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Woord van de V oorzitter

Beste I.P.A leden,

 We zijn al een paar maanden in 2017 en in volle ontplooiing voor heel wat
vooruitzichten. Niet alleen op vlak van IPA maar ook andere dingen die ons
bezig houden en die ons te wachten staan in 2017. Natuurlijk hoop ik dat dit
allemaal positieve dingen zijn, zoals bijvoorbeeld een reis, een huwelijk of
communie.... Allemaal dingen die van 2017 een prachtig jaar moeten maken
zoals wij ook in die voorgaande jaren hebben beleefd.
Natuurlijk past het ook stil te staan bij onze IPA activiteiten zoals de eerstko-
mende statutaire bijeenkomst op 28 maart om 18 uur. Het is gewoonlijk een
korte vergadering die het afgelopen jaar nog eens uit de doeken doet en kijkt
naar de toekomst. Maar het bijzonderste is dat u daar ook al uw vragen kwijt
kunt over alles wat met IPA te maken heeft. Want wij weten graag wat de
wensen zijn van onze leden en willen dan ook in de mate van het mogelijke er
rekening mee houden. Aansluitend is er ook een gezellig samenzijn met een
typische Italiaans etentje.
Ook zult u nu reeds in dit boekje een aankondiging vinden van “ken uw pro-
vincie” dat in juni zal door gaan en gericht is naar Kleine Brogel en Peer met
het Air Museum van Kleine Brogel. In een tijd van terreurdreiging is het niet
zo simpel om een bezoek aan een militaire site voor elkaar te krijgen. Maar
IPA zou IPA niet zijn moest ze dit niet voor elkaar krijgen. Beloon de inspan-
ningen van het bestuur door aanwezig te zijn.
Aan allen de groeten.

 Servo per  Amiceko.

Hendrickx, Casemir
Voorzitter IPA Limburg
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VOOR U GELEZEN
Het voorwoord van het internationaal IPA-tijdschrift, dat geschreven werd door onze
internationale voorzitter Pierre Martin MOULIN, is een woord van dankbaarheid bij
de ontvangst van zijn lidkaart 2017. Hij schrijft het volgende :

Wat een geschenk !
Vandaag heb ik mijn IPA lidkaart 2017 ontvangen samen met een mooie brief van de
secretaris generaal van mijn afdeling. In aanvulling op de dankbaarheid die ik voel
voor het grote administratief werk dat er in gestoken wordt om het te leveren. Wat
een verzorgd en aangenaam moment. Een simpele kaart, niets bijzonders, maar wat
een betekenis dat er achter zit. Het erkent mij als lid van de “International  Police
Association” net als bijna 420.000 anderen over de hele wereld zonder onderscheid
van rang, functie, geslacht, ras, taal of religie, zoals aangehaald in onze internationale
statuten. Vind mij een andere organisatie met deze gelijke , het verzamelen van de
leden over de hele wereld die dezelfde kaart ontvangen. ! Dit kleine stukje papier
betekent eigenlijk de hele wereld en is het beste paspoort dat je kunt dromen van
een garantie dat alle dragers hetzelfde begrip en geloof hebben in de mensenrechten,
vrede en vriendschap. Een heerlijk gevoel.
Ik weet dat sommigen van u niet tevreden zijn met de kleur, inhoud, de vorm, de
locatie van het logo. het geschrift, de achterkant van de kaart, het ontbreken van
een foto, de drukkerij, het materiaal, enz....En ik weet dat dit onderwerp al op tafel ligt
sinds het prille begin van de IPA. En dat decenia lang mensen blijven klagen. Maar
raad eens? Ik van mijn kant zie geen problemen in dit opzicht, vooral als ik bedenk
dat ik deze kaart  twee of ten hoogte drie keer per jaar zou kunnen tonen. Ik ben erg
blij deze kaart te bezitten en in staat te zijn om de eer van het IPA  lidmaatschap te
delen samen met alle waarden die er aan verbonden zijn met zo veel van jullie in de
wereld.

