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Woord van de Voorzitter
Beste I.P.A leden,
Ik ben al een tijdje buiten strijd, maar het gaat goed en ik ben mits de hulp
van de kine goed op weg om terug de oude te worden (of de nieuwe).
Ondertussen zijn we al een stuk opgeschoten in 2018 en komt de lente in
zicht. Het eerste boekje van 2018 ligt voor je open en bevat weer veel informatie over ons en onze vereniging.
Op onze statutaire vergadering hoop ik, zoals elk jaar trouwens, op een
grote opkomst. Talrijke leden zullen er ook gehuldigd worden.
Ook een huldiging is er weggelegd voor de leden die dit jaar 40, 50 en zelfs
60 jaar lid zijn op het Nationaal Congres dat dit jaar in de buurt van Bouillon plaats vindt. Het is ver maar zeker de moeite waard. Het Auberge de la
Ferme is een prachtig domein in onze Ardennen , in de bochten van de
Semois en men kan er zelfs overnachten.
Kijk naar de desbetreffende bladzijden voor meer inlichtingen.
Zoals elk jaar doen wij ook een oproep naar leden die zich in het bestuur
willen nestelen. Wij mikken vooral op jonge leden die hun ideeën naar voor
willen brengen.
Veel leesgenot!
Servo per Amiceko.

Hendrickx, Casemir
Voorzitter IPA Limburg

RECHTZETTING

Het zetduiveltje heeft in ons vorig nummer een lid ouder gemaakt, dan hij in
werkelijkheid is. In de rubriek “Lid in de kijker” werd Alex Van Roey vernoemd als
50 jaar lid. Dit moet 40 jaar zijn, tenzij Alex pas zijn communie gedaan had toen hij
bij de Rijkswacht binnen ging.
International Police Association
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WEL EN WEE
IN MEMORIAM
Wij hebben de droeve plicht U het overlijden te melden van ons trouw lid

Willy MATHIJS
Rijkswachter op rust
Geboren te Sint - Truiden op 1 januari 1938 en van
ons heengegaan te Hasselt op 28 november 2017

Onze innige deelneming aan de familie en vrienden

LID IN DE KIJKER : DE PAASHAAS

Kinderen (kleinkinderen) bij het Paaseieren rapen uit 2006
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Activiteiten IPA lIMBURG
20 maart 2018
16 juni 2018
15 december 2018

Statutaire vergadering
KEN UW PROVINCIE
Euregionaal kerstfeest

Euregionale activiteiten
Wanneer U informatie over de hieronder weergegeven activiteiten wenst, kan u
zich wenden tot de redacteur of bij een ander bestuurslid.
Nederlands Limburg Zuid
??/04/18
Nationaal monument Vught
05/05/18
Forelvissen (samen met Limb-Noord)
28/05/18
Memorialday
17/06/18
Schieten
14-18/09
Busreis Duitsland
??/10/18
Workshop
09/11/18
Mosselavond
Heinsberg
3-6/10/18
Jaarreis
04/12/18
Weihnachtsgansessen und Hexen
Aken
15/09/18
Euregionaal Schuttersfeest
07/12/18
Kerstviering
Nederlands Limburg Noord
21/03/18
Museum “terug in de tijd”
25/04/18
Voorjaarswandeling
??/05/18
Euro-Indoor Karting
08/07/18
Schieten
09/09/18
Barbecue
10/09/18
Tennistornooi
01/10/18
Wandeling
13/12/18
Kienen
Luik
28/04/18
Petanquetornooi
10-13/05
60 jaar IPA Luik
28/05/18
Memorialday
27/05-08/06
Reis Schotland-Ierland
16/06/18
Toeristische Auto-Moto rally

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 stortingen BE
12 459-0091211-92
De provinciale penningmeester zal dan de aanmelding gezamenlijk doen zodat dubbele
boekingen uitgesloten worden.
International Police Association
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DE PROVINCIALE RAAD
I.P.A. SECTIE LIMBURG
Voorzitter

Casemir Hendrickx
011/52.38.93
voorzitter@ipalimburg.be
_________________________________
1°Ondervoorzitter en redactie

