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WOORD VOORAF
IPA LIMBURG-ZUID
Ja. Het nieuwe jaar is begonnen. 
2022, een jaar waarin we hopen 
terug te keren naar het oude/nieu-
we normaal. “Oude”, omdat we 
graag weer onze vrijheid terug wil-
len krijgen. Een vrijheid die ons de 

ken en te kunnen genieten van het 
leven en de mensen om ons heen.
“Nieuwe” omdat ik hoop dat we 
uit de pandemie levenslessen heb-
ben geleerd. Levenslessen zoals: 
Niet alles draait om wat ik wil; Niet 
alles is gewoon en vanzelfspre- 
kend; Niet alles kunnen we doen 
ook al is dat ten koste van alles om 
ons heen: onze medemensen, onze 
dieren, ons milieu.

-
genaamde vrijheden zijn. Vrijheden 
die ons ook de kans bieden om iets 
niet te doen!

jaar blaken we nog steeds van 
 

ten staan weer op het programma. 
Natuurlijk kunnen de “na-stuipen” 
van Corona een en ander bemoei- 

willen wij ons jubileum van de Eu-
regio vieren. 25 jaar bestaan we. 

de ruimste zin van het woord. Wij 
willen dit jubileum graag een spe-

aan al onze jonge leden. Hen is 
gevraagd om deel te nemen aan de 

-
om jongeren? Wij vinden dat er in 
onze vereniging meer jonge leden 
moeten komen. Jonge leden heb-
ben een andere blik en geven ook 
onze vereniging meer toekomst. Als 

deze jonge leden ons jubileum or-
ganiseren, met de nadruk op leuke 

ren, natuurlijk nadrukkelijk reke- 
 

nale karakter van onze vereniging, 
dan zijn wij ervan overtuigd dat ook 
jonge collega’s de IPA zien als die 
vereniging die hen zal boeien en dat 
zij nog meer ontdekken dat bij IPA 
iedereen de kans krijgt met colle-
ga’s ook ver over de grens samen te 
werken en zelfs bij hen in de keuken 
mag kijken.

In deze Kroniek staat ook de ver-
melding van de World Police & Fire 

niveaus vinden dit jaar plaats in de 

de sportwedstrijden zijn heel veel 
jonge collega’s betrokken. IPA zal 
in Ahoi met een stand staan om 

 

zich al leden gemeld om de IPA-
stand te bemensen. Ook interesse?

-
dering van 23 maart zal onze lan-

ook als jong lid bij onze vereniging 
zijn gekomen. Jubilea van 2 keer 50 
jaar, 6 keer 40 jaar en 5 keer 25 jaar. 
Wij zullen hen bijzonder in het zon-

vrienden. En voor je vrienden is 
niets te veel!

kiezen er bewust voor om ons aan-
-

aan onze motorrijders, onze vissers, 
 

van een spelletje. En met deze op-
somming heb ik het voornamelijk 

 
teiten rond het Euregio jubileum. 
Heb ik te veel gezegd als ik zeg wij 
nog steeds blaken van zelfvertrou-
wen. Wij weten ons geruggesteund 
door jullie, onze leden.

Op 14 maart staat de Clusterverga-

wil het landelijk bestuur korte lijnen 

deze manier kunnen actuele zaken 
worden besproken. Wanneer alles 
via mail of telefoon besproken en 
geregeld moet worden, bestaat het 
risico dat een en ander niet goed 
overkomt. Het Landelijke Bestuur 
kiest voor een warme commu-

keer vindt de vergadering voor de 

Leden Vergadering kan ik dan al ver-
tellen wat er werd besproken.
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Het Landelijk Bestuur van IPA Ne- 
 

om bij de leden te polsen, of er 
IPA leden interesse hebben om 
lid te worden van een zogenaamd 
Schaduwkabinet. Ik heb hiervoor 
een oproep in deze Kroniek ge-

staat “op de kop” afgedrukt. Nee 

geen foutje. Misschien valt het hier-
door meer op!

In deze Kroniek vinden jullie ook 
 

vers”. Collega Jo Kaiser en Bert 
Spoelstra nemen jullie mee in hun 
woorden wereld.

en sympathisanten een geweldig 

vooral ook gezondheid de rode 
draad mogen zijn van dit komende 
jaar.

Veel leesplezier met deze Kroniek.
FMJ

Opvoeden is in onze moderne wereld niet zo gemakke-
lijk. Opvoeden van de medemensen die elkaar zo vaak 
het leven zuur maken, is soms onbegonnen werk. Onze 
maatschappij is er nog steeds niet klaar voor, dat ie-
mand, of dat nou de regering, de werkgever of een 
andere gezaghebbende is, mensen aanmoedigt of op-
draagt meer respect, fatsoen en begrip voor elkaar te 
hebben.

-
woordig vaak door ouders gedelegeerd aan andere 

 
ten op school, kinderopvang, trainers bij de sport zijn 
een voorbeeld ervan. Maar ik vind dat opvoeding toch 
voornamelijk een taak is van de ouders.

-
kelijk op de achtergrond gedrukt. Tja, voorgangers in 

-
beeld geweest.

Ik kreeg een leuk document toegestuurd van ons lid 
Ton Karnebeek. Hieruit heb ik een stukje gekopieerd, 
slechts met bedoeling ons nog eens iets duidelijk te 
maken.

In het boek las ik in het hoofdstuk “Verdere plichten der gehuwden jegens hun kinderen”

 
Oude doos, allemaal van vroeger. En .….. vroeger was echt niet alles beter!