In het laatste woord van deze nieuwsbrief wordt nog maar eens het belang van IPA
onderstreept , het is geschreven door een zekere Elke:

IPA lidmaatschap is wat je er zelf van maakt... Eerder deze maand behandelde ik een
verzoek van een lid uit Zweden. Het lid had een functie aangevraagd waarbij de Franse
taalkennis vereist was. Zij wilde in contact komen met IPA Frankrijk om zich hierop
voor te bereiden. Later nadat het contact was bewerkstelligd kreeg ik een mailtje
van haar met de uitleg dat ze nu meer contacten had dat ze gehoopt had.
Dit toont mij twee dingen aan : Ten eerste dat niettegenstaande de IPA een grote
organisatie is met veel bureaucratie een simpele aanvraag snel opgelost kan worden.
Leuk is op de tweede plaats te zien dat het lidmaatschap is wat je er zelf van maakt.
Het is veel meer dan het ontvangen van je lidkaart, of het ontdekken van een lijst van
evenementen op uw mail of uw sociale media. Het aanvragen van contacten voor
uw taalvaardigheid te verbeteren zorgt voor nieuwe vriendschappen maar kan ook
leiden tot besparingen. Zij had aldus geen behoefte aan het volgen van dure
taallessen.
Het lijkt me hetzelfde als alle andere facetten van het leven. Hoe meer je inzet op je
IPA lidmaatschap, hoe meer je er van kan maken.
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Euregionale activiteiten
Wanneer U informatie over de hieronder weergegeven activiteiten wenst, kan u zich wen-

den tot de redacteur of bij een ander bestuurslid.

Nederlands Limburg Zuid
28/05/2017 Memorial Day in Margraten
Eind Mei Reis naar St Petersburg
17/06/2017 Schieten en BBQ
19/08/2017 Mosseldag Ierseke
15-18/10/2017 Reis naar de Loire
25/11/2017 Mosselavond

Heinsberg
Sep/okt Reis
05/12/2017 Weihnachtsgansessen und Hexen

Aken
09/09/2017 Euregionaal Schuttersfeest
08/12/2017 Kerstdiner

Limburg Noord
15/03/2014 Bezoek Schutterijmuseum
07/04/2017 Voorjaarswandeling
21/04/2017 Vliegtuigen bezichtinging
06/05/2017 Forelvissen (samen met Limburg Zuid)
Mei Karting
09/07/2017 Schutterij schieten
26/08/2017 BBQ
02/09/2017 Airbornmars
07/09/2017 Museumbezoek “Terug in de tijd”
08/10/2017 Paardenkoetstocht
14/12/2017 Kerstkienen

Luik
April Petanque
12-14/05/2017 Motoralleye in de Pyreneneën
27/05/2017 Memorialday Neuville en Condroz
Mei-Juni Voorstel Euregionaal Mototreffen
Sep-Okt Reis
14/10/2017 Wandeling in de Hoge Venen

Belangrijk :Het aanmelden of inschrijven voor de activiteiten in de Euregio dienen te geschieden
via onze provinciale penningmeester Bosmans (voor de leden van onze provincie).
De inschrijvingen zijn slechts geldig bij betaling (Zichtrekening van IPA-Limburg voor alle stortin-
gen BE 12 459-0091211-92
             De provinciale penningmeester zal dan de aanmelding gezamenlijk doen zodat dub-
bele boekingen uitgesloten worden.

Activiteiten IP A lIMBURG

28 MAART 2017 ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
17 JUNI 2017 KEN UW PROVINCIE - AIR MUSEUM KLEINE BROGEL
16 DECEMBER 2017 EUREGIONAAL KERSTFEEST
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DE PROVINCIALE RAAD
I.P.A. SECTIE LIMBURG

Voorzitter
Casemir Hendricks

011/52.38.93
voorzitter@ipalimburg.be

_________________________________

1°Ondervoorzitter en redactie
Frans Van Oppen
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2°Ondervoorzitter/Vaandrig/Econoom
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___________________________________

Feestelijkheden
Ludo Reenaers

011/88.30.26
feestelijkheden@ipalimburg.be

____________________________________



International Police Association 7

Op Dinsdag 28 maart 2017 om 1800 uur
te

BERINGEN
Lokaal “La Baraca”

Kanaalstraat 16 a
De Provinciale Raad I.P.A. - Limburg nodigt haar leden uit op de jaarlijkse algemene

statutaire vergadering

Dagorde statutaire vergadering 28.03.2017

1. Opening door de voorzitter:
2.  Verslag van de ondervoorzitters
3.  Beheersverslag van de secretaris
4   Verslag van de Kascontroleurs.
5.  Financieel verslag door de Penningmeester.
6.  Vrijwilligers  voor kascontrole in 2018
7.   Rondvraag
8.  Huldiging van de verdienstelijke leden .

