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VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Beste lezers, 

 

Dit is mijn eerste voorwoord als voorzitter van 

het IPA district Utrecht. Na de aankondiging in 

de nieuwsbrief van mei, heb ik inmiddels het 

stokje overgenomen van Tom Schellings. Ik 

dank de leden van ons district voor het in mij 

gestelde vertrouwen!  

Tom heeft het voorzitterschap zo’n anderhalf 

jaar waargenomen en zal zich weer volledig 

gaan richten op het secretariaat. Ook via deze 

weg wordt Tom absoluut bedankt voor deze 

waarneming. 

 

Na een zwaar anderhalf jaar, vol lockdowns en 

vrijheid beperkende maatregelen, is het evident 

dat mensen weer toe zijn aan een feestje of 

vakantie.  

Kort geleden werden door de politiek weer wat 

versoepelingen aangekondigd. Hoewel het weer 

anders doet vermoeden, is het inmiddels hartje 

zomer maar voelen we nog steeds beperkingen.  

Toch geeft de laatste persconferentie het bestuur 

vertrouwen dat wij onze IPA activiteiten weer 

kunnen “oppakken”. Lees verderop in deze 

nieuwsbrief hoe wij in september a.s. op een 

veilige en verantwoorde wijze de eerste 

bijeenkomst van 2021 denken te kunnen 

houden.  
 

Jubileumfeest 

Er kan worden gemeld dat zowel de locatie als 

de algemene aankleding zijn vastgesteld en 

geboekt. Voor zover nog niet gedaan, een 

aanrader om alvast de datum 07 mei 2022 in uw 

agenda op te nemen. 

 

IPA landelijk 

Zoals in de laatste nieuwsbief aangegeven zijn 

er inmiddels enkele, voornamelijk administra-

tieve wijzigingen doorgevoerd en werd een 

nieuwe huisstijl ingevoerd. Omdat de  

 

ledenaantallen al langere tijd te stabiel blijven 

dan wel enigszins terug lopen, is ook een vrij 

uitgebreide campagne gestart om nieuwe leden 

te werven. Hierbij wordt gewerkt aan het tot 

stand brengen van verbinding met de vier 

vakorganisatie en het voeren van voorlichtings-

acties op de opleidingscentra. 
 

In de verwachting dat we elkaar binnenkort echt 

gaan ontmoeten, wens ik u allen een zonnige 

zomer en voor hen die het nog tegoed hebben - 

een fijne vakantie! 

Met vriendelijke groet, 

Herman Nieuwhoff / voorzitter 

vz-utrecht@ipa-nederland.nl of  

06-51700956 

 

_______________________________________ 

 

 

NIEUWS VAN HET VISFRONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind december 2020 heb ik mij bij u geïntrodu-

ceerd als visgedelegeerde van IPA district 

Utrecht. Ik trad daarmee in de voetsporen van 

Hielke Douwsma die deze functie vele jaren 

heeft vervuld. 

 

Helaas konden er door de omstandigheden 

rondom Covid-19 in de afgelopen periode geen 

activiteiten worden georganiseerd, maar dit 

belooft te veranderen omdat er het voornemen is 

na de vakantie een visdag te plannen. 

Voorlopig wordt gedacht aan het huren van 

tweepersoons bootjes om gezellig een hengeltje 

uit te werpen. 
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De vaste ploeg vissers zal daarover apart door 

mij worden benaderd, maar het zou natuurlijk 

hartstikke leuk zijn als de groep wordt uit-

gebreid met wat nieuwe deelnemers. 

Daarom (nogmaals) een  oproep aan iedereen 

voor wie vissen een hobby is en die het leuk 

vindt een keertje “in te stappen” -  

reageer dan op onderstaande mailadres of 

bel mij! 

 

En mocht je (nog) geen visvergunning hebben 

dan is het eventueel mogelijk op de pas van één 

van de andere deelnemers een dagje (proef) te 

vissen.  

 

Ik hoop dat deze voorzichtige start het begin zal 

worden van heel veel gezellige visdagen. 

  

Dave Oltmans / visgedelegeerde 

daveoltmans@ziggo.nl – 06-25388873 
 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARBECUEN 2021 (OF GEWOON BBQ) 

 

In overleg met de directie van Huize 

Beukbergen is het ons gelukt (natuurlijk wel 

onder bepaalde voorwaarden) om op woensdag 

22 september 2021 een BBQ te organiseren. 