Niet alles, zeker niet, maar...

Het boek Katholiek huwelijk van 1931

INGEZONDEN 
AARDIGHEIDJES

BEGIN DE DAG
MET

EEN LACH

Ouders moeten de gebreken en fouten hunner kinderen niet uit gramschap en blinden hartstocht, 
maar uit christelijke ouderliefde en met gematigdheid bestraffen.

In alle deugden moeten de ouders hun kinderen voorgaan door eigen voorbeeld.
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haar werkzaamheden bij het Bestuur van IPA Limburg-Zuid.

Kirsten twijfelde al een poos wat ze zou doen. Alleen al uit loyaliteit ten opzichte van 

ze nu deze beslissing genomen.

inzet en haar vrolijke lach erg gewaardeerd. Natuurlijk zullen wij op gepaste wijze 
afscheid van haar nemen. Kirsten heel erg bedankt voor alles wat je voor ons en IPA 

Op 19 januari kregen jullie allemaal dit bericht van onze secretaris. Aangezien wij het belangrijk vinden dat 

Er hebben zich al leden gemeld!!!

Beste leden,
Onderstaande mail ontvangen van het bestuur IPA Nederland.
Heb je interesse om hieraan deel te nemen, gaarne opgeven vóór 25 maart 2022 via mailadres: limburg-zuid@
ipa-nederland.nl

verwijs ik naar hun website: 

via onze stand nieuwe leden te werven.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
-

en daarvoor wordt een schema gemaakt.

er bereid is om de IPA-stand te bemensen en in contact te komen met collega’s uit de gehele wereld. Een unieke 

MEDEDELINGEN
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Wie kent hem niet? Wim Jongboom. Een markante 
man met een geweldig gevoel voor humor. Soms erg 
“streng”, maar meestal de vriend die je zoekt onder je 
collega’s.

Wij wensen zijn familie en de talloze vrienden en be- 
kenden heel veel sterkte met het verwerken van dit 
verdriet.

Wim………… het gaat je goed! 

FMJ

UIt de IPA/POLITIEFAMILIe 

schaduwkabinet
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Voor de motorrijders 
onder onze IPA leden.

 

doen zij al verschillende jaren. 2 jaar geleden heb ik 
en een aantal IPA leden van Limburg Zuid enkele van 

prima verzorgd.

onder begeleiding gereden werden.

worden vinden op de volgende data plaats:

02-06-2022 t/m 06-06-2022

29-07-2022 t/m 31-07-2022
-

30-09-2022 t/m 03-10-2022
 

Alle kosten van de hotels zijn per persoon op basis van 
halfpension.

detlef-schoene@freenet.de
biker858@freenet.de

de IPA Steyr Oostenrijk.

 
Freunde der Natur, Wiesenweg 7, 4582 Spital am Pyhrn.

-
persoons kamers ter beschikking. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 31-03-2022.

steyr.ooe@ipa.at

Verdere info op: 

Op deze website vindt je info over de dagindeling en 
de kosten van de kamers. Ook hier alles op basis van 
halfpension.

Whatsapp aangemaakt waar reeds 13 motorrijdende 
IPA leden in staan. Mocht je willen deelnemen aan 

gezamenlijk een dagtoer te maken, laat je dan regis- 
treren in onze app.

gaan, om zaken als vertrek, route ed. gemakkelijker te 
maken.

je mij een email sturen met je 
naam en tel nr. knight5022@
gmail.com o.v.v. IPA-motorapp.

Jullie contact secretaris groet 
jullie,
Evert Richter
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FORELVISSEN 7 mei 2022

Op zaterdag 7 mei 2022 vanaf 11.00 uur tot 16.00 
uur staat weer het forelvissen gepland samen met  
Limburg-Noord en Gerard en Suzanne Vlek op onze 

ruimte te geven is het maximum vastgesteld op 30 

-

zijn.

 
ding en betaling want vol is vol. Mocht je geen hengel 
hebben, ook geen probleem dit wordt dan voor je gere-
geld. Maar geef dit wel aan bij de opgave, de huurkos-

betalen. Start is om 11.00 uur dus mocht je een goed 

We zijn weer te gast bij de visvijver in Wylre, achter de 
Brand bierbrouwerij. Opgeven kan tot 25 april 2022 bij 
de secretaris Jac, mailen naar limburg-zuid@ipa-neder-
land.nl

 
viteit gecanceld worden dan ben je hiervan snel op de 
hoogte gebracht, maar hopelijk is dit niet nodig.

Voor de winnaars zijn er 
leuke prijsjes, maar als 

Mits er goed wordt gevist, 
krijgt iedere visser 2 heer-
lijk gerookte forellen mee 

om goed je best te doen.
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District Leden Vergadering
(DLV) 23 maart 2022

Geachte leden.
Graag willen wij, het bestuur van IPA Lim-
burg-Zuid, jullie van harte uitnodigen voor 
onze District Leden Vergadering van 23 maart 
2022.

Op dit moment gaan wij ervan uit dat de 
vergadering gewoon kan plaatsvinden in het 
OBT-centrum, Tunnelweg 113 te Kerkrade. 
Aanvang vergadering 19.30 uur en inloop is 
mogelijk vanaf 19.00 uur. Als afvaardiging van 
het Landelijk Bestuur zal de Landelijk voorzit-
ter Willem Schewe aanwezig zijn.