  9.   Verkiezing van de bestuursleden.
10.  Verdeling van de bestuurstaken
11. Slotwoord

Na de vergadering zal er een Italiaanse maaltijd zijn:

Aperitief
Lasagna

Fritto Misto (3 soorten vlees)
groenten en patatjes

Dessert

Prijs voor de maaltijd  20 • per persoon Dranken  tijdens de maaltijd inbegrepen.

ALGEMENE STATUTAIRE
VERGADERING I.P.A. - LIMBURG
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Indien u wilt aanwezig zijn:
Indien u wilt deel uit maken van het bestuur:

Gelieve u zich dan aan te melden bij onze secretaris,- liefst zo vlug mogelijk-.

Deze die wensen deel te nemen aan de Maaltijd vragen wij de bijdrage zo vlug mogelijk  te
storten op rekeningnummer van IPA Limburg :

BE12 459-0091211-92

liefst voor 15 maart 2017.

25 jaar lidmaat schap

Er zijn dit jaar geen leden die in aanmerking komen voor 25 jaar lidmaatschap.
(dit zijn leden die aangesloten zijn sinds 1992)

Indien er leden zijn die de pin van 25 j lid niet ontvangen hebben en al langer lid
zijn, kunnen deze alsnog in ontvangst komen nemen.

Voorwaarden is dat je u hiervoor meldt bij de ledensecretaris en aanwezig bent op
de algemene vergadering.

Onder dezelfde voorwaarden kunnen ook de leden die zich verontschuldigd
hebben op het nationaal congres en die vorig jaar in aanmerking kwamen voor 50

jaar lidmaatschap hun erkenning komen afhalen op de algemene vergadering.

Bestuursverkiezing

De volgende bestuursleden zijn uittredend en herverkiesbaar :

HENDRICKX Casemir
KENNENS Henrie

SCHEPMANS Eddy

Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom.
Zij die wensen deel uit te maken van het bestuur kunnen zich kandidaat stellen

door zich aan te melden bij de secretaris voor de vergadering.

Bezoek ook onze website
IPALIMBURG.BE
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Het Euregionaal
Kerstfeest was weer
een voltreffer. De
lekkere en keurig
geserveerde maaltijd
was tot in de puntjes
verzorgd door het  team
van Hoeve Gervan te
Linkhout.
De aanwezige leden
waren welliswaar de
gekende habituées met
hier en daar toch een
nieuw gezicht.
Door het menu jaarlijks
te wijzigen kunnen we
toch de vaste leden
ieder jaar een
verrassing van smaken
serveren.

Euregionaal Kerst feest 2016
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Natuurlijk mochten wij
ook enkele leden van
onze euregiopartners
ontvangen, in dit geval
leden uit Nederlands
Limburg Noord.
Gelukkig viel het weer
mee en moesten er
geen sneeuwkettingen
gelegd worden zoals
enkele jaren geleden.
Ons bestuurlid Jean-
Louis had gezorgd
voor een voorstelling
in de zaal van wat foto’s
over de laatste
organisaties van onze
vereniging. Zij die daar
op aanwezig waren
konden zichzelf nog
eens bewonderen en
terugdenken aan deze
g e b e u r t e n i s s e n .
Hopelijk neem je ook
dit jaar deel aan de
geplande aktiviteiten,
zodat je op het
Kerstfeest van 2017 je
nog eens kan
bewonderen op de
diavoorstelling.
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Nu al te noteren in je agenda !!!!!

KEN UW PROVINCIE
Zaterdag 17 Juni 2017

BEZOEK AIR MUSEUM KLEINE BROGEL

Voor het thema ken uw provincie kozen wij dit jaar om een bezoekje te brengen aan
het air museum van Kleine Brogel
In deze tijden van terroristische dreiging is het niet gemakkelijk om dit museum te
bezoeken. De veiligheid van de militaire basis van Kleine Brogel, op wiens
grondgebied dit museum gelegen is, is van het allergrootste belang. Voor onze
vereniging wilden de verantwoordelijken toch een uitzondering maken en mits het
naleven van de verschillende veiligheidsvoorschriften is het mogelijk voor de IPA
om dit museum te bezoeken. In een volgende uitgave gaan wij hier dieper op in.
Het vergt echter een grotere administratie om dit bezoek te laten plaats vinden. We
hebben van iedere bezoeker zijn identiteitsgegevens nodig . Daarom moeten de
inschrijvingen schriftelijk gebeuren en moeten de gegevens tijdig ingeleverd worden.
Daarom indien u van plan bent om aan dit bezoek deel te nemen vul dan
onderstaande inschrijvingsformulier in en maak dit over aan een van onze
bestuursleden voor 5 juni 2017. U kan ons ook een mailtje sturen met de gevraagde
gegevens.

