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Van de redactie 
Zo het nu lijkt wordt dit hopelijk het laatste blad, qua uit-
voering grotendeels door Corona beperkt. 5 Juni gaan,
na de terrassen ook de restaurants weer open. Samen
met het opheffen van nog veel meer beperkingen,  die
hopelijk voorgoed tot het verleden gaan behoren. 

De avondklok, 1,5 m, handenwassen, maar 1 persoon
op visite. Tsjonge jonge. Wie had dit ooit kunnen voor-
spellen? Over tig-jaren zullen onze kleinkinderen zich
afvragen: wat was dat opa, Corona? We hebben veel
moeten lenen voor wat betreft kopij. Met heel veel dank
aan in ieder geval Anke Kooiman van Gooi- en
Vechtstreek. En uiteraard de vaste schrijvers voor dit
blad, ook heel veel dank.

Zo het nu lijkt kunnen we dit najaar weer onze 1e activi-
teit door laten gaan. Vorig jaar leefden we van afzegging
naar afzegging door de beperkingen, nu gloort er weer
hoop.Ik wens jullie weer veel leesplezier, hopelijk ben jij
zelf ook eens een leverancier van een stukje of foto's
van politie-gerelateerde items.

Hierbij wil ik ook nog even aanstippen dat wij dankzij de
inschikkelijkheid van onze uitgever NIAN dit blad zo
kunnen maken. Wij mogen momenteel zelfs minder
pagina's leveren. Zij hebben het natuurlijk ook moeilijk
nu de adverteerders ook naar de kosten van hun adver-
tenties kijken. Maar dankzij die advertenties kan NIAN
ons dit blad leveren. Vergeet dus niet wanneer je eens
een bedrijf ziet, wat in dit blad adverteert, hier je (vast!)
lokale aankoop te doen.

Lieuwe van Hijum

Beste Ipa leden,
Wederom Corona waar ik helaas over moet schrijven.Zelf heb-
ben mijn vrouw en ik ook Corona gehad. Gelukkig een milde
vorm, zodat we niet naar het ziekenhuis hoefden. 

Hoe voorzichtig je ook doet, zoals afstand bewaren enz., als
het kan pakt het virus jou ook. Hierdoor kunnen wij als IPA ook
weinig doen. Dat is ook de reden, omdat wij weinig voor jullie
als leden kunnen doen, dat jullie bij het vorige blad een
cadeaubon hebben gekregen.

Maar we kijken positief naar de toekomst. Steeds meer men-
sen zijn ingeënt, hebben Corona gehad, dus de kans dat je het
nog krijgt wordt steeds kleiner. Voorzichtig beginnen we weer
met dingen te organiseren, zoals de busreis naar Hamburg.

Ons oprichtingsfeest hopen we nu in 2022 te houden, 
afhankelijk of het Corona virus weer de kop opsteekt.
Hierover zullen we later meer mededelen.

Ik wens eenieder, zover als het mogelijk is, een goede vakantie
toe, in elk geval een fijne zomer met mooi weer.

Dick Elbers

De nieuwe website
IPA Nederland
Deze site is onder constructie en dat betekent dat er hard
gewerkt wordt aan het indelen en vullen van alle menu's en pagi-
na's. Niet alles zal direct op de juiste plaats staan of werken en
wij vragen daarvoor uw begrip. Binnenkort hopen wij u weer vol-
doende en actuele informatie te kunnen leveren. Onder MIJNIPA
vindt u binnenkort uw eigen lid gegevens en geen andere infor-
matie ! Aangezien de procedure voor het inloggen anders is als
voorheen zal u daar binnenkort bericht over ontvangen.  