Frans Van Oppen
0475/549.221
ondervoorzitter@ipalimburg.be
_________________________________________
2°Ondervoorzitter/Vaandrig/Econoom

Henri Kenens
011/42.79.49
____________________________________
Secretaris/PR

Sylvain Desiron
011/42.72.64
secretaris@ipalimburg.be
______________________________________
Adj.secretaris

Jean-Louis Patteet
0499/731408
adjunctsecretaris@ipalimburg.be
__________________________________
Penningmeester

Paul Bosmans
0497/128.047
penningmeester@ipalimburg.be
____________________________________
Ledensecretaris/Webmaster

Eddy Schepmans
0498/408.728
ledensecretariaat@ipalimburg.be
___________________________________
Feestelijkheden

Ludo Reenaers
011/88.30.26
feestelijkheden@ipalimburg.be
____________________________________
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ALGEMENE STATUTAIRE
VERGADERING I.P.A. - LIMBURG
Op Dinsdag 20 maart 2018 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 20.03.2018
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 2019
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
Canneloni
Gepanneerd kalfslapje
salade en kroketten
Koffie met gebak
Prijs voor de maaltijd 20 • per persoon Dranken tijdens de maaltijd inbegrepen.
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Viering lidmaatschap
Volgende leden zijn 25 jaar lid en kunnen bij aanwezigheid een desbetreffende jasspeld
ontvangen
36305
36362
36439

COLSON Joel
KERKHOFS Hubert
PAREDIS Niko

Indien er leden zijn die de pin van 25 jaar 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.
De volgende leden kunnen hun erkenning van 40 jaar lid van 2017 afhalen op deze
algemene vergadering:
25405
25402
24337
25490
25277

CILISSEN Nicolas
MOERMANS Mark
NELISSEN Urbain
VANDEVENNE Francis
WILLEKENS Benjamin

De volgende leden kunnen hun erkenning van 50 jaar lid van 2017 afhalen op deze
algemene vergadering:
10878
10984
11038

NELISSEN Willy
DE TANT Etienne
VANDECRAEN Delphine (wed HENDRICKX)

Bestuursverkiezing
.
De volgende bestuursleden zijn uittredend en herverkiesbaar :
BOSMANS Paul
DESIRON Sylvain
REENAERS Ludo
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.
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 12 maart 2018
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65 VERJAARDAG
IPA BELGIE
UITNODIGING
Zaterdag 5 mei 2018
Auberge de la Ferme
Rue de la Cense 32
B6830 Rochehaut sur Semois
Bouillon
PROGRAMMA
Ontvangst van 09 tot 10 u
Koffie met gebak
Nationale Algemene Vergadering (NAV)
van 10 tot 12u15
Aperitief van 12u15 tot 13u15
Feestmaaltijd Congres
van 13u15 tot 17u30
Muzikale omlijsting
De genodigden die niet deelnemen aan de NAV kunnen per treintje het dierenpark
bezoeken (via reservatie) alsook de Ardense boetiek
Tijdens de feestmaaltijd vereremerking leden 40, 50 en 60 jaar IPA aansluiting
Deelname per persoon:
IPA leden, partners en kinderen : 57 euro
Niet IPA leden (ook sympathisanten) : 65 euro
Bezoek dierenpark per treintje : 9 euro
Gelieve uw deelname te bevestigen met inschrijvingsformulier/ e-mail en de
betaling te voldoen ten laatste op 25 april 2018
Rek nr ; BE 72 7350 2733 7416
BIC KREDBEBB
IPA BELGIE
Lange Nieuwstraat 16/2
2000 ANTWERPEN
Tf: 0032 3 233 47 71
www.ipa.be
email : ipabelgiansection@gmail.com
International Police Association
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MENU
Aperitief
met warme of koude zakouskis
********
Ardense hamrollade gevuld
met truffel-crême
fijgesneden sla, geconfijte rode ui,
gegrilde toast
********
Speenvarken gegrild op houtsvuur,
graanmosterdsaus,
aardappelen in de schil;
seizoensgroenten
********
Bladerdeeg met chocolade,
chocolademousse
smeuig hart van caramel fondant
********
Koffie
Wijnen ; Montravel wit, cuvee Jordan;
Côte du Rhone, Chateau St-Jean;
water plat of bruis