Deelname aan het bezoek kost 12,- euro p/p, aangezien wij zoals gewoonlijk het
bezoek eindigen met een lichte maaltijd en gezellig samenzijn.
U kan nu al uw deelname bevestigen door het storten van het deelnamegeld op de
rekening van IPA  Limburg nr BE 12 459 0091211 92 met vermelding van “KBAM”.

DEELNEMINGSFORMULIER  “KEN UW PROVINCIE” AIR MUSEUM Kleine Brogel
Ondergetekende neemt deel aan het bezoek van het Air Museum van Kleine Brogel
op 17 juni 2017 met de volgende personen :
NAAM                   Voornaam                 gebdatum            Adres
1.

2.

3.

4.

handtekening
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2004: Verzamelaar van allerhande voorwerpen die met luchtvaart te maken
hebben en specifiek met het 31ste Tijger- smaldeel van de 10de Wing te  Kleine-
Brogel, Jos "Snor" Palmers, bezet sinds jaar en dag een oude  schuur langs de
Maarlose Dijk. Zijn gevarieerde collectie lijdt echter  onder  vochtigheid en de grote
temperatuurschommelingen.
De toenmalige  Bevelhebber 10de Wing,  Kolonel Vlieger  SBH Van Caelenberge
komt  Jos ter hulp en  biedt hem de Loods 140 aan waar hij zijn collectie kan
onderbrengen. De verhuis  verloopt echter moeizaam,  omdat de inrichting van het
nieuw onderkomen  veel tijd vergt en omdat  mankracht ontbreekt voor een vlotte
installatie.

 2006:  Cdt Vlieger "Celle" Celis  richt een oproep tot de oudgedienden van de
10de Wing om mee te werken aan de oprichting van een museum. De reactie is
aarzelend, het enthousiasme gering.

 2007: Op 27 april wordt voor de eerste keer verzameling geblazen en worden  de
kandidaat vrijwilligers geconfronteerd met de toestand van de collectie  Palmers
en van de Loods 140. Het wordt vanaf het begin duidelijk dat deze  loods niet
geschikt is om een historisch museum in onder te brengen wegens  gebrek aan
verwarming en isolatie. Dit maakt expositie van fotomateriaal met  begeleidende
teksten onmogelijk. Na een ultieme tussenkomst van Comd 10W  Kolonel  Vlieger
SBH Wouters wordt de  westelijks vleugel van Blok 9 toegewezen als toekomstige
bakermat voor het  museum 10de Wing. Ten einde de vrijwilligers de nodige
waarborgen te bieden wat betreft ongevallen en schade aan derden wordt beslist
een vzw op te richten,  met name de vzw Kleine-Brogel Air Museum (KBAM). Er
wordt een startbudget  voorzien en ook een paar sympathieke vrienden van het
31ste Smaldeel doen een  duit in het zakje. De vzw schrijft zich in voor een
wedstrijd  "Renovatie van rijdend, rollend en vliegend erfgoed" uitgaande van de
Vlaamse Gemeenschap en ons project wordt aanvaard, met een flinke subsidie
als gevolg. Hiervoor ook langs deze weg nogmaals onze hartelijke dank. De
werkzaamheden beginnen in september waarbij Blok 9 flink onder handen wordt
genomen. Deuren worden verwijderd, extra deurgaten gemaakt om een vlotte
doorstroming door de lokalen mogelijk te maken en alles wordt onder een  frisse
verflaag gestopt. De verlichting wordt aangepast met spots waar nodig en  er
wordt een praktisch ophangsysteem aangebracht voor het bevestigen van de
foto panelen.