Natuurlijk zijn de Coronamaatregelen van toe-
passing. Indien door beperkingen de vergade-
ring niet op geplande datum kan doorgaan, 
krijgen jullie hiervan per mail een bericht van 

verplaatst naar een latere datum dit jaar.

Graag voor 16 maart aanmelden voor deze 

emailadres limburg-zuid@ipa-nederland.nl

gepubliceerd in Kroniek 244 van oktober 2021.

De agenda van de avond
1.  Opening en mededelingen.
2.  Vaststellen Agenda.

juli 2021.
4.   Huldiging jubilarissen:
50 jaar: Fred In de Braekt, Harrie Eijkelenberg
40 jaar: Paul Abels, Wijnand Bierlee, Jac Giezenaar, Ruud 
Horbach, John Lemmens, Erik Schweitzer
25 jaar: 
Evert Richter, Mathilda Stroosnijder.

5.  Verslag secretariaat
6.  Verslag penningmeester

2022

Mouchart
11.  Rondvraag
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Van zijn hand verschenen vele boeken. Om er maar een paar te noemen: Speed, Vuil 

korte verhalen geven een kleine inkijk in hun reisbelevenissen.
Met zijn toestemming plaats ik hier twee verhalen.

FMJ

WOLVEN…

in Nederland aanwezig waren, zijn ze sinds kort weer 
in opmars in ons toch volgebouwde landje. Je vraagt 
je af, gelet op de uitgestrekte bossen in Oost-Europa, 
waarom die beesten zin hebben in een verblijf bij óns.
Een groot deel van de bevolking is blij met hun komst; 

-

nee, de moordlust slaat soms toe bij die beesten en 
geheel onnodig worden dan ook andere dieren uit de 
kudde verscheurd.

sprookjes waarin nogal eens een wolf de boze rol speel-
de. Een soort Roodkapjessyndroom, zeg maar.

Maar ik vind het ook een mooi dier, ongenaakbaar in 
z’n vrijheid en woestheid en onderworpen aan zijn 
plaats en gedrag in de roedel.

schouw ik een wolf als een Ferrari en een hond als een 

Wanneer er een pak sneeuw gevallen is en ik verkeer 
op zo’n grauwe dag in de Limburgse heuvelen, kijk ik 
uit over de besneeuwde velden naar de bosrand, ver-

ik me zomaar voorstellen dat daar zo’n wilde roedel 

beetje als in het liedje “Troika” van drs. P.

Ik krijg al kippenvel bij de fantasie…

Natuurlijk weet ik ook wel dat die dieren tamelijk 
schuw zijn en meer angst voor de mens hebben dan 
andersom. Behalve natuurlijk als ze, zoals in de winter, 
hongerig zijn.

Ooit verzeilden mijn lief en ik in het vroegere Joego-
 

ren en watervallen in alle schakeringen van de kleuren 
blauw en turkoois. Er zijn dan ook vroeger de nodige 

 

Wij bevonden ons daar toen al vroeg in het jaar, half 
mei of zo en de grote stroom toeristen moest nog op 
gang komen. Onze kleine tent stond er verlaten bij op 
de camping en je had niet veel fantasie nodig om je 
helemaal alleen midden in de natuur te wanen.

In de avonduren hoorden we plotseling het klagelijk 
huilen van wolven, ginds in de bergen. Griezelig maar 

waren gekomen.

Later vertelde een bewoner van de streek ons, dat er 
een ware wolvenplaag heerste en hij liet me een foto in 

wolven, afgeschoten in de bergen.

Bert vertelt
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was boos. En ik bij het zien van de foto een beetje ver-

-
ten mijn lief en ik op klapstoeltjes bij onze tent en lazen 
we ieder in een boek. We waren moederziel alleen en 

Toen kraakte en ritselde het in de struiken links van ons 
en stapte voor onze ogen een wolf tevoorschijn. Werke-
lijk, pal voor onze neus op hooguit drie meter afstand. 

Het dier keek schuw naar ons en dribbelde door naar 
rechts waar ie weer in ander struikgewas verdween.

de bergen.

Wij hadden ons niet bewogen; niets gezegd. Ik raakte 
helemaal opgewonden. Een echte wolf! In levenden 
lijve vlak langs ons!

“Waar kwam die herdershond nou zo snel vandaan?”                         

DJEBBEL SABIR
“Jullie zijn vanmiddag vrij. Maak er zelf maar wat van…” 

-
gepropt met quat, het groene gewas met de lichtelijk 

elke dag de hele economie van het land lam legde. In 
ieder geval het mannelijk gedeelte, want voor vrouwen 
was dit dagelijks “quatkauwen” niet bedoeld.

We, dat waren wij: zes deelnemers aan de rondreis 
door dit deel van het Arabisch schiereiland. Ik haalde 

plan was al snel gemaakt: we zouden op eigen houtje 

een tamelijk hoge berg aan de rand van de grote stad 
Ta’izz lag. We hadden ergens gehoord of gelezen dat 
in dat dorp het vrouwelijk deel van de bewoners een 
bepaalde manier had om hun handen en gezichten met 

we wel eens zien.

Ruud en ik zouden alleen gaan. Mijn lief was in Neder-
land gebleven en die van Ruud had er geen zin in met 
ons mee te gaan. Evenals de rest van de groep gaf zij er 
de voorkeur aan om in Ta’izz te gaan “shoppen”. Nou 

vallen…

We belandden op een van burgers en buitenlui weme-
lende marktplaats, waar tussen de ezelskarretjes en 
marktkraampjes enkele auto’s geparkeerd stonden 

die als taxi fungeerden. Na enig gezoek vonden we 

moesten een habbekrats betalen en konden alvast in 

pas zou vertrekken als de auto vol was.