Rimt Smolders stopt
met bestuursfunctie
Rimt had al enige tijd geleden te kennen gegeven dat ze
feitelijk geen binding meer had met het bestuurslidmaat-
schap. Besturen was niet haar ding, actief zijn bij organise-
ren en uitvoering van activiteiten, daar voelde zij zich veel
meer bij thuis. Op de laatstgehouden (tele) bestuursverga-
dering gaf ze aan dat, nu er nog geen zicht was op het in

persoon houden van vergaderingen,
zij de daad bij het woord wilde voe-
gen. Na bestuurslid van Drenthe te
zijn geweest gaf ze aan graag in het
nieuwe bestuur van Noord-
Nederland mee te willen doen.
Echter, zoals overal bij, gooide dat
verhipte virus roet in het eten en kon
er niks meer aan activiteiten worden
georganiseerd. Rimt werd tijdens

die vergadering natuurlijk in veel hartelijke woorden
bedankt, maar daar zal het niet bij blijven. Je kunt nog wat
van ons verwachten, RIMT SMOLDERS.
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We gaan naar Hamburg
Nu de Corona Pandemie lijkt af te zwakken, hebben we het
plan om van donderdag 28 oktober 2021 t/m zondag 31 okto-
ber 2021 een reis naar de prachtige Hanzestad Hamburg te
organiseren. We reizen weer met Autobusbedrijf Doornbos uit
Groningen en onze vaste chauffeur Hans Kuipers.
In Hamburg hebben we het mooie NH hotel Altona gekozen als
overnachtingshotel. Zoals u van ons gewend bent vertrekken
we vanuit Tynaarlo Stationsstraat 25, alwaar uw auto veilig
geparkeerd staat op eigen terrein. Het vertrek staat gepland
om 09.30 uur. 

We rijden rustig met geregeld een stop voor sanitaire en verzor-
ging inwendige mens. Na het vertrek uit Tynaarlo rijden we naar
Zuidbroek, alwaar bij hotel van der Valk ook een opstapmoge-
lijkheid is, daarna rijden we via Nieuweschans naar Duitsland.

Dan verlaten we de auto-
baan en rijden toeristisch
verder naar Hamburg,
alwaar we bij ons hotel rond
17.00 uur worden ver-
wacht. Na het inchecken en
koffers op de kamers, staat
het diner voor ons klaar. De
avond is voor iedereen vrij
te besteden.

De vrijdag en zaterdag zal
door onze vrienden van IPA
Hamburg worden ingevuld,

we maken een tour door Hamburg met zijn vele toeristische
attracties en ook de haven waar grote zeeschepen aanleggen
zal ik proberen in het programma te krijgen.

De Hanzestad Hamburg is een oude handelsstad met vele gro-
te gebouwen en parken, ook het Theater met de musicals van
Joop van der Ende zijn een begrip in Hamburg. Dus eigenlijk is
er van alles te doen in deze wereldstad en een bezoek meer
dan waard. En zo wordt het dan weer zondag en tijd om te ver-
trekken richting Nederland, ook deze reis zullen we weer toe-
ristisch proberen te houden met een bezoek aan Bremen,
indien mogelijk. Daarna rijden we door naar Zuidbroek, alwaar
bij Hotel van der Valk een koud warm buffet als afscheidsdiner
op ons wacht.

Na afloop van het diner nemen we dan afscheid van de eerste
gasten en rijden terug naar Tynaarlo en verlaten we de bus en
stappen in onze auto naar huis, met een mooie herinnering aan
een weer goed verlopen IPA reis.

Wat gaat deze reis kosten;
Deze reis kost 390,00 Euro p.p. en bij de prijs inbegrepen is de
reis, het hotel op basis van Logies ontbijt en diner, het
afscheidsdiner in Zuidbroek. Drankjes en lunches en eventuele
entreegelden zijn voor eigen rekening, tenzij anders wordt aan-
gegeven. Aanmelding voor deze reis kan door overmaking van
het verschuldigde bedrag op rekeningnr.  NL26 RABO 0153
7424 53 t.n.v. IPA Nederland o.v.v. Reis Hamburg.
( Let op dit is een nieuw rekeningnummer) Natuurlijk rijden we
alleen als Corona veilig is in Nederland en Duitsland

De reis coördinator, Bert Holterman.

Afscheid (voorlopig?) van
het Kampeerweekend?
Dit voorjaar kwam het bericht bij de vaste groep kampeerders
binnen: Dries, Sjoukje, Willem en Alie zien geen kans het lustrum
vol te maken. Hoe graag hadden zij het kampeerweekend 10 jaar
achtereenvolgens willen organiseren!