Ondanks dat de overheidsregels op dit moment 

nog niet duidelijk zijn voor de genoemde datum, 

kunnen we plaats bieden aan maximaal 55 

personen. Er zal hierbij een aantal mensen 

binnen kunnen verblijven, maar buiten in de 

tuin zullen tenten aanwezig zijn. De 1,5 meter 

afstand moet nog in acht worden genomen en 

meubilair mag niet verplaatst worden. 

Afhankelijk van het weer (wij hopen natuurlijk 

op een fijne nazomer) zal misschien een truitje 

geen overbodige luxe zijn.  

 

U beslist natuurlijk zelf of u bij dit evenement 

aanwezig kunt dan wel wilt zijn, maar het 

bestuur heeft gemeend deze mogelijkheid  te 

moeten aangrijpen om weer iets voor u als lid te 

kunnen organiseren.  

Het programma van de avond kunt u nalezen  in 

de bijgevoegde aankondiging. 

En: u begrijpt natuurlijk ook wel, dat als er 

overheidsmaatregelen worden getroffen, die 

bovenstaande verbieden of onmogelijk maken, 

dan…………maar daar gaan we voorlopig niet 

van uit. 

Voor vragen over de activiteit kunt u terecht bij 

 

Jan Oelen / penningmeester-ledensecretaris 

evenementen-utrecht@ipa-nederland.nl  

of 06-40535016 

 
____________________________________ 

 

 

 
 

UITGESTELDE  

DISTRICTSLEDENVERGADERING 

 

In het verlengde van de uitgestelde Algemene 

Ledenvergadering van IPA Nederland (als 

nieuwe datum is inmiddels donderdag 28 

oktober 2021 in Venlo bepaald) staat de DLV 

van district Utrecht nu gepland voor  

 maandag 11 oktober 2021 

 aanvang 19.30 uur 

 plaats Huize Beukbergen 

De aangepaste agenda vindt u bij deze nieuws-

brief en wij hopen natuurlijk op een grote 

opkomst. Het is voor u als lid dé gelegenheid 

mee te praten/beslissen over het wel en wee van 

het district; een inbreng die wij als bestuur zeer 

op prijs stellen. 

Tom Schellings / secretaris 

utrecht@ipa-nederland.nl of 06-53107887 

 

______________________________________ 
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COLLECTORS ITEMS 

 

 
 

In de nieuwsbrief van mei jl. is aangekondigd 

dat er gekeken ging worden naar leuke, maar 

ook functionele items waarmee de IPA kan 

worden uitgedragen. Zo is gezocht naar de 

mogelijkheid om kaas/broodplanken (diverse 

maten) & onderzetters te kunnen bestellen met 

daarop het IPA-logo en eventueel een 

persoonlijke tekst of naam. Ook kan gedacht 

worden aan een wijn- of bierglas (zie foto’s van 

diverse opties) 

 

Graag zouden wij 

willen weten of er 

animo is voor dit soort 

collectorsitems, zodat 

een offerte gevraagd  

kan worden. Uiteraard 

bepaalt de hoeveelheid 

bestelde items de  

uiteindelijke kostprijs.  

Afhankelijk van de 

belangstelling kan dan 

een bestelling geplaatst worden.  

Voor aflevering en eventuele verzending wordt 

nog nagedacht over zo eenvoudig en goedkoop 

mogelijke opties.  

Wilt u meer weten over 

de mogelijkheden tot 

bestelling van de 

artikelen of heeft u 

vragen over andere 

zaken m.b.t. deze 

collectorsitems, neem dan contact op met 

 

Dave Oltmans 

daveoltmans@ziggo.nl – 06-25388873 

 

 
 

_______________________________________ 

 

 
 

DE TOEKOMST VAN  ONZE 

KLAVERJASCOMPETITIE 

 

 

Zoals u allemaal weet is het klaverjassen er het 

afgelopen jaar bij ingeschoten en de 

verwachting is dat ook de komende maanden de 

kaarten niet meer uit het doosje zullen komen. 

Dit heeft alles te maken met de 1,5 meter regel 

en het aantal mensen, dat bij Huize Beukbergen 

aan één tafel kunnen dan wel mogen zitten. 

Jammer maar dat is natuurlijk met heel veel 

zaken zo.  

