelf gebruikte.

Omdat ik ben opgegroeid in de Gelderse plaats Ren-

heide de naam “Kennel de Renkumse heide“ aan te 

aanduiding. Hij gaf daarop als antwoord dat hij jaren 
geleden directeur was geweest van de gasfabriek al-
daar en dat hij toen ook een kennel had gehad die  
hij deze naam had gegeven. Het bestaan van het gas- 
fabriekje kon ik mij nog wel herinneren. Ook herin-
nerde ik mij dat ik in de eerste klas van de lagere school 

-

geen contact meer mee “. 

en als zodanig vaak nagejouwd. 

wel uit de doeken gedaan. Mijn vraag of die kennel 

Linn kennelijk in het verkeerde keelgat en hij liet zijn  
ongenoegen dan ook duidelijk blijken. Verontwaardigd 

was en dat hij binnenkort naar Maastricht zou ver-
huizen. Glunderend zei hij dat hij met de E.N.C.I. in 
gesprek was en dat hem waarschijnlijk een terrein ge- 
legen op de St. Pietersberg zou worden toegewezen. 

-
rijzen.  Het terrein zou groot genoeg zijn om er ook een 
kruidentuin aan te leggen.

Het vooruitzicht dat deze troep op de St. Pietersberg 

het aanzien van de St. Pietersberg niet verbeteren. We 
besloten contact op te nemen met de E.N.C.I. en daar 

de E.N.C.I. zag men het echter niet zo zwaar en omdat 
-

de men hierop niet terugkomen. Het gevolg was dan 
ook dat enkele maanden later de “Kennel de Renkumse 
Heide“ naar de St. Pietersberg was verplaatst.  Men had 

Hoe het hem gelukt is die oude gammele woonwagen 
naar de St. Pietersberg over te brengen is mij nu nog 
een raadsel.
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betrokken met de gang van zaken omtrent deze kennel. 

dat ik op verbeteringen ten aanzien van de honden heb 
aangedrongen en ook heb verlangd dat deze inderdaad 
werden aangebracht. Ik heb toen ook eens een kijkje 
in de woonwagen kunnen nemen en constateren dat 

 
 

hij naar zijn zeggen nog steeds gebruikte om uit te 
studeren. Hij was dan ook niet voor niets een afstam-
meling van de grote Linnaeus.

de zaak behoorlijk in de hand had en er zijn vrijwel geen 
-

maal niet had begrepen liet hij ten aanzien van deze 
collega duidelijk merken en van hem vernam ik dan ook 
dat Linn had gezegd dat hij niet kon begrijpen dat ik als 

Hij had mij vroeger toen ik in Renkum woonde gekend 
en ik zou uit een gezin komen dat men heden ten dage 
als a- sociaal zou bestempelen. Het feit dat ik met hem 
over Renkum had gesproken had hij dus aangegrepen 
om mij in een kwaad daglicht te stellen.

Een aantal jaren later kwam het bericht binnen dat 
Linn dood in zijn woonwagen was gevonden. Op dat 
moment was ik belast met de dagelijkse leiding van 
de Criminele recherche zodat ik toen voor de laatste 
maal met Reck Linn te doen kreeg. Kennelijk had hij er 

-

honden waren uitgehongerd en verkeerden in een mi- 

naar het asiel waar ze moesten worden afgemaakt. 
Nadat ook Linn was afgevoerd om te worden begra- 

daarin aanwezige troep inclusief het aanwezige onge- 
dierte. Na gehouden beraad wist men niet beter te doen 
dan de brandweer in te schakelen. In plaats van blussen  
mochten de brandweerlieden deze keer het tegen- 

-
brande resten van de woonwagen overbleef.

 

dit was ook met de afdeling Maastricht e.o. het geval.

Landelijk bestaat de vereniging nog steeds en vervult 
zij ook nog steeds haar instruerende en controlerende 

-
maakt voor heel andere en vaak omvangrijkere wan-

e.d. en waarbij nog de problemen voor het milieu zijn 
gekomen.

 
 

levenissen op in zijn boek “Een lange weg “. Het is een 

boekhandel te koop aangeboden.

We hebben het in bruikleen gekregen van zijn doch-
 

Van de Peppel was één van de oprichters van IPA   
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        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 :............................................ 
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Overdenking
 
 

digd. De wereld kreunt en tracht met veel  
moeite overeind te komen. De mensheid wordt 
bij voortduring, o.a. met natuurrampen, gewaar-
schuwd en erop gewezen dat de ingeslagen weg, 

-
-

peraturen zijn er ook ziektes die met de gebruike-

Meestal zijn die verschrikkelijke gebeurtenissen 

giro 555. Maar dit keer kwam het wel erg dichtbij. 
Limburg stond blank. 

blijk van onkunde en onwil en eigenbelang.

Geld en macht zijn de drijfveren in onze 
maatschappij.

Mensen staan elkaar naar het leven. Overal horen 

hierna?

catastrofen er ook. Meestal ver weg. Toen was er 

die ons te pas en onpas met dit verschrikkelijke 
confronteerden. Maar ……..is het nu erger dan 
voorheen?

Ik ben bang dat wij ons nog steeds niet genoeg 
realiseren wat we met onze wereld doen. Het 

toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. 
Eurocommissaris Frans Timmermans is stevig op 
weg verandering aan te brengen. Ondanks dat hij 

datgene waar wij het mee moeten doen. 

niet Roomser dan de Paus. Ook ik lap wel eens 
een milieuregel een beetje aan mijn laars. Maar 
over het algemeen probeer ik mijn best te doen. 
Ik denk dat als iedereen gewoon zijn best zou 

Euroteken en de volgende verkiezingen voor ogen 

dat hiermee al heel veel gewonnen zou zijn.

Natuurlijk zijn er genoeg lichtpuntjes: 
Ons Limburgse land werd er van alle kanten hulp 

Grote wereldconcerns maken een omslag in het 

 
milieu.

-
kig leven voor nu en in de toekomst.

FMJ