Na 10 jaar door Remmelt en Jannie Wiegman en Arjan en Wies
Goudriaan van het district Drenthe georganiseerd te zijn, werd
het stokje in dat lustrumjaar overgedragen aan het Friese viertal. 
De 4 gingen zeer voortvarend van start. 7 Jaar lang hadden we
mooie kampeerweekenden, met fijne attracties, fietstochten,
bezoeken aan musea, vaak verrassend en dichtbij. De deelne-
mers leerden vele facetten van de provincie kennen. Ook een
echte leerlooierij in Bolsward werd bezocht. Waarbij hun voor-
gangers vooral Drenthe promootten, was nu Fryslân aan de
beurt.

En toen kwam het Covid-19 virus om de hoek. Ineens kon er niks
meer. Heel veel zaken werden uitgesteld,  tot zelfs afgesteld. Zo
ook het kampeerweekend.  Editie 2020 ging niet door en nu 2021
ook al niet. Kortgeleden kwam er dus een mailtje van De 4. Ze
hadden rondgekeken, de actuele deelnemerslijst bekeken, hun
eigen privé situatie door zich heen laten gaan en geconstateerd
dat een vervolg van het kampeerweekend voor hen geen optie
meer zou zijn. Qua leeftijd werd de lijst aan deelnemers van
bovenaf dunner, terwijl er onderaan bijna geen nieuwe kampeer-
ders bijkwamen. Ook het organiseren, vooral vinden van een
geschikte camping, ging steeds moeizamer. Deelnemers wilden
graag komen, al dan niet
voorzien van een eigen
kampeermiddel. Vaak
moest ook gebruik wor-
den gemaakt van een
aanwezig kampeermid-
del, zoals een tent of hut.
Zo'n combinatie, ook
nog eens liefst op een
eigen veld, is niet heel
gemakkelijk te vinden.

Tijdens een (deels
onverwacht) samenzijn
in Drachten nam het bestuur afscheid van De 4. Alie dacht dat ze
met z'n vieren zouden zijn en had daar natuurlijk wat lekkers voor
ingekocht. Maar toen kwam ik langs. Gelukkig ben ik niet voorbij
gegaan hoor!

Met een fraai bos bloemen voor de dames en voor de stellen elk
een VVV bon bedankte het bestuur hen voor de afgelopen jaren.
Het kampeerweekend in Fryslân stond bij deelnemers uit het
gehele land goed op de kaart. Dat bleek elke keer weer bij het
afscheid nemen op zondagmorgen tijdens de gebruikelijke kof-
fietafel. Ook dan was een kleine verrassing van de deelnemers
op hun plaats.

Willem en Alie, Dries en Sjoukje, nogmaals bedankt voor deze
mooie weekenden, het ga jullie goed. 

Lieuwe.



Op 12 april 2021werd de Internationale
dag voor straatkinderen  'gevierd'. IPA-
international sponsort deze organisatie
want straatkinderen moeten geholpen
worden. De meeste mensen weten niet
dat deze special dag bestaat. Ook niet
wat er allemaal voor deze kinderen
wordt gedaan. Leest u onderstaand
stukje even??? Als u iets meer wilt weten
over deze prachtige organisatie kijkt u
dan even op internet:
https://www.streetchildren.org

De afgelopen 12 maanden zullen weer erg
moeilijk zijn geweest voor kinderen die op
straat leven, aangezien de mensheid heeft
gestreden tegen een wereldwijde pandemie.
Daarom is het belangrijk om u te herinneren
aan de waarden en het voortdurende werk
van het Consortium for Street Children
(CSC), en om u allen te vragen na te denken
over welke actie en ondersteuning uw sectie
zou kunnen bieden.

CSC is een wereldwijde alliantie die bestaat
om de stem van straatkinderen te zijn en
ervoor te zorgen dat hun rechten op dien-
sten, middelen, zorg en kansen worden
benut. CSC heeft tot doel goede praktijken
te bevorderen, de systemen die schade aan-
richten uit te dagen en te veranderen, door

krachtige banden te creëren tussen organi-
saties, activisten en beleidsmakers over de
hele wereld die inspelen op de behoeften en
rechten van straatkinderen, door belangen-
behartiging, capaciteitsopbouw, gedeeld
leren en onderzoek te bieden. .

