
De	laatste
bijeenkomst	in
"Huize
Beukbergen"
in	Huis	ter
Heide	vond
plaats	op

woensdag	23	november	2022	en	stond	in
het	teken	van	een	gezellig	samenzijn	onder
het	genot	van	heerlijke	Spaanse	Tapas.
In	de	kelderbar	werd	er	gestart	met	een
aperitief	en	kon	iedereen	gezellig	bijkletsen.
De	avond	ging	daarna	door	in	de	grote	zaal
één	etage	hoger.	Ook	daar	schoof	iedereen
bij	elkaar	aan	met	een	bordje	en	werden	de
gesprekken	voortgezet.	Vanuit	het	Duitse
Siegburg	waren	Matthias	en	Ute	Schmidt
overgekomen.	Al	met	al	was	het	een
gezellige	avond	in	een	klein	gezelschap	van
21	leden	en	partners.
Vanwege	"de	laatste	keer"	had	Jan	Oelen
die	avond	graag	willen	afsluiten	door
symbolisch	de	deur	van	"Huize	Beukbergen"
achter	zich	dicht	te	trekken.	Helaas	kon	hij
door	gezondheidsklachten	er	die	avond	niet
bij	zijn	en	daardoor	zal	deze	symbolische
daad	jammer	genoeg	niet	als	'historisch'	in
de	verenigingsboeken	kunnen	worden
bijgeschreven.		

Eddy	van	Veldhuijzen

Op	zaterdag	7	januari
2023	werd	de
Nieuwjaarsreceptie	van
het	district	gehouden	in
café-restaurant	
“Ouwekamp”	te	Austerlitz.
Na	een	aantal	jaren	dit
gevierd	te	hebben	in	Huize
Beukbergen	te	Huis	ter
Heide	waren	we,	zoals
bekend,	naarstig	op	zoek
naar	een	andere	geschikte
locatie.

“Ouwekamp”	voldeed	aan
onze	verwachtingen.	Al

was	het	voor	sommigen	“in	the	middle	of	nowhere”.	De
receptie	duurde	van	14.00	tot	17.00	uur,	maar	als	het
gezellig	is	loopt	dat	altijd	wel	uit.	Alle	leden	van	het
district	werden	voor	deze	receptie	uitgenodigd.	Echter
slechts	een	klein	aantal	gaven	acte	de	présence.

Onder	het	genot	van	een	drankje,	een	hapje	en	een
korte	toespraak,	waarin	het	afgelopen	jaar	en	2023
kort	werden	doorgenomen,	keuvelden	de	aanwezigen
er	lustig	op	los.	Een	heildronk	op	het	nieuwe	jaar	met
de	verwachting,	dat	de	andere	activiteiten	misschien
beter	zullen	worden	bezocht.

Jan	Oelen

Facebook Website
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Van	de	bestuurstafel

Beste	IPA-vrienden	en	vriendinnen,

Het	was	vanochtend	heerlijk	wakker	worden,
want	het	zag	er	zo	uit,	romantischer	kan	haast
niet.

Inmiddels	hebben	we	de	laatste	activiteit	in
het	vormingscentrum	Beukbergen,	namelijk
een	tapas	buffet		en	de	1e	activiteit	op	een
nieuwe	losse	locatie,	namelijk	de	nieuwjaar
receptie	gehad.	Alhoewel	niet	iedereen	de
locatie	makkelijk	kon	vinden,	was	het	een
gezellige	en	knusse	receptie.	De	volgende
activiteit	is	de	stamppotmaaltijd	op	22	februari.
Over	deze	activiteit	vindt	u	meer	informatie
elders	in	deze	nieuwsbrief.

Het	bestuur	is	al	druk	geweest	met	de
voorbereiding	van	de	DLV	die	op	24	april
gehouden	wordt.	In	dit	bulletin	treft	u	dan	ook
de	agenda	voor	de	DLV	en	de	jaarverslagen
van	de	secretaris,	de	contactsecretaris	en	de
ledenadministratie	en	penningmeester	aan.

Tijdens	het	voorzittersoverleg	heeft	het
Landelijk	Bestuur	aangegeven	dat	zij	graag	de
IPA-districten	willen	samenvoegen	conform	de
grootte	van	de	betreffende	politie	eenheden.
Dat	zou	voor	Utrecht	betekenen	dat	Utrecht
samen	zou	gaan	met	Flevoland	en	Gooi	en
Vechtstreek.	Dit	zal	op	de	komende	ALV
mogelijk	wel	eens	een	heet	hangijzer	kunnen
worden.