-
lijk nog van voor de laatste burgeroorlog stamde en die 

houden.

In de voormalige laadruimte was een extra soort bank 
gerealiseerd, speciaal voor vrouwelijke passagiers: 

waren we “vol” inclusief een mand met levende kip-

-

de plek voor half-geld…

van bezwete en ongewassen lichamen, mest en diesel.                   

We hadden amper het marktplein verlaten, of een 

keer achteruitgerold te zijn, verzocht hij ons uiteindelijk 
met veel Arabische keelklanken en gewapper met zijn 
armen, om allemaal het autowrak te verlaten.

Bij het uitstappen zag ik van de banden stukken rubber 
loshangen, maar niemand die daar moeilijk over deed.

-
rijdend genomen. Toen mochten we weer naast en op 
elkaar plaatsnemen en werd de tocht piepend, krakend 
en rammelend vervolgd waarbij ik alle kracht moest  

Veel verder dan in de tweede versnelling kwam het ve-
hikel niet, zuchtend en klagend tegen de hellingen van 
de berg aan. Af en toe werd gestopt bij een gehuchtje 
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tegen de rotsen waren gegooid waar ze waren blijven 
plakken. Er stapten mensen uit en ook de kippen ver- 
dwenen uiteindelijk. Ruud en ik kregen ruimte op weg 
naar wat de top van de berg bleek te zijn. We hadden 

Sabir…

chagrijnig gezicht. Hij begon onverstaanbaar tegen ons 
-

pels spuug sproeiend. We moesten zijn auto uit! Verder 
ging hij echt niet...!

We begrepen nu ook, dat er geen dorpje was met die 

voor berg.

We stonden op de weg en keken de autowraktaxi na. 
Nijdig reed de Jemeniet weg in een wolk stof. Het was 

een hoog hek met daar achter een knoepert van een 
-

post van het leger? Geen idee, maar het levensgrote 
bord met daarop een kwaad kijkende doodskop op de 
poort van het hek, gaf ons toch de duidelijke bood-
schap zo snel mogelijk van die plaats te verdwijnen.

Met een droge mond van de dorst begonnen we in de 
-

blokken bezaaide pad waarlangs de oude Peugeot net 
nog met veel moeite naar boven was gereden. Nergens 
een levende ziel te bespeuren, laat staan een mogelijk-
heid om onze dorst te lessen.

 
rover met open laadbak. We mochten in die bak mee- 
rijden, nee: meehobbelen naar beneden! Maar eerst 

kwijt. Voor die ene dollar hebben we voor wel duizend 
dollar genoten van die bonkende rit langs peilloze af-
gronden met daaronder de bebouwing van de stad 
Ta’izz.

Staande in de bak tegen de rug van de bestuurders- 
cabine en ons daaraan stevig vastklemmend hadden 
we een geweldige uitzicht en de wind verkoelde onze 
nat bezwete kleding.

Ons plezier verdampte op slag toen we in ons hotel 

woede te verbergen. Of we nooit gehoord hadden van 
buitenlanders die aan de lopende band in Jemen ont-
voerd werden?! We hadden wel beroofd en vermoord 
kunnen worden!

westerlingen, weer eens erg naïef geweest…

Bert Spoelstra
www.bertspoelstra.nl

Op woensdag 6 april organiseren we weer een workshop. De workshop staat 
in het teken van de naderende Lente en/of het Paasfeest op 17 en 18 april.

om 19.00 uur en zal 
duren totdat iedereen gereed is. Vermoedelijk zal dat uiterlijk rond 21.00 uur 

OBT-cen-
trum, Tunnelweg 113 te Kerkrade.

€ 15,00 € 15,00 
overmaken aan de penningmeester.

limburg-zuid@ipa-nederland.nl 
Het maximumaantal deelnemers bedraagt 14 personen. Jolanda zal voor de nodige materialen zorgen.
Tot woensdag 6 april

FMJ

LENTE WORKSHOP
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Beste IPA leden,
Ben jij een enthousiast IPA-lid en wil jij dit enthou-
siasme overbrengen op nieuwe collega’s? Blijf dan 
vooral lezen….

Wij zoeken IPA-leden die het leuk vinden om op ver-
-

ga’s te interesseren om lid te worden van de IPA.

Het zijn verspreid over het jaar maximaal 4 wervings-
dagen per academie. Je kan zelf je voorkeur opgeven 
voor welke academie. Is 4 dagen toch te veel, we zijn 
ook al heel blij met mensen die eventueel twee keer 
per jaar kunnen.

Lijkt jou dit superleuk en wil jij ook je steentje bijdragen 
voor de IPA?? Reageer dan op dit bericht.