CSC wil een wereld waarin straatkinderen
waardig, in veiligheid en zekerheid leven.
Hoe ga je dat veranderen? CSC wil de
wereld voor straatkinderen veranderen door:
•  ervoor te zorgen dat ze dezelfde toegang

hebben tot diensten, middelen, zorg en
kansen als andere kinderen;

•  het versterken van de stemmen van
straatkinderen zodat ze hun mening 
kenbaar kunnen maken;

•  een einde maken aan de discriminatie
waarmee straatverbonden kinderen 
over de hele wereld dagelijks worden
geconfronteerd.

Straatkinderen zijn voor hun overleving
afhankelijk van de straat - of ze nu op straat
leven, op straat werken, ondersteunende
netwerken op straat hebben of een combi-
natie van de drie. Niemand weet precies
hoeveel straatkinderen er zijn, maar elk heeft
zijn eigen unieke verhaal. Hun redenen om
met de straat verbonden te zijn zijn talrijk en
gevarieerd, maar armoede, ontheemding als
gevolg van natuurrampen en conflicten, dis-
criminatie, misbruik of uiteenvallen van
gezinnen kunnen allemaal een rol spelen.

Lees meer op: 
https://www.streetchildren.org
Dank u voor het nemen van de tijd om na te
denken over de benarde situatie van straat-
kinderen over de hele wereld en wat uw
afdeling zou kunnen doen om deze belang-
rijke zaak plaatselijk te steunen.

Clive Wood, lid van de professionele 
commissie en voorzitter IPA UK
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Bericht 
over de
AIRBORNE
wandeltocht
2021 
Beste wandelaar,
Eind april heeft het bestuur, in goed over-
leg met de gemeente Renkum, de beslis-
sing genomen om de 74ste Airborne
Wandeltocht op 4 september 2021 in zijn
reguliere opzet, niet door te laten gaan.
Die beslissing hebben we met veel pijn in
ons hart genomen, maar uiteindelijk was
er voor ons geen andere optie.  
Het is en blijft voor het bestuur dus bij-
zonder lastig om een voorspelling te
doen om ca. 30.000 wandelaars te laten
starten in een wereld waar we nog altijd
goed rekening moeten blijven houden
met 1,5 meter afstand. Hierbij nemen wij
natuurlijk ook de veiligheid van onze
honderden vrijwilligers en externe onder-
steuners, w.o. de leden van de 25
muziekkorpsen in acht.

Het bestuur is hard aan het nadenken of
én hoe de wandelaars op een of andere
manier tóch gefaciliteerd kunnen worden
met een uitvoerbaar alternatief voor de
Airborne Wandeltocht, dit uiteraard in
overleg met onze vrijwilligers en de
gemeente Renkum. Zodra deze plannen
concrete vorm krijgen zullen we u hier-
over informeren. Hou daarvoor ook onze
social-media-kanalen in de gaten.

Ondanks deze grote tegenvaller richten
we ook al het vizier op de 75ste Airborne
Wandeltocht op 03 september 2022.  

Het bestuur van de Politie Sport
Vereniging 'Renkum'
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Internationale dag voor
straatkinderen



EEN PAAR JAAR GELEDEN
HEBBEN WE IN HET IPA MAGA-
ZINE GEMELD DAT ER EEN
PROEF MET ZG. ROLLERS
VOOR UILEN LANGS DE SNEL-
WEG ZOUDEN WORDEN
GEPLAATST. NU BLIJKT DE
PROEF GESLAAGD EN KOMEN
ER LANGS ANDERE WEGEN
OOK ROLLERS VOOR DEZE
VOGELS (EN ANDERE VOGELS)

Hectometerpaaltjes die in grazige ber-
men staan, zijn voor kerkuilen makkelijke
uitzichtposten om muizen te spotten. 
Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen;
voor de vogel, maar ook voor de weg-
gebruiker.

Hoe zien die rollers en palen eruit?
'De rollers die op de hectometerpaaltjes
worden geplaatst zijn van kunststof. De
zitpalen zijn van hout gemaakt en vor-
men een T-constructie. Ze zijn 3 m.  hoog
en staan minimaal 5 m.  van de berm af.'