Het	bestuur	en	de	redactie	zijn	vreselijk
benieuwd	wat	u	van	de	opzet	van	de	nieuwe
nieuwsbrief	vindt.
	
Hopelijk	tot	snel	op	één	van	de	evenementen.

Tom	Schellings	/	voorzitter	a.i.

Annette	stopt	na	10	jaar
als	Nieuwsbrief-

redacteur
(Ingezonden	stuk)

DIKKE	PLUIM
	
In	de	laatste	IPA	Nieuwsbrief	(2022-4)	stond
er	bij	de	aanhef	in	de	mail:	"Goedemiddag”	en
veel	leesplezier	van	het	bestuur.	In	de	tweede
alinea	heel	bescheiden,	dat	dit	haar	laatste
Nieuwsbrief	zou	zijn.	Voor	alle	duidelijkheid
met	“haar”	wordt	bedoeld:	ANNETTE	VAN
DER	KRAATS.	Inderdaad,	voluit	gespeld	en
dat	mag	ook	wel	een	keer.	Ze	schreef	heel
bescheiden	dat	ze	het	redactiewerk	10	jaar
lang	met	plezier	heeft	gedaan.	Moet	je
voorstellen	zeg,	10	jaar	lang	4	keer	per	jaar
een	Nieuwskrant	uitbrengen.	Dat	zijn	dus	40
exemplaren	in	totaal.	Nu	heb	ik	het	alléén
maar	over	het	uitbrengen	van	een
Nieuwskrant.	Hoe	vaak	heeft	ze	de
bestuursleden	en	vaak	ook	anderen,	moeten
pushen	om	vóór	een	bepaalde	datum	kopij
aan	te	leveren.	Hoe	vaak	zou	ze	niet	zelf	dan
maar	een	stukje	hebben	geschreven	of	een
verslag	hebben	gemaakt	van	een	bepaalde
activiteit.	En	wie	had	er	ook	weer	foto’s
gemaakt?	En	waarom	komt	iedereen	met	de
laatste	dingen	aan	kakken	(..	sorry	..)?	Een
ieder	die	wel	eens	een	kortere	of	langere	poos
vakbondswerkzaamheden	of	verenigingswerk
heeft	gedaan	weet	er	over	mee	te	praten.
	
Overtuigd,	om	namens	meerdere	leden	van
ons	District	te	mogen	spreken	heeft	Annette
een	hele	dikke	pluim	verdiend.	Wij	de	leden
hebben	genoten	van	de	mooie	lay-out,	de
prachtig	gesitueerde	foto’s	en	bovenal	de
duidelijke	spelling	en	het	mooie	Nederlandse
taalgebruik	(volgens	mij	geen	typefoutje	of
lettertje	verkeerd).

Bedankt	Annette	dat	je	het	zo	lang	hebt
volgehouden	en	we	wensen	je	een	goede	en
welverdiende	periode	van	rust,	geen	druk
meer	en	bovenal	een	goede	gezondheid.
	
Jan	de	Vries
	
(Naschrift	redactie:	Annette	heeft	als	dank
voor	haar	inzet	gedurende	10	jaar	als
redacteur	van	onze	Nieuwsbrief	namens	de
leden	en	het	districtsbestuur	een	theaterbon
ontvangen.)	

Verslag	Tapasavond

ACTIVITEITENAGENDA
Voor	het	verenigingsjaar	2023	zullen	we	op
verschillende	locaties	onze	activiteiten
houden.	Hieronder	de	data	zoals	die	door
het	bestuur	zijn	vastgelegd	met	daarbij	-
onder	voorbehoud	-	de	eventuele	locaties:

Data/activiteiten:
woensdag	22	februari	-	16.30	uur

						Stamppottenbuffet	-	Woudenberg
						(zie	aankondiging	bij	deze	nieuwsbrief)

maandag	24	april	-	19.30	uur	
						Districts	Ledenvergadering	(DLV)	-
						Austerlitz
						(zie	aankondiging	bij	deze	nieuwsbrief)

vrijdag	26	mei
						Algemene	Leden	Vergadering	-
						Organisatie	bestuur	IPA-Nederland	-
						Den	Haag

zaterdag	10	juni	-	13.45	uur
						Escaperoom	Bunker83	-	Soesterberg
						(zie	aankondiging	bij	deze	nieuwsbrief)			

woensdag	14	juni	-	14.00	uur	
						Zomerinstuif	en
						Jubilarissenmiddag	-	Soesterberg				

woensdag	6	september	-	17.00	uur
						BBQ

woensdag	15	november	-	middag/avond
						Educatiefprogramma	met	diner	

De	volgende	(bestuurs)vergaderingen	staan
gepland:

maandag	20	maart	2023
maandag	17	april	2023	
maandag	8	mei	2023
maandag	5	juni	2023	
maandag	28	augustus	2023
maandag	6	november	2023

	

Stamppottenmaaltijd
Woensdag	22	februari	2023

Pannenkoekenhuis	Bergzicht
Doornseweg	23	(N227)
3931	HM		Woudenberg

Ontvangst	en	aperitief:	vanaf	16.30	uur
Aanvang	maaltijd:	17.30	uur
Afsluiting	met	koffie:	20.00	uur

Opgave	alleen	mogelijk	door	overmaking	van
€	22,50	per	persoon	naar	de	RABO-

bankrekening
NL34	RABO	0336498942

t.n.v.	IPA	Nederland	onder	vermelding	van
STAMPPOTTEN

(het	arrangement	is	all-in,	dus	inclusief	alle
dranken)

Om	zeker	te	zijn	van	deelname	moet	uw
betaling	uiterlijk	woensdag	15	februari	2023

op	bovengenoemde	rekening	zijn
bijgeschreven.

Wij	hopen	u	in	februari	weer	gezellig	te
kunnen	ontmoeten.

(Leden	van	andere	IPA-districten	zijn
natuurlijk	van	harte	welkom,	maar	helaas
geldt	voor	hen	een	andere	deelnameprijs.
Neem	bij	interesse	hierover	vooraf	contact	op

met	de	penningmeester	via
pm-utrecht@ipa-nederland.nl)

	

Escaperoom	-	Bunker	83
Totale	wereldvernietiging	ligt	op	de	loer.
Nemen	jij	en	je	team	de	juiste	beslissingen
en	zijn	jullie	daardoor	in	staat	een	Mutual
Assured	Destruction	te	voorkomen?	Ga	de

uitdaging	aan	in	deze	Koude	Oorlog
battleroom!

Dit	unieke	uitje	staat	gepland	voor	zaterdag
10	juni	2023	en	het	districtsbestuur	kan	dit
voor	de	leden	(en	evt.	introducé)	met	een

leuke	korting	aanbieden.	

“Wilt	u	plaatsnemen	in	de	commandobunker
van	de	Russen	of	Amerikanen,	van	waaruit

mogelijk	nucleaire	raketten	worden
afgevuurd?”	Het	gebeurt	niet	vaak	dat	deze
vraag	wordt	gesteld,	behalve	in	de	bijzondere

escaperoom	Bunker	83	bij	het	Nationaal
Militair	Museum	(NMM)	in	Soesterberg,	die

zich	afspeelt	in	de	Koude	Oorlog.
Klik	hier	voor	informatie	over	Bunker	83.

Lijkt	je	dit	wat?

Er	is	voor	IPA	District	Utrecht	op	zaterdag	10
juni	a.s.	om	13.45	uur	een	plek	gereserveerd

voor	minimaal	6	en	maximaal	12	leden	/
introducés.

Na	afloop	sluiten	de	deelnemers	deze	middag
af	in	het	restaurant	van	het	Nationaal	Militair
Museum	(NMM)	onder	het	genot	van	een

hapje	en	een	drankje.
Nadere	informatie	over	de	exacte	verzameltijd

volgt	tijdig	na	aanmelding.
En	o	ja,	....	VOL	=	VOL			

Aanmelden	kan	door	overmaken	van	€
10,-	per	lid	en	€	15,-	voor	een	eventuele
introducé	naar	de	RABO-bankrekening	

NL34	RABO	0336498942
t.n.v.	IPA	Nederland	onder	vermelding

van	Bunker83	
(het	arrangement	is	incl.	één	drankje	en	een

snack	na	afloop)

Van	de	redactie
Een	nieuw	jaar	met	een	nieuwe	redactie	en	een
Nieuwsbrief	die	in	een	andere	vorm	verschijnt.	De
afgelopen	10	jaar	werd	de	eindredactie	van	het
contactorgaan	verzorgd	door	Annette	van	der	Kraats.
Eén	van	onze	trouwe	leden	staat	in	deze	editie	stil	bij
haar	afscheid.	
Verder	treft	u	in	deze	editie	een	aantal	terugblikken
aan	op	eerdere	evenementen,	kijken	we	vooruit	naar
de	activiteiten	in	2023	én	zijn	Agenda	en
Jaarverslagen	voor	de	Districtsledenvergadering
(maandag	24	april	2023)	opgenomen.