 2008: De vliegtuigen aan Hof Bergendal worden één voor één afgeschuurd en
geplamuurd waar nodig. Ze krijgen een nieuwe grondlaag, een schitterende
laklaag en  nieuwe kokardes en opschriften.
Burgemeester Kelchtermans van de  peterstad Peer staat zijn Willy's Jeep af aan
de vzw.
 De aanmaak van  fotopanelen wordt gestart.
Het Nationaal Geografisch Instituut schenkt ons een  kaart op 1/25.000ste uit 1943
en twee haarscherpe luchtfoto's van het vliegveld  uit 1951 en 1970.

KLEINE BROGEL  AIR MUSEUM
GESCHIEDENIS
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2009: De uitbetaling van de  lening loopt vertraging op en wordt uiteindelijk pas in
maart 2009 uitgekeerd.  Er zijn bijgevolg een 4-tal maanden voorbijgegaan waarbij
de werkzaamheden aan  een merkelijk trager tempo zijn verlopen. Al het mogelijke
wordt gedaan  om  de vooropgestelde datum van einde project (31 oktober 2009)
te respecteren.
  De Jeep steekt in een nieuw kleedje. Op de  pilotenbus 23 Smd wordt een
gerecycleerde startermotor geplaatst. Dit alles met  de enthousiaste medewerking
van vrijwilligers uit de 10de Wing.
  De mensen van het Documentatiecentrum (DocCen)  hebben de duizenden
foto's en documenten gesorteerd, de weerhouden beelden  laten ontwikkelen en
voor de gepaste teksten gezorgd.
Het team  "Panelen" werkt zich uit de naad om foto's en teksten te lamineren,  op
karton te kleven en onder een goedogende ergonomische vorm op de panelen
aan  te brengen.
Een Jaguar sedan  met Tijgerbeschildering krijgt een plaats op de
museumparking en wordt rijklaar  gemaakt.
 De bouw van een eigen website neemt een aanvang.
  De  "landing" van de Fouga Magister wordt uitgesteld wegens  asbestproblemen
in depot Vissenaken. Minister De Crem komt tussen en belooft  een spoedige
oplossing.
  Lockheed Martin Aeronautics steunt ons project. Good Show !
  Het Amerikaanse 701 Munition Support Squadron stapt in het project en bezorgt
ons foto's en teksten over haar geschiedenis sinds het begin van de
samenwerking met de 10de Wing. Een delegatie Onderofficieren schenkt een
Amerikaanse vlag met stok en staander aan KBAM.
  Op 17 augustus krijgen we het bezoek van erfgoed  consulente Mevr. K.
Moermans die moet nagaan of de subsidie van de Vlaamse  Gemeenschap wordt
besteed zoals afgesproken in de overeenkomst. Niet alleen was  het oordeel zeer
positief, ook werden ons nog ettelijke raadgevingen meegegeven  voor een vlotte
rush naar de datum einde project. Datum waarvoor, mede op  aangeven van de
consulente, uitstel werd aangevraagd tot eind januari 2010.
In september komen drie  gerenommeerde modelbouwers ons team versterken en
schenken ons een tiental  vliegtuigmodellen die veilig in de vitrinekasten worden
opgeborgen.
  05 oktober: De firma  Paesen schenkt ons een vracht grind voor de afwerking
van de parkeerplaats  Fouga-Magister vóór Hof Bergendal.
    08 oktober: Het Forum voor Erfgoed Verenigingen verleent uitstel einddatum
project KB Air Museum tot 31 januari 2010.
   701 MUNSS steunt ons bij het opsporen van een originele radiator voor de Jeep.
Het lang gezochte onderdeel wordt aangekocht op 09 oktober.
   2010: Op 20 januari 2010 wordt het Kleine Brogel Air Museum officiëel  geopend
door Korpsoverste Kolonel Vlieger SBH Vansina in aanwezigheid van  ondermeer
burgemeester Kelchtermans en  Generaal- majoor Vlieger Van de Voorde.

Er wordt  een Fouga-Magister toegewezen door het  Koninklijk Legermuseum.
Een extra parkeervloer wordt aangelegd vóór Hof Bergendal.
Er rijzen financiële problemen. Het Voorschieten van de tweede helft van de
subsidies Vlaamse Gemeenschap, dat slechts na afwerking van het hele project
wordt uitbetaald, kan door de 10de Wing niet gehonoreerd worden. Peterstad Peer
helpt ons uit de nood en geeft ons een renteloze lening.