Vragen?
Vriendelijke groet,
Laura Breetvelt
Secretaris/secretary Amsterdam-NH 

E-mail: Amsterdam-nh@ipa-nderland.nl 

Op zaterdag 26 maart 2022 brengen wij een bezoek 
aan de molenaar, onze collega Brord van der Maat. 
Zijn zoon Koen zal als jongste molenaar van Nederland 
ook aanwezig zijn en ons een deskundige uitleg geven. 
Vader en zoon hebben van een “uitstervend beroep” 

Op de parkeerplaats bij de molen, Gasthuis 79 Wolfs- 
huis Bemelen om 10 uur. Wij worden 

over de bouw en geschiedenis van de molen. Vervol-
gens is er een uitgebreide rondleiding door de molen 

weersomstandigheden en het volume van het te malen 
koren het toelaten kunnen wij ook een paar molenaars 
handelingen doen.

kunnen de molenaars vooraf niet garanderen. Wel zul-
len samen iets lekkers maken/bakken.

goed weer buiten plaatvinden. Bij slecht weer in de 
molen. Einde bezoek is ergens tussen 12:00 en 13:00 
uur.

we beslissen hoeveel personen er toegelaten kunnen 

er snel bij. Vol is vol. Opgeven bij Jac Couvee vóór 20 
maart 2022, limburg-zuid@ipa-nederland.nl -

bedrag overmaken aan de penningmeester. IPA Lim-

 

Op bezoeK BIJ
DE MOLENAAR

Laura Breetvelt vraagt hulp
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EUREGIO ACTIVITEITEN 2022
15  Ken uw provincie IPA Belgisch Limburg

25 19.00 Jaarlijks Banquet in Alleur IPA Luik

MAART

  met muziekuitvoering

18  Auto/motor Rally IPA Luik

19  Schieten St. Thomas IPA Limburg-Noord

25  Ken uw Provincie IPA Belgisch Limburg

04 tot 11 “Netherlands on Patrol” IPA Limburg-Noord

16 13.30 Jeu de Boules in Stockay-Saint-Georges IPA Luik

20  Voorjaarswandeling IPA Limburg-Noord

15  112 On Wheels IPA Limburg-Noord

27  Karten IPA Limburg-Noord

??  BBQ IPA Limburg-Noord

JUNI

APRIL

MEI

AUGUSTUS
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06  Weihnachtsgans und Hexen IPA Heinsberg

02 19.00 Weihnachtsfeier mit Ehrungen IPA Aken

15  Kerstkienen IPA Limburg-Noord

17 14.00 Euregionaal Kerstfeest IPA Belgisch Limburg

DECEMBER

01-06  Reis Haute Savoir IPA Luik

03  Busreis IPA Heinsberg

12  Najaarswandeling IPA Limburg-Noord

22  BBQ IPA Luik

03  Airborne mars IPA Limburg-Noord

10  Schieten EPP Helmond IPA Limburg-Noord

OKTOBER

SEPTEMBER

NOVEMBER

secretaris. 
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Tandtechnicus
Hans springt bij in het blauw

Hans de Wildt (65) is ‘in het dagelijks leven’ tandtech-
nicus; hij maakt gebitsprotheses. Daarnaast springt hij 

hij het werk waar collega’s niet aan toekomen. Een di-

van pas komt. ‘Bij een lijkvinding werd een kunstgebit 

kunnen zijn?’

toen een jonge Hans niet werd toegelaten op de poli-
-

nicus. Op zijn 42ste begon het weer te kriebelen. ‘Met 

Demonstraties
Na de opleiding draaide hij volwaardig mee in de 
noodhulp. ‘Mijn collega’s hebben mij meteen goed be-
geleid. En ik deed er alles aan om te integreren, door 

Als ze me nodig hebben dan ben ik er.’

of doet hij verkeerscontroles, de week erop surveilleert 

dat verwachten ze ook van mij.’

Kunstgebit
-

uit welke omgeving de overleden persoon komt. Fo-
rensische collega’s hebben tegenwoordig veel kennis, 
nog steeds werken ze graag samen met tandartsen en 
technici.’

-

uit het blauw.’

Doorgaan
‘Het vrijwilligerswerk verrijkt mijn leven. Ik hoef niet 

-
nen oefenen. Volgend jaar ga ik met pensioen in de 

gaan, zolang ik kan bijdragen. Nu met het personeelste-
kort hebben de beroepscollega’s het zwaar. Ik heb veel 
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bewondering voor ze. Het is mooi dat ik ze kan helpen, 
het is dankbaar werk.’

Onmisbaar

 
hebben we hard nodig. En als je je bedenkt dat ze het 
op vrijwillige basis doen, is hun enorme loyaliteit en 

-
burg.

1. Opening
Na wat technische problemen met het opstarten en in-

het beste voor 2022.

2. Vaststellen Agenda
-

dering stelt deze dan ook vast.

3. Mededelingen

om een verre reis te organiseren, bijvoorbeeld naar 
Amerika. Aangezien wij ervaring hebben met het or-
ganiseren van reizen in Europa en zelfs naar Rusland 

betekenen. Onze afdeling reizen zal hierin meedenken 
en met voorstellen komen.

-
ter gaat zijn voorkeur uit naar een vliegreis met kor-

kan worden. Hij stelt voor om dan bijvoorbeeld voor 
Sint-Petersburg te kiezen.
Frans zegt dat de afdeling reizen hierover moet beslis-

een verre reis te plannen in het laagseizoen, bijvoor-

gepland worden.

6 x 40 jaar 5 x 25 jaar. Jubilarissen die 50 jaar lid zijn 
 

-

dan ook een grote opkomst.
Penningmeester

-

is. Pieter van de Wal, landelijk penningmeester, is op 
de hoogte.

4. Goedkeuring notulen 09-11-2021

goedgekeurd, met dank aan de notulist.

5. Financiële afspraken

-
serveerd voor een volgende reis.