Voor meer details
www. ipa.be
Voor de accomedatie
www.aubergedelaferme.com
Bezoek ook onze website
IPALIMBURG.BE
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H O B B Y ' S - U I T W I S S E L I N G E N - C O N T A C T E N etc.
Bent u verzamelaar of hebt u een interessante hobby en wil u contacten leggen met andere verzamelaars
of mensen die dezelfde hobby hebben in binnen- of buitenland, laat het ons dan weten.

VERZAMELINGEN/GEZOCHT
PATCHES
Markus Bartl, werkzaam bij de Duitse Federale Politie in Rosenheim en I.P.A.-lid is verzamelaar van politiepatches. Hij zou graag in contact komen met collega-verzamelaars voor uitwisseling, contactgegevens: Hollerweg
6, 83052 Bruckmühl, Duitsland of miamac@t-online.de

INSIGNIA
Branko Zupanic, I.P.A.-lid uit Slovenië is een verzamelaar van politie-insignia (hoofddeksels, patches, badges).
Hij zou graag zijn collectie uitbreiden en kan ruilen voor insignia uit Slovenië. Contactgegevens: Antoliciceva
24, 2000 Maribor, Slovenija of branka.zupanic@triera.net

KEPI'S, HOOFDDEKSELS
Bruno Morais van de Nationale Politie in Portugal is een verzamelaar van ceremoniële hoofddeksels van
politiediensten wereldwijd. Zijn collectie wordt getoond in het politiemuseum. Hij is momenteel op zoek naar
kepi's en andere hoofddeksels van de Belgische politie en hij zoekt ook een hoofddeksel van een Belgische
veldwachter. Contactgegevens: bmpmorais@hotmail.com of Bruno Morais, Polícia de Segurança Pública,
Esquadra de Polícia de Turismo, Rua Clube dos Fenianos n° 11, 4000 - 172 Porto - Portugal.

PARTITUREN
André Van Gompel (31603) is een verzamelaar van oude muziekpartituren (vooral piano, accordeon en orgel).
Zelfs beschadigde exemplaren zijn welkom. Hebt u nog wat oude partituren liggen die u kwijt wil neem dan
gerust contact met hem op via telefoon: 014-31 59 84, e-mail: andre.vangompel@telenet.be of klassieke post:
Volmolenheide 34, 2400 Mol.

GITAAR
Theo Laenen (28193) zou graag zijn oude hobby van gitaarspelen opnemen. Hij is hiervoor op zoek naar een
Fender versterker (bij voorkeur een Bandmaster) en Vox gitaar, Hank B. Marvin, een Fender Stratocaster of
Fender Telecaster is ook welkom. Als iemand dit beschikbaar heeft of weet waar dit te verkrijgen is gelieve
contact met hem op te nemen via e-mail: theo.laenen@telenet.be of via telefoon: 0498-86 99 01

POLITIE-INSIGNES
Christophe Cinquin, lokale politie Toulouse, Frankrijk is op zoek naar politie-insignes en badges of insignes van
de hondeneenheid, hij heeft ruilmateriaal. Er kan contact opgenomen worden met hem via
christophe.cinquin@hotmail.fr

POLITIE-HOOFDDEKSELS
Michel Loquet (29585) is verzamelaar van hoofddeksels van de politie en de rijkswacht (kepi's, hoeden, baretten)
en zou graag zijn verzameling uitbreiden, miloquet@voo.be of 071-30 46 57.