De	nieuwe	opmaak	van	de	Nieuwsbrief	is	grotendeels
vergelijkbaar	gebleven	met	wat	u	gewend	was,	er	is
wel	een	ander	lettertype	toegepast	en	de	nieuwe
manier	van	verzenden	maakt	dat	het	op	verschillende
devices	(telefoon,	tablet	of	computer)	goed	leesbaar
blijft.	Wilt	u	liever	de	PDF-versie	downloaden?	Dat	kan
dat	door	links	bovenin	deze	Nieuwsbrief	op	de	link
'Bekijk	hier	de	PDF-versie'	te	klikken.

Laat	het	de	redactie	vooral	weten	wat	u	vindt	van	de
nieuwe	layout	of	meld	uw	ideeën	over	vormgeving	en
opzet.	We	maken	de	Nieuwsbrief	tenslotte	voor	elkaar
maar	het	liefst	ook	met	elkaar.

Veel	leesplezier!

John	Jansen	
Eddy	van	Veldhuijzen			

C	O	N	T	A	C	T	G	E	G	E	V	E	N	S

Bestuursleden
Tom	Schellings

voorzitter	a.i.	/	secretaris
vz-utrecht@ipa-nederland.nl	

06-53107887

Jan	Oelen
penningmeester	&	ledensecretaris
pm-utrecht@ipa-nederland.nl

06-40535016
	

John	Jansen	
contactsecretaris

contact-utrecht@ipa-nederland.nl
06-46236935

	
Eddy	van	Veldhuijzen	

alg.	bestuurslid	&	2e	penningmeester
algemeen-adjunct-utrecht@ipa-nederland.nl

06-53236454

Verslag	Nieuwjaarsinstuif

DISTRICTSLEDENVERGADERING

Op	maandag	24	april	2023	om	19.30	uur	staat	de
ledenvergadering	van	ons	district	gepland.	Het	bestuur
stelt	het	zeer	op	prijs	dat	deze	vergadering	door	zoveel
mogelijk	leden	bijgewoond	wordt	en	nodigt	u	daarom
van	harte	uit	in	Eetcafé	Ouwekamp,	Oude	Postweg
144	in	Austerlitz	om	daarbij	aanwezig	te	zijn.

De	agenda	voor	deze	avond	ziet	er	als	volgt	uit	(en
kunt	u	hier	ook	downloaden):

A	G	E	N	D	A
	
1.	 		Opening
2.	 		Vaststellen	definitieve	agenda
3.	 		Verslag	DLV	25	april	2022
4.	 		Ingekomen	/	uitgaande	stukken
5.	 		Jaarverslagen	van	districts-
												-	secretaris
												-	contactsecretaris
												-	ledensecretaris
												-	penningmeester
		6.		Vaststellen	begroting	2023
		7.		Verslag	kascontrolecommissie
								&	verkiezing	nieuwe	kascontrolecommissie
		8.		Bestuursbeleid
		9.		Bestuursverkiezingen
								Er	zijn	geen	periodiek	aftredende
								bestuursleden	wel	is	de	functie	van
								voorzitter	nog	vacant.

								Eventuele	kandidaten	voor	de	functie	van
								voorzitter	dienen	zich	voor	15	april	2023
								schriftelijk	op	te	geven	bij	de	secretaris.

P	A	U	Z	E

	10.		Informatieblad	/	Nieuwsbrief
	11.		Geplande	activiteiten	binnen	het	district
	12.		Behandeling	beschrijvingsbrief
									IPA	Nederland	voor	de	ALV	van	26	mei	2023
	13.		Rondvraag
	14.		Sluiting

Na	de	vergadering	is	er	gelegenheid	om	onder	het
genot	van	een	drankje	bij	te	praten.	
	