6. 25-jarig jubileum Euregio
Eigenlijk was het 25-jarig jubileum van de Euregio in 
2021, maar vanwege de coronamaatregelen konden 

deze verplaatst naar 2022.

(CONCEPT) NOTULEN
BESTUURSVERGADERING ONLINE

Aanwezig
Frans Mouchart

 
Sjef Moonen
Evert Richter

Afwezig (met kennisgeving):

Kirsten Erkens
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wordt een bijdrage geleverd. Tijdens de volgende Eu-

een jongere. Het is de bedoeling om er niet alleen 

jonge leden zich in kunnen herkennen. Wellicht kent ie-
mand nog jonge leden die mogelijk geïnteresseerd zijn 

wellicht een andere blik op de soort en inhoud van 

7. Euregiovergadering 17 maart 2022
17 maart 2022, 18.00 uur in Aken. Tijdens de euregio-
vergadering zal over het jubileum worden gesproken, 

m.b.t. corona.

8. Hoe te komen tot een “schaduwkabinet”?

mogen echter geen districtsbestuursleden zijn. Ken-
nen wij mensen die dit graag zouden willen doen? Het 
Schaduwkabinet is in het leven geroepen om kwets-
baarheid van het landelijk bestuur te voorkomen. Het 
schaduwbestuur moet 1x per kwartaal een vergadering 
bijwonen.
Frans oppert dat het handig is als wij zelf ook voor een 
schaduwbestuur zorgen. Evert stelt voor om dan te 
zorgen voor jonge “aanwas” en hiervoor een oproep te 
plaatsen in de Kroniek.

9. Activiteiten 2022
15 januari Nieuwjaarsborrel Kirsten en Jac

11 februari 19.00 uur crematorium Walpot
Rondleiding van ongeveer 1 ½ uur gevolgd door een 

mogelijk gemaakt door IPA-sympathisant Gerald Wal-
pot. Er zijn geen kosten aan verbonden.
14 maart Clustervergadering Eindhoven Frans en Jac
15 maart Bestuursvergadering Kerkrade gehele 
bestuur
17 maart Euregiovergadering Aken Frans
23 maart DLV OBT centrum Kerkrade gehele bestuur
26 maart Bezoek aan molen

6 april Lente/Paasworkshop Frans en Jolanda
Over de inhoud hiervan is nog niets bekend
23 april Crime-stadswandeling

moment
?? april Jeu de boules Sjef

7 mei Forelvissen

10 mei Bestuursvergadering Maastricht
gehele bestuur
21 mei Wijnproefavond Jac en Marina

 Sjef
?? juni Marechaussee opleidingsschool in Apel-
doorn. Sjef en Toon We moeten nog steeds afwach- 
ten wanneer er weer bezoekers worden ontvangen 

 Evert

?? juni Kasteeltuinen Elsloo 
-

deling te maken en een rondleiding in het kasteel. Het 

5 juli Bestuursvergadering Kerkrade gehele bestuur 
6 september Bestuursvergadering Maastricht 
gehele bestuur
16 tot/met Busreis
20 september 

 

Bremen.
?? oktober Bezoek 2de Kamer
Sjef en Mark Mark Liedekerken houdt dit in de gaten. Er 
is ieder kwartaal contact.
8 november Bestuursvergadering Kerkrade
gehele bestuur
9 november Workshop in teken van Advent of Kerst 
Frans en Jolanda
12 november Mosselavond
14 januari Nieuwjaarsborrel 2023 Sjef
Wordt nog besproken

10. Rondvraag
Evert vraagt of Frans in de gaten wilt houden wanneer 

delen in de IPA Motortoergroep.

gekregen voor in de vitrinekast van het OBT-centrum in 
Kerkrade. Op dit moment is er echter geen plaats meer. 
We zoeken nog een vitrinekast!

11. Sluiting

sluit om 21.10 uur de vergadering.

15 maart 2021 om 19.30 uur in Kerkrade.
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Tijdens onze IPA-reizen hebben we samen veel plezier 
gemaakt en gehad!! Wat was onze IPA-reis Oostenrijk 
2021 weer een succes! Goed hotel, goed verblijf met 
veel lekkers. Een object wou nog even achter blijven 
en is per post naar Nederland teruggereisd.

Uiteraard willen wij ook dit jaar weer een geweldige 
trip maken. Echter de beloofde mini cruise wordt het 
niet. Corona krijgt hier gelukkig niet de schuld van.

Mochten wij in 2020 ervan uitgaan om een mooie mini 

in 2022 terugtrekken van de beloofde cruise. Het schip 
“Lady An” dat wij gereserveerd hadden is verkocht 
aan het buitenland. We laten ons niet meteen uit het 

-
ber, in het vaarseizoen valt is geen boot vrij. Oktober, 

we hebben nu eenmaal besloten om onze IPA-reis in 
voornoemde periode te maken. We kunnen met een 
Nederlandse rederij een cruise maken. Je valt echter 
achterover van de prijs. We willen een reis bieden voor 
elke beurs!

We brengen een tegenbezoek aan de geweldige mooie 

gast. Wij hebben onze collegae enkele onvergetelijke 

af dat moment hebben wij met IPA-Bremen goede 
contacten. Wij werden van harte uitgenodigd om naar 

Bremen ligt aan de weerzijden van de Weser, een rivier 
die een belangrijke rol speelt voor de stad. Tijdens een 
ontspannen rondvaart over de Weser kunnen we alles 
te weten komen over de geschiedenis van de havens 
van Bremen.