Hoe werken ze?
'Als kerkuilen op een roller landen, kun-
nen ze niet blijven staan en verliezen ze
hun evenwicht. Ze vliegen weer weg en

kunnen dan landen op een veilige zit-
paal. Door de 3 m.  hoge zitpalen hebben
de uilen een hogere 'starthoogte' dan als
ze op een hectometerpaaltje zitten.
Hierdoor jagen ze veiliger op een prooi,
uit de buurt van het wegverkeer.
Daarnaast zitten de kerkuilen verder weg
van de rijbaan en worden ze niet meege-
zogen door het verkeer. In Friesland zijn

enkele jaren geleden voor het eerst
uilenrollen geplaatst in combinatie met
een alternatieve uitzichtpost. De ervarin-
gen daar wijzen uit dat het een levens-
reddende oplossing is.'

Zijn de palen alleen geschikt voor uilen?
'Nee, voor alle roofvogels, maar met
name voor kerkuilen. Onze wegbermen
zijn gewoon heel aantrekkelijk voor
jagende kerkuilen en andere muizene-
ters. Zeker in jaren dat er weinig muizen
zijn in de rest van het boerenland, zijn de
wegbermen een soort reservaten voor
muizen. De kerkuil is bovendien een lich-
te vogel, die laag vliegt (tussen de 1,5 en
3 m). Op die hoogte kan-ie optimaal zijn
prooien horen en vangen. Die hoogte is
precies de hoogte van auto's en vracht-
wagens en de turbulentie. Wat ook mee-
speelt is dat ze 'vanuit zit' jagen en hun
prooi zittend verwerken. In sommige
jaren sterft rond 40% van de geringde
jonge kerkuilen in een bepaald gebied in
het verkeer, weten de kerkuilenwerk-
groepen.'

Op welke locaties worden 
rollers en palen geplaatst?
'Het is niet de bedoeling om langs alle
snelwegen rollers en palen te plaatsen.
Net als bij andere faunavoorzieningen
onderzoeken we waar de knelpunten
zich bevinden en wat de kosten en baten

zijn. Samen met omgevingspartijen,
zoals de kerkuilenwerkgroep doen we
die analyses. De palen worden op plek-
ken langs de weg geplaatst waarvan
vaststaat dat daar territoria van uilen
aanwezig zijn en aanrijdingen met de
dieren zijn geweest. De palen worden
vooral daar geplaatst waar dus veel
doden uilen vallen en waar geen bomen
dicht in de buurt staan waar ze naartoe
kunnen vliegen. We weten waar die plek-
ken zijn door aannemers die de weg
schouwen en dode dieren vastleggen in
jaarlijks faunaslachtoffers-rapportages,
weggebruikers die bellen met onze lan-
delijke informatielijn en door de (regiona-
le) kerkuilenwerkgroep.'

Waar kan ik dode roofvogels 
melden die ik langs de weg zie liggen?
'Allereerst wil ik aangeven dat het
levensgevaarlijk is om te stoppen langs
de snelweg. Stop niet, stap niet uit en
laat het dode dier gewoon liggen. Onze
aannemers handelen de kadavers af vol-
gens de verschillende procedures per
groepssoort. Wat je wel kunt doen, is de
Landelijke Informatielijn bellen op het
nummer 0800-8002 (gratis). Die melding
komt direct bij de natuuradviseurs van
de desbetreffende regio terecht. Wij zien
natuurlijk ook niet alles dus ik ben blij als
weggebruikers er ook aandacht voor
hebben!'
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Met rollers en uilenpalen beschermt
Rijkswaterstaat kerkuilen langs snelweg
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De deksel is zoek, maar je weet ongeveer
hoe de puzzel er uit zag.
Soms vind je heel veel stukjes en soms
niet een die past in het plaatje. Maar ik
moet bij het begin beginnen.

30 jaar geleden was ik erg onder de
indruk van een huis dicht bij mijn bedrijf.
(Frans koopal haarwerken). Per toeval
kwam ik aan de praat met de eigenares-
se , en die vertelde mij dat het huis te
koop werd gezet.
Een zeer groot prachtig huis, maar wel
gedateerd. Er moest heel veel aan
gedaan worden en het huis viel onder
monumentenzorg. Ik was erg onder de
indruk van dit historische pand uit 1634!
Echter kort daarna overleed mijn man
( Erik Arbeider) en dus stond mijn leven
op de kop. Een grote verbouwing zag ik
niet zitten, zonder mijn steun en toever-
laat.Dus werd het huis verkocht.