Jaarverslag	2022	Secretaris
Tom	Schellings	blikt	terug	op	de	bestuurlijke	kant	van
het	afgelopen	jaar,	een	jaar	waarin	het	district	haar	60
jarig	jubileum	vierde	en	de	functie	van	voorzitter	weer
vacant	kwam	en	helaas	nog	niet	is	ingevuld.	Zijn
verslag	vindt	u	hier.	

Jaarverslag	2022
Contactsecretaris

Het	afgelopen	jaar	waren	er	weer	mondjesmaat
bijeenkomsten	mogelijk	nadat	Corona	de	afgelopen	2
jaar	er	voor	zorgde	dat	veel	samenkomsten	niet
konden	doorgaan	of	geannuleerd	moesten	worden.
John	Jansen	benoemd	de	contactmomenten	en
benoemd	de	thuisbezoeken	aan	jubilarissen.
Het	verslag	vindt	u	hier.	

Jaarverslag	2022
Ledensecretaris	-
Penningmeester

Jan	Oelen	neemt	ons	in	zijn	jaarverslagen	mee	naar
de	ledenaantallen	en	benoemt	een	bewogen	financieel
jaar	waarin	het	district	haar	jubileum	vierde	en	we	te
maken	kregen	met	stijgende	kosten.	Beide	verslagen
vindt	u	hier.			

Kaarten
Door	het	wegvallen	van	de	mogelijkheid	om	te	
klaverjassen	in	"Huize	Beukbergen"	in	Huis	ter	Heide
is	er	gezocht	naar	een	oplossing	voor	kaartliefhebbers.

Er	is	overleg	geweest	met	de	organisatie	“Stichting
Binding”	die	in	het	"Ewoud	en	Elisabeth	Gasthuis"	in
Wijk	bij	Duurstede	(Gansfortsstraat	4)	iedere
donderdag	een	kaartmiddag	organiseert.	IPA-leden
zijn	van	harte	welkom	en	kunnen	bij	deze	groep
aansluiten.

Om	een	beeld	te	geven	van	de	grootte	van	de
kaartgroep	die	daar	nu	speelt:	er	zijn	6	à	7	tafels	voor
het	Klaverjassen	(Rotterdams	-	aftroeven	van	je	maat)
en	3	tafels	voor	het	Jokeren.	Er	wordt	geen	competitie
gespeeld,	maar	iedere	speelmiddag	worden	er	wel	een
1e,	2e	en	3e	prijs	uitgereikt	in	de	vorm	van
cadeaubonnen.

Inschrijven	vanaf	13.00	uur	en	start	om	13.30	uur.	Het
inschrijfgeld	bedraagt	€	4,-	(het	eerste	kopje	koffie	of
thee	is	gratis).

Vooraf	aanmelden	is	niet	nodig,	dus	heb	je	zin	om	te
kaarten	dan	ben	je	welkom!

John	Jansen

10	jaar	Politie	Nederland
Op	1	januari	2023	was	het	tien	jaar	geleden	dat	er	één
politie	kwam.	In	die	tien	jaar	is	er	ontzettend	veel
gebeurd	en	veranderd.	De	samenleving	veranderde,
de	organisatie	veranderde,	werkplekken	veranderden.
Maar	veel	bleef	ook	binnen	het	Korps	hetzelfde;
collegialiteit,	inzet	en	professionaliteit.

De	afgelopen	en	komende	maanden	wordt	er	op
verschillende	manieren	stil	gestaan	bij	tien	jaar	één
politie.	Dat	is	bijvoorbeeld	gedaan	tijdens	de
COP2000,	in	verschillende	interviews	van	de
afgelopen	tijd	en	bij	het	verschijnen	van	het	boek
‘Blauwdruk.	Kroniek	van	de	Nationale	Politie.'.	De
komende	tijd	wordt	dat	voortgezet.