Aan de kade van de Weser ligt de Schlachte- een gezel-

en biertuinen.

-

om over te vertellen. Je moet het zelf meemaken.

 
ten? Toch zeker wel!

IPA-reis 2022
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Je zult het allemaal te zien en te horen krijgen.

Collega Georg Lucas is druk in de weer om IPA Lim-
-

gen te bieden.

Een stad met vele bezienswaardigheden, oudheden, 
gezellige cafeetjes en restaurantjes. Hier hangt toch 
een bepaalde sfeer.

-
lend programma samengesteld met voor elk wat wils. 

en drinken en bezoek aan ..? Proost!

data in je agenda.

Vertrek vrijdag 16 september 2022. Terugreis dins-
dag 20 september 2022. We reizen weer met de luxe  

le.do@home.nl
een 1 - of 2 persoonskamer? Wacht niet te lang! Vol 
is vol.

In de april Kroniek komen we met een gedetailleerder 
programma. Ook het deelname bedrag zal dan bekend 
zijn.

Op zaterdag 23 april 2022 staat onze IPA Crime-Tour 

Maastricht en starten om 13.00 uur.

Tijdens de tocht komen we langs de leukste en mooiste 
plekjes van onze mooie provinciehoofdstad Maastricht. 
Jammer genoeg gebeuren er, net zoals in iedere grote 
stad, helaas in het historische centrum van Maastricht 

binnen gekomen. In de laatste week van april is er een 
-

bare zaken. Vanwege de drukte bij onze collega’s, is ons 

te verlenen bij de op dat moment voorkomende zaken.
Wie wil en kan ons komen helpen?

Dus ……..
Reserveer deze datum in jullie agenda en meld je vóór 
10 april 2022 aan bij onze secretaris Jac Couvee, 
limburg-zuid@ipa-nederland.nl

bedrag overmaken aan onze penningmeester. Na op-

Natuurlijk wordt er, als we onderweg zijn, ook voor de 
inwendige mens gezorgd.

Wij hopen op een massale opkomst zodat we de mis-
daad samen kunnen bestrijden en deze misdrijven kun-

Crime tocht door 
Maastricht
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Politieverhalen 
door Jo Kaiser
DE ETALAGEPOP
Met luid gerinkel ging 

de meldkamer van het 

dat in een kledingmagazijn ongewenst bezoek aan-
wezig kon zijn.

Per mobilofoon werden de op straat aanwezige 
patrouilles in kennis gesteld.

Als extra ondersteuning rukten wij met nog een 
patrouillewagen uit om een eventuele poging te 
ontsnappen, tegen te gaan.

Na overleg met de overige collega’s op straat besloten 
wij aan de achterzijde van het pand poolshoogte te ne-
men.

af. Niets wees erop dat iemand zonder toestemming 
het pand had betreden. We stelden ons verdekt op 

-
beheersing het belangrijkste wapen is omdat je gevoel 

Collega’s aan de voorzijde meldden even later dat ook 

wachten was nu op de inmiddels gewaarschuwde eige-
naar van het perceel.

geluid van een auto. Met gierende banden stopte het 
-

schade die werd aangericht was vaak vele malen groter 
dan de vermiste goederen.

We vergezelden hem en gaven aan de collega’s door 
dat we het pand betraden.

Opgelucht keek hij naar de deur van het kantoor die nu 
eens niet geforceerd bleek te zijn.

-
kele ruimte, hoe klein ook, mocht over het hoofd ge-
zien worden. En een eventuele ontsnapping uit het 
pand zou alleen tot gevolg hebben dat de indringer in 
de armen van de buiten verdekt opgestelde agenten 
liep.

In de kelderruimten waar naakte poppen af en toe 
zonder een arm of been in het schijnsel van de zaklan-

een omvallende kartonnen doos voor onnodige op-
schudding.

Als de indringer zich hier bevond, dan moest hij zich 
onzichtbaar hebben gemaakt.

Na de vergeefse speurtocht kwam de verdieping aan 
-

in vol daglicht. Achter elke toonbank, kleedcabine en 
-

ter zonder resultaat. Het meest vervelende was wel dat 
met geen mogelijkheid ontdekt kon worden door welke 
oorzaak het alarm in werking was gesteld. Wat bleef 
was een gevoel van onzekerheid.

We verlieten zonder resultaat het gebouw nadat de 
deuren secuur afgesloten waren. Enkele nieuwsgierige 
late wandelaars hadden zich bij het zien van de unifor-
men verzameld bij de etalages van het modemagazijn.
Een oudere man met een hond aan de lijn had moeite 

liet de viervoeter merken -zo dachten wij- geen vriend 
van uniformen te zijn.

Met z’n voorpoten sprong het dier onophoudelijk te-

in gevaarlijk gegrom.

Onbewust keek ik even naar de etalagepoppen. Als 
door een wesp gestoken, slaakte ik een kreet. Ik zag dat 
de hand van een van de poppen bewoog!
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GEVAARLIJK TERREIN
Ons uniform baarde enig opzien in de wachtkamer. De 

ons langs de verbaasde wachtenden de spreekka- 

welkom om zich daarna onmiddellijk te verontschul-

Niet gewend op deze wijze ontvangen te worden, ke-

natuurlijk duidelijk te ver!”