Na 30 jaar kwam ik toevallig in gesprek
met de bewoners die toen het huis had-
den gekocht en de historische elemen-
ten hadden bewaard. We raakten in
gesprek en ik vertelde hun over mijn
bewondering voor het mooie huis. Niets
was gepland, maar toeval bestaat niet?

De bewoners liepen met het idee rond
om ter zijner tijd te verhuizen.
Het gesprek nam een bijzondere wen-
ding. Misschien was de tijd rijp om te ver-
huizen, en was het na 30 jaar  tijd om klei-
ner te gaan wonen...We vonden elkaar in
de liefde voor dit prachtige pand.
Na 30 jaar kreeg ik voor de tweede keer
dit huis aangeboden. Een normaal mens

van 70 gaat kleiner wonen en ik? In over-
leg met mijn broers en zus besloot ik dat
er blijkbaar iets bijzonders is aan dit huis.
De verleiding was te groot en zo besloot
ik om te kopen.

Mijn zus wilde wel de regie (van de ver-
bouwing ) op zich te nemen.
Voor een verbouwing moesten tekenin-
gen gemaakt en goedgekeurd worden.
We zijn gelukkig goed in creatief denken.

1 maart was de overdracht. Nu kon het
avontuur beginnen. Met ijzeren hand en
veel discipline werd er gewerkt. Op 1
april (dit jaar) nam ik mijn intrek, in niet
één, maar een huis dat uit vier huizen
bestaat. Met de corona beperkingen,
was shoppen niet mogelijk. Gelukkig
kregen we veel medewerking vanuit alle
kanten. 16 bouwvakkers (op afstand)
onder de strakke planning van mijn zus
Antoinette, waren aan het verbouwen.
Monumentenzorg kwam kijken en was
onder de indruk. Nog steeds is het huis

niet af, geen badkamer, geen kookplaat,
geen gordijnen...maar wel een fantasti-
sche plek. 80 passen van mijn bedrijf
waar ik nog iedere dag met veel plezier
werk.

Langzaam vordert het.
Elk plekje is een ontdekkingsreis, spoor-
zoeken in je huis (wat nog vol staat met
verhuis dozen). Maar...nu komt het
mooie nieuws! Erik verzamelde antiek en
dat mogen we nu uitpakken en neerzet-
ten! Dit huis van 1634 leent zich geweldig
voor zijn verzameling.
Alles komt zoals het komt. Niets is toeval...
Zo is de puzzel toch nog een beetje klaar,
al zag het plaatje op de deksel er iets
anders uit. Erik is in gedachten mee ver-
huisd, en wat voelt dat fijn.

Een gedachte van mijn leven, met en
zonder Erik.
Layla (Arbeider) Koopal.

Ipa Noord Nederland  9

Spoorzoeken - Het leven is net een puzzel



Dit bericht kwam een paar weken voor 1
april 2021, de meeste collega's wisten
hoe laat het was... Twee collega's gingen
met dit bericht aan de haal en kregen het
idee om de leidinggevende een hak te zet-
ten en de zogenaamde grap te realiseren. 

Op bijgaande foto’s kunnen jullie zien welk
merk auto dit is geworden. Ik ga natuurlijk
geen reclame maken, maar de lokale
dealer (uit Groningen) was dolblij dat hij
het nieuwe surveillance voertuig mocht
leveren. Om in stijl te blijven werd de stri-
ping iets qua kleur aangepast, iets donker-
der, strenger dan van de huidige auto’s en
werd het roepnummer van deze auto, 01
04, met een sticker op de auto gezet.

Het eerste adres na de carwrapper was
de woning van de leidinggevende die de
zogenaamde grap bedacht had. Hij stond
met zijn mond vol tanden toen hij zag dat
zijn grap werkelijkheid geworden was. 