 

Toch willen wij alvast vooruit kijken naar 2022; 

het jaar waarin wij de kaartcompetitie weer 

willen gaan opstarten. We blijven hopen dat de 

maatregelen tegen die tijd nog wat meer zijn 

versoepeld en dat de kaarten weer lekker 

kunnen worden geschud. 

Voorlopig zullen de eerste vier avonden van de 

competitie worden gepland in januari, februari, 

maart en april, terwijl het 2e deel van de 

competitie gespeeld gaat worden in september, 

oktober, november en december. 

De exacte data moeten nog afgestemd worden 

met Huize Beukbergen, maar houdt er alvast 

rekening mee dat het een dinsdagavond zal 
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worden in ons “eigen huis” te Huis ter Heide, 

aanvang 19.30 uur. 

 

We gaan binnenkort inventariseren welke vaste 

deelnemers het weer leuk vinden de kaarten op 

te pakken (we hopen op zo’n 20 tot 24 man/ 

vrouw). Er wordt geklaverjast volgens het 

Amsterdamse systeem (3 bomen) en de messen 

kunnen thuis gelaten worden. Het inleggeld 

bedraagt € 2,50 en een drankje/hapje is 

aanwezig. 

Dus zin om in 2022 gezellig te komen 

kaarten? Geef u vóór 1 november a.s. dan op 

bij de klaverjasgedelegeerden John Jansen en 

Kees Kalkman 

contact-utrecht@ipa-nederland.nl 

of bel 06-46236935 (John Jansen) 

 ____________________________________ 
    

ACTIVITEITENAGENDA 

 

Op dit moment gaan wij ervan uit dat 

onderstaande activiteiten binnen de thans 

geldende coronamaatregelen georganiseerd 

kunnen gaan worden.  

 

Het gaat om de volgende data 

woensdag 22 sep. barbecue 18.00u 

(zie aankondiging bij deze nieuwsbrief) 

maandag 11 okt. DLV 19.30u 

(zie aankondiging bij deze nieuwsbrief) 

woensdag 24 nov. gezamenlijk buffet 16.00u 

(culinair land van herkomst nog onbekend) 

Het gezamenlijke buffet zal gecombineerd 

worden met huldiging van de jubilarissen 2021 

 

Het bestuur heeft de volgende vergaderdata 

gepland staan: 

. maandag   6 september 

. maandag 15 november 

 

in het vooruitzicht - zaterdag 7 mei 2022 

viering 60-jarig jubileum district Utrecht 

 

uiterste aanleverdata kopij 

voor uitgave december – 15 november 

voor uitgave februari – 15 januari 

voor uitgave mei – 15 april 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS  

 

Bestuursleden 

Herman Nieuwhoff / voorzitter 

vz-utrecht@ipa-nederland.nl  of 06-51700956 

 

Tom Schellings / secretaris 

utrecht@ipa-nederland.nl of 06-53107887 

 

Jan Oelen / penningmeester & ledensecretaris 

pm-utrecht@ipa-nederland.nl of 06-40535016 

 

John Jansen / contactsecretaris 

contact-utrecht@ipa-nederland.nl of  

06-46236935 

 

Eddy van Veldhuijzen / algemeen bestuurslid & 

2e penningmeester 

algemeen-adjunct-utrecht@ipa-nederland.nl of 

06-53236454 

 
 

overige commissies/functionarissen 
 

activiteitenorganisatie 

evenementen-utrecht@ipa-nederland.nl 

 

website redactie 

webredactie-utrecht@ipa-nederland.nl 

 

kaartgedelegeerde 

contact-utrecht@ipa-nederland.nl 

John Jansen en Kees Kalkman 

 

visgedelegeerde  

daveoltmans@ziggo.nl of 06-25388873 

Dave Oltmans 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:contact-utrecht@ipa-nederland.nl
mailto:vz-utrecht@ipa-nederland.nl
mailto:utrecht@ipa-nederland.nl
mailto:pm-utrecht@ipa-nederland.nl
mailto:contact-utrecht@ipa-nederland.nl
mailto:algemeen-adjunct-utrecht@ipa-nederland.nl
mailto:evenementen-utrecht@ipa-nederland.nl
mailto:webredactie-utrecht@ipa-nederland.nl
mailto:contact-utrecht@ipa-nederland.nl
mailto:daveoltmans@ziggo.nl


Nieuwsbrief 2021 – 3 (augustus) 

Het bestuur van IPA district Utrecht 
organiseert voor haar leden 

op woensdag 22 september 2021 

      

 
 
De barbecue zal worden gehouden 
in ons “eigen” onderkomen 
Huize Beukbergen 
Amersfoortseweg 59 
Huis ter Heide 

 
 

 

Aanvang aperitief  : 18.00 uur 

Aanvang BBQ         : 18.30 uur 

 

 

Opgave alleen mogelijk door overmaking van € 22,50 p.p. 

op bankrekening NL34RABO0336498942 t.n.v. 