Met zijn wijsvinger wees hij naar de met sierpleister be-
werkte wand achter zijn eigen bureau. Op een hoogte 
van ongeveer anderhalve meter was de muur zwaar 
beschadigd. Achter het bureau lagen scherven van een 

op de wollen vloerbekleding. Onnozel merkten we op 
dat de vaas vermoedelijk tegen de muur was gegooid.

wel op mij!” Nog een beetje onder de indruk vervolgde 
hij: “Maar omdat ik mij bukte, vloog de vaas over me 
heen!”

-

Omdat zijn interesse meer uitging naar de gooier, dan 
de vernielde vaas, informeerden wij wie de eventue-

onderzocht had, gezond had verklaard. Hierop was de 
man zo woedend geworden, dat hij de vaas pakte en in 

van de schrik was bekomen, had hij zich uit de voeten 
gemaakt, de arts verbouwereerd achterlatend. Nadat 

-
trokken we. Na aanbellen verscheen een vrouw in de 
deuropening. Verschrikt luisterde ze naar ons verhaal. 
Een jongetje van een jaar of zes, versierd met een vieze 
snotneus, keek geïnteresseerd naar de patrouilleauto. 

die hij van moeders kreeg, maakte nauwelijks indruk 
op hem. Kennelijk kon hij beter incasseren dan vader. 

minder vijandig deelde ze mee dat Frans inderdaad 
naar de zandkuil was gegaan. Hierop gooide ze de voor-
deur met een klap dicht.

vertoefde, was omgeven met prikkeldraad. Borden: 
“gevaarlijk terrein” en “verboden toegang” bewogen 

-

van het heldere water zat een man op z’n hurken.

Lusteloos gooide hij een hand vol kiezelstenen in het 

van zijn nooit uitgekomen dromen zien. “Verrek, zijn 
jullie d’r al?” We knikten en gingen eveneens gehurkt 

dat het eerste contact met iemand die zich niet in de 
-

loop. Om het gesprek op gang te houden pakte ik ook 

sprong drie keer op voordat het, kringen achterlatend, 
zonk. Frans nam zonder iets te zeggen de uitdaging aan. 

-
pervlak voordat hij in de diepte verdween. Tevreden 
keek hij voor zich uit.

Ik legde de steen die ik had opgeraapt onopvallend 

overeind en slenterde tussen ons in naar de afraste-
ring. Behulpzaam hield hij het prikkeldraad omhoog. Ik 
wees, zonder iets te zeggen, naar de waarschuwings-

grinnikte en knipoogde. Voordat we bij zijn woning 
waren, had hij zijn onbezonnen gedrag verteld. Als bus-

boterham verdiend. Nooit was hij ziek geweest. Toen 
het dan toch een keer gebeurde, beschouwde hij het 

Mijn advies contact met de arts op te nemen en voor te 
stellen de schade te vergoeden, nam hij in overweging.
Op weg naar het bureau besloten we geen proces-ver-

dat bemiddelend was opgetreden. Het gesprek met de 
chef na een paar dagen
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plaatse hadden beoordeeld, werden zonder meer ter-
zijde gelegd. We dienden te weten dat het seponeren 
van zeer zeker “misdrijven” alleen voorbehouden was 
aan het O.M!

Na de opdracht gekregen te hebben alsnog een pro-
ces-verbaal op te maken, nodigde ik Frans uit aan het 
bureau.

hij naar het stukje papier in de typemachine. Nadat hij 
“zijn” verklaring had doorgelezen en daarbij volhardde, 
stond hij op en draaide zich om. Bij de deur keek hij 
me teleurgesteld aan, spuwde de lucifer, die hij tussen 
zijn tanden had geklemd, op de grond en sloot de deur 
achter zich.

Jo Kaiser
Overgenomen met toestemming van de schrijver ex 
collega Jo Kaiser uit zijn boeken: “De brigadier rappor-

-

-

 
agent, naast uiteraard het juist omgaan met pistool en 
wapenstok. Van zijn hand verscheen in 1981 het boek 

-
agent “.
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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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Woordspelingen
Van sommige mensen kan ik NIET begrijpen dat zij, van al die miljoenen zaadjes, de snelste zijn geweest.

Uit recent onderzoek is gebleken: treinen rijden niet op tijd……..
maar op rails.

Na regen komt………. regent,
kijk maar in het woordenboek. 

Bij ICT’ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.

De manager tijdens zijn speech: Afgelopen jaar stonden we aan de rand van de afgrond,  
maar sindsdien hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt!

Geloof je in liefde op het eerste gezicht, of ……… moet ik nog één keer langslopen?

Van geld dat we niet hebben, kopen we dingen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die 
we niet mogen.

Zolang m’n baas net doet alsof ik veel verdien, doe ik net alsof ik hard werk.

Tuurlijk, waar een wil is, is een weg. Helaas zijn er op de mijne veel wegwerkzaamheden.

Er zijn mensen, die denken dat ze denken, maar…. dat.….. denken ze maar.

Als werken zo goed was, dan hadden de rijken het niet aan de armen overgelaten.

Bij vlagen ben ik geniaal…... Helaas is het hier heel vaak windstil!

Dat er intelligente buitenaardse wezens bestaan wordt feilloos bewezen door het feit dat ze nog geen 
contact met ons hebben opgenomen.

De maatschappelijke ladder is voor de meeste mensen een huishoudtrapje.

Wie salarisverhoging krijgt vanwege zijn goede prestaties, is dus geruime tijd onderbetaald.

Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand. 
Iedereen denkt er genoeg van te hebben.