Vol trots kwamen de projectleiders Har-
men van Dijke en Rik Dijkstra daarna het
voertuig showen aan het bureau in Dok-
kum en Burgum. Iedereen schoot het
bureau uit, dat wil ik zien! En bij dat groep-
je wat hierin mag rijden, wil ik horen!

Nadat enkelen een rondje met de auto in
de omgeving mochten rijden, kwam de
auto weer terug naar het bureau. Harmen
van Dijke legde hierna uit, waarom geko-
zen was voor het roepnummer 01 04.
Jawel, 01 04 staat voor 1 APRIL !!

Iedereen kon de grap waarderen en het
voertuig werd zelfs in de lokale media ver-
toond. Maar oh, wat zou het mooi
geweest zijn om …….

Lieuwe

Op bijgaande foto's staat o.a. Sander Wijnsma,
bedenker van het Team Tesla. En dus de 
1 april-grap. Van de heren projectleiders is
helaas geen foto genomen met de auto.
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WERDEN WIJ OP HET TEAM
NOORDOOST FRYSLÂN VER-
RAST MET DE MEDEDELING 
VAN EEN LEIDINGGEVENDE, 
DAT EEN GROEPJE, SPECIAAL
DAARVOOR GETRAINDE, 
MEDEWERKERS VAN DE BPZ,
EEN NIEUW SUPERSNEL ELEK-
TRISCH DIENSTVOERTUIG IN
GEBRUIK ZOU MOGEN NEMEN.
DIT OM HET TOENEMEND
AANTAL MINDER SOCIALE VER-
KEERSDEELNEMERS BETER IN
HET OOG TE KUNNEN HOUDEN.

Nieuw surveillance voertuig
in Noord-Nederland
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Mei 2018
Dienst met collega Kim
Roerig. Bejaarde man zit in
een scootmobiel waarvan de
accu leeg is. Hij stond bij het
Gorechtpark in Hoogezand
aan de Troelstralaan. Hij
moest naar het eind van de
Troelstralaan, ruim een kilo-
meter verder...Tja, daar komt

geen bergingsbedrijf voor...Dan maar duwen... ( hulp
verlenen aan hen die deze behoeven...) Man netjes
thuisgebracht. En de scootmobiel aan de lader gezet...

Ook bij geweldsincidenten nog steeds inzetbaar...
Op 3 januari 2019 was ik precies 40 jaar in overheids-
dienst... de “ouwe” van de aanwezige collega's  houdt
één van de aangehouden verdachten  in bedwang 

Februari 2019
Melding dat er een bejaarde
mevrouw in een flat in
Hoogezand achter de voor-
deur lag en het ambulance-
personeel haar niet kon
bereiken. Nadat we over een
balkon geklommen waren en
een raam geforceerd hadden
hebben we de voordeur geopend en kon de medische
hulp aan de mevrouw gegeven worden.U ziet het aan
de foto....het was al avond,  dus geen huishoudelijke
hulp aanwezig... Daarom heb wij, Hans Kuipers en ik,
deze taak  op ons genomen en de kamer met veger en
stofzuiger van al het glas ontdaan....Ja,  wie rommel
maakt...ruimt het ook weer op.

Februari 2021
Natuurgebied 'T Roegwold nabij
Schildwolde, surveillance op het
ijs met wijkagente Ingrid Snip.

Marcel Kleefman, IPA lid District
Groningen, Basisteam
Ommelanden-Midden

Praktisch Politie 
Optreden (4)
Onderstaand artikel heb ik jaren geleden eens in een
regionale krant gelezen en uitgeknipt. Naar ik begrepen
heb is de schrijver een oud collega. Ik heb diverse
pogingen gedaan om de man te vinden doch dit is niet
gelukt.  Het is een mooi stukje over de Politieagent wat
eigenlijk tijdloos is. Dit is duidelijk al diverse jaren gele-
den geschreven maar de essentie van het verhaal past
ook helemaal in het heden....het is in de “hij” vorm
geschreven maar natuurlijk gaat dit absoluut ook op
voor alle vrouwelijke dienders!
Het is deze keer wel geen echte een casus “Praktisch
Politie Optreden” maar het zegt alles over 
ONS VAK !!!!