In	het	kader	van	tien	jaar	één	politie	is	er	ook	een
fotoboek	gemaakt;	‘In	blauw	licht.’	Dit	fotoboek	laat	het
alledaagse	en	veelzijdige	politiewerk	zien	en	eert	de
moed	en	inzet	van	onze	collega’s.	Fotograaf	Wouter
Zaalberg	heeft	de	afgelopen	twee	jaar,	op	allerlei
plekken	in	het	korps,	talloze	foto’s	van
politiemedewerkers	tijdens	hun	werk	gemaakt.	Hij
heeft	de	essentie	gevangen	van	wat	politiewerk	is.	De
foto’s	vertellen	het	vaak	rauwe,	soms	inspirerende	en
altijd	bijzondere	verhaal	van	de	meer	dan	60.000
medewerkers	die	bij	de	politie	werken.	Zij	werken	hard
en	zijn	toegewijd	om	Nederland	vrij	en	veilig	te
houden.	Of	dat	nu	in	de	bedrijfsvoering,	in	de
opsporing,	digitaal,	als	wijkagent,	in	de	noodhulp	of	op
één	van	die	andere	plekken	binnen	het	korps	is.
Via	deze	link	kun	je	het	fotoboek	bekijken:

Hopelijk	bent	u	net	zo	enthousiast	over	het	boek	als
Korpschef	Henk	van	Essen.	En	hopelijk	inspireert	het
boek	de	medewerkers	van	het	Korps	om	hun	werk
iedere	dag	met	betekenis	te	blijven	doen.	Net	zoals	de
politiemedewerkers	op	de	foto’s	dat	doen.

(bron:	Korpsnet)

Aanleveren	kopij
Uiterste	aanleverdata	nieuwe	edities:

Uitgave	Mei	-	uiterlijk	15	april	2023
Uitgave	Augustus	-	uiterlijk	15	juli	2023
Uitgave	December	-	uiterlijk	15	november	2023
Uitgave	Februari	-	uiterlijk	15	januari	2024

COLOFON
Uitgave:	IPA	District	Utrecht

Eindredactie:	John	Jansen	/	Eddy	van	Veldhuijzen
E-mail:	algemeen-adjunct-utrecht@ipa-nederland.nl	

Foto's:	Eddy	van	Veldhuijzen	/	Restaurant	Bergzicht
Afbeeldingen:	Freepik.com	/	N.M.M.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	algemeen-adjunct-utrecht@ipa-

nederland.nl	toe	aan	uw	adresboek.

https://www.facebook.com/groups/410785420840850
https://www.facebook.com/groups/410785420840850
https://www.ipa-nederland.nl/utrecht
https://www.ipa-nederland.nl/utrecht
https://ipa-nederland-district-utrecht.email-provider.eu/download/q28cxiu79a/OoZseEJJAh?file=Nieuwsbrief_2023-01.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
https://ipa-nederland-district-utrecht.email-provider.eu/web/q28cxiu79a/wh1vr2aehv
https://pannenkoekenhuizen.com/bergzicht/
https://goo.gl/maps/kxG652JV4jcoqNuB9
mailto:pm-utrecht@ipa-nederland.nl
https://www.nmm.nl/nl/zien-en-doen/bunker-83/
https://www.nmm.nl/nl/zien-en-doen/bunker-83/
mailto:vz-utrecht@ipa-nederland.nl
mailto:pm-utrecht@ipa-nederland.nl
mailto:contact-utrecht@ipa-nederland.nl
mailto:algemeen-adjunct-utrecht@ipa-nederland.nl
https://goo.gl/maps/dQZ74uMLNcM8Hudh9
https://ipa-nederland-district-utrecht.email-provider.eu/download/q28cxiu79a/Wq9ABFsu7A?file=Agenda+voor+DLV+2023_brfp.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
https://ipa-nederland-district-utrecht.email-provider.eu/download/q28cxiu79a/JTwikPTeXQ?file=2022+jaarverslag+secretaris_logo.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
https://ipa-nederland-district-utrecht.email-provider.eu/download/q28cxiu79a/qTb3OxDR0L?file=2022+jaarverslag+contactsecretaris_logo.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
https://ipa-nederland-district-utrecht.email-provider.eu/download/q28cxiu79a/fMobWiNZDj?file=2022+jaarverslag+ledenadministratie-penningmeester_logo.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
https://goo.gl/maps/XEd5jAUqvpw4mXBk7
https://fts.politie.nl/fotoboek/
mailto:algemeen-adjunct-utrecht@ipa-nederland.nl
https://pannenkoekenhuizen.com/bergzicht/
https://www.freepik.com/
https://www.nmm.nl/nl/zien-en-doen/bunker-83/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://ipa-nederland-district-utrecht.email-provider.eu/unsubscribe/q28cxiu79a/wh1vr2aehv
mailto:algemeen-adjunct-utrecht@ipa-nederland.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-q28cxiu79a-wh1vr2aehv