IPA Nederland onder vermelding van BBQ 
(BBQ is all inclusiv, dus alle drankjes zijn inbegrepen) 

 

Om zeker te zijn van een plaatsje aan de barbecue moet uw betaling wel uiterlijk     

vrijdag 10 september 2021 op bovengenoemde rekening zijn  bijgeschreven en er 

geldt een maximum van 55 personen. 

      

 

Wij hopen u de 22e september a.s.  

weer persoonlijk te mogen ontmoeten 

(leden van andere IPA-districten zijn natuurlijk van harte welkom, maar helaas 

geldt voor hen een andere deelnameprijs. Neem hierover contact op met de 

penningmeester via pm-utrecht@ipa-nederland.nl 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/church-bbq-clipart&ei=MGbPVO_fA8v5UvmwhEA&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNH2tFoNzIEs1WwGI9Nv-GkxIMvkyQ&ust=1422964506672352
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wingbergermolen.nl/bbq-arrangementen/&ei=JWnPVM-wA4XyUq_PgbAE&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNEYJqLbkGkDhdiFfqyeLAobPa7fnA&ust=1422965308880607
mailto:pm-utrecht@ipa-nederland.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dispuutwatermanagement.nl/events/all-events/article/42-end-of-the-year-bbq&ei=5WbPVMTcB8evU6nFgYAL&bvm=bv.85076809,d.d24&psig=AFQjCNH2tFoNzIEs1WwGI9Nv-GkxIMvkyQ&ust=1422964506672352


 

 

Nieuwsbrief 2021 - 3 (augustus) 

 

DISTRICTSLEDENVERGADERING 

 

Het bestuur van het district Utrecht nodigt u uit tot het bijwonen van de Districtsledenvergadering, 

die gehouden wordt op maandag 11 oktober 2021 in het vormingscentrum Beukbergen, 

Amersfoortseweg 59 te Huis ter Heide. Aanvang 19.30 uur 

 

 

A G E N D A 
 

1 Opening 

2 Vaststellen definitieve agenda 

3 Verslag Districtsledenvergadering van 21 september 2020         

4 Ingekomen / uitgaande stukken 

5 Jaarverslagen van districts- 

      - secretaris            

            - contactsecretaris          

- ledensecretaris 

- penningmeester                 

6 Vaststellen begroting 2021                

7 Verslag kascontrole commissie en             

verkiezing nieuwe kascontrole commissie 

8 Bestuursbeleid 

9 Bestuursverkiezingen 

Periodiek aftredend zijn  

- secretaris                Tom Schellings (herkiesbaar) 

- contact secretaris  John Jansen       (herkiesbaar) 

 Bevestiging verkiezing Herman Nieuwhoff (voorzitter) 

  

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich vóór 27 september 2021 schriftelijk bij de secretaris  

melden. 

P A U Z E 

10   Informatieblad / Nieuwsbrief  

11   Geplande activiteiten binnen het district 

12   Behandeling van de beschrijvingsbrief IPA Nederland voor de ALV op 28 oktober 2021 

      (waaronder de door het LB voorgestelde verevening) 

13   Rondvraag 

14   Sluiting 

 

LET OP 

I.v.m. de bijzondere tijd waarin wij nog steeds leven is het ook nu noodzakelijk uw komst naar de 

vergadering VOORAF aan te kondigen. Stuur even een mailtje naar onderstaand mailadres of meld 

uw aanwezigheid telefonisch bij uw secretaris.  

 

De notulen van de Districtsledenvergadering van 21 september 2020 en de jaarverslagen 2020 kunt u 

opvragen bij de secretaris Tom Schellings via 

Post Albert Cuijpstraat 10, 3817 RC Amersfoort 

Telefoon 06-53107887 

E-mail utrecht@ipa-nederland.nl       

 

Namens het bestuur,                              

T. Schellings / secretaris 
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