Marcel Kleefman
IPA lid District Groningen
Basisteam Ommelanden-Midden

Praktisch Politie 
Optreden (4)
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E-learning
mogelijkheden
met de IPA
Lieve vrienden,
Ik hoop dat jullie het allemaal goed gaat. We
staan allemaal voor een ongekende pande-
mie, die tot nu toe de dood van meer dan
335.000 mensen over de hele wereld heeft
veroorzaakt. Het is onvermijdelijk dat de
ziekte vele aspecten van het menselijk leven
heeft beïnvloed, zoals onderwijs, ontwikke-
ling, ons vermogen om met anderen om te
gaan en te werken.

De vliegreizen zijn aanzienlijk verstoord en de
grenzen zijn gesloten. Desalniettemin probe-
ren politiediensten over de hele wereld
oplossingen te vinden om de kennis van hun
personeel te verbeteren. In deze context
hebben IPA-leden de afgelopen weken als
één geheel online toegang gehad to leeront-
wikkelingssessies, zoals webinars, podcasts
en videocasts, om op de hoogte te blijven en
alert te blijven in de strijd tegen criminaliteit.

Ik zou graag van deze gelegenheid gebruik
willen maken om IBZ Gimborn echt te
bedanken voor het organiseren van het eer-
ste Engelse online webinar getiteld "On ter-
rorism", dat gratis beschikbaar is voor alle
IPA-leden en de komende weken meerdere
keren zal worden gehouden. Tot nu toe heb-
ben 100 mensen uit bijna 30 landen zich aan-
gemeld (90 van hen zijn IPA-leden).

Opgemerkt wordt dat tijdens deze seminars
de geregistreerde deelnemers niet alleen
naar de presentator luisteren, maar dat ze
zich ook kunnen bezighouden (bijvoorbeeld
door vragen te stellen of commentaar te
geven op de besproken kwesties) met
behulp van de beschikbare chatoptie.
Dankzij deze sessies kunnen onze leden van
over de hele wereld training van hoge kwali-
teit krijgen zonder naar Duitsland te hoeven
reizen. Dit is vooral belangrijk in deze zeer
uitdagende tijden waar de opleidingsmoge-
lijkheden zeer beperkt zijn.

In de toekomst is ons plan om deze online-
sessies verder te ontwikkelen en ze parallel
te laten lopen met de training van IBZ
Gimborn. Beste vrienden, blijf veilig en ik
weet zeker dat we uiteindelijk naar buiten
zullen komen als deze ervaring sterker, wijzer
en meer verenigd is!

Servo per Amikeco!
Demetris Demetriou,
voorzitter professionele commissie
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De Duitse IPA-huizen worden
geëxploiteerd en gefinancierd door
de lokale verbindingsbureaus, maar
in het najaar van 2020 werd het
krap, omdat er geen inkomsten
meer waren. Toen de vraag rees hoe
het bedrag gebruikt moest worden
nadat een deel van de internationale
bijdrage was terugbetaald, 
ontstond het idee om de IPA-huizen
hiermee te helpen. Op de zaterdag 
voor de 1e Advent werd besloten
om € 25.000 aan noodhulp te beta-
len aan de IPA-huizen en de maan-

dag daarna hadden ze het geld op
hun rekening staan. President Horst
W. Bichl en vicepresident Hubert
Vitt, die verantwoordelijk is voor de
IPA-huizen, kwamen met het
bestuur overeen dat het geld zal
worden gebruikt ten behoeve van de
IPA-wereldgemeenschap, omdat
een groot aantal gasten lid is van
andere IPA-huizen.

Hubert Vitt, Vice President
IPA Duitsland

IPA-huizen in tijden van
Covid - en toen verscheen 
er een lichtpuntje in 
de duisternis
DE DUITSE AFDELING HEEFT NEGEN IPA-HUIZEN VOOR
IPA-VRIENDEN VAN OVER DE HELE WERELD. ZE WORDEN
GOED BEZOCHT EN IN HET SEIZOEN IS ER VAAK GEEN 
GRATIS BED ... EN TOEN KWAM CORONA.

IPA huizen +++ IPA huizen +++ IPA huizen +++ IPA huizen



INGEZONDEN +++ INGEZONDEN +++ INGEZONDEN +++ INGEZONDEN +++ INGEZONDEN

Ipa Noord Nederland  15