SCHELPEN, MINERALEN, FOSSIELEN
José Delbeke, (lidnr. 21699) is verzamelaar van schelpen, zee-egels, mineralen en fossielen en zou graag in
contact komen met andere verzamelaars of collega's. Hij is geïnteresseerd in ruilen en aankopen.
Contactinformatie: Erfgoedlaan 26, 9800 Deinze, 09-386 03 93, info@tritonshells.be

POLITIE-HOOFDDEKSELS
Paul De Munster, lid 10802 is een verzamelaar van politiehoofddeksels uit alle landen. Hij bezit kepies uit 116
landen en wil zijn verzameling nog uitbreiden. Hij heeft verschillende kepies uit verscheidene landen om te
ruilen. Zijn collectie kan bekeken worden op zijn blog waarop zo'n 350 modellen staan, http://blog.seniorennet.be/
politiekepies_verzameling/
Paul is bereikbaar op zijn e-mail adres. paul.de.munster@telenet.be of via telefoon 056-21 94 07.

POSTZEGELS
Luc Haedens verzamelt postzegels uit binnen- en buitenland en is op zoek naar collega-verzamelaars om
postzegels uit te wisselen. U kan hem contacteren via e-mail: luchaedens@skynet.be of via telefoon 058-42 13
18.
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TELEFOONKAARTEN
Roger Sluse lidnr. 26698 is een verzamelaar van telefoonkaarten, zowel de kaarten van in een telefooncel als
de kaarten die men moet afkrabben voor bvb het herladen van een gsm. Hij is op zoek naar telefoonkaarten en/
of collega-verzamelaars. Hij kan gecontacteerd worden op 080-33 04 68 of regor.sluse@hotmail.com

ACTIVITEITEN EN AANWEZIGHEID OP INTERNET
Veel van onze leden houden er interessante activiteiten en hobby's op na, en ook steeds meer leden
zijn terug te vinden op internet met hun eigen webstekje, blogs of foto's, hieronder volgt een selectie,
wil u zelf ook eens vermeld worden, laat het ons dan gerust weten.
Michel Verdijen (25807) is woonachtig in Spanje, in de provincie Granada, en dit reeds meer dan 20 jaar. Een
vriend van Michel heeft een website opgericht om personen die naar Spanje (Costa del Sol en Costa Tropical)
op vakantie gaan of denken aan emigratie gratis inlichtingen te verschaffen. De website is voorlopig enkel in het
Frans raadpleegbaar: www.francophonesalacosta.com
I.P.A.-leden die meer informatie willen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met hem via e-mail:
michael183@live.com
Hilde van Dixhoorn heeft het voorzitterschap van het Museum van het Belgisch Trekpaard overgenomen dat
door haar vader werd gesticht. Het museum in Vollezele, (Oudstrijdersplein) op zich is meer dan de moeite om
te bezoeken, zeker nu het werd gerestyled. In de omgeving van het Pajottenland zijn er veel wandel- en
fietsroutes die uitstekend gecombineerd kunnen worden met een bezoek aan het museum. Groepsbezoeken
of rondleiding met een gids zijn ook mogelijk. Geïnteresseerden kunnen een folder bekomen waarmee u
korting krijgt op de toegangsprijs. Contactgegevens:054-24 34 62, museum.trekpaard@hotmail.com
José Delbeke, verzamelaar van schelpen heeft een website waarop zijn indrukwekkende collectie te bewonderen
valt: www.tritonshells.be
Pierre Yserbyt is instructeur van een vaarschool en heeft er een website over www.vaarschoolkamina.be
Paul De Munster heeft een blog over zijn collectie politie-hoofddeksels:
http://blog.seniorennet.be/politiekepies_verzameling/
Yvon Baude heeft jaren in Canada gewoond en was ook lid van I.P.A. Montréal
www.video-baude.be
Peter Cuyx zijn zoon is gefascineerd door tractors en dit verdiende een website.
www.tractorsteven.be
Erik Fernand Baeyens toert momenteel rond in Canada met zijn kampeerwagen en vergast ons op zijn avonturen
in zijn blog:
camperreisincanada.blogspot.com
Marc Joos is de bezieler van 2 grote sportevenementen met en voor politiemensen wereldwijd.
www.polician.be
www.copadelmar.com
Seb Leeson is erg veelzijdig en kan zijn creativiteit kwijt met het maken van miniatuurmodellen van politieauto's
en foto's
www.airsoftcustomevents.be
www.policemodels.be
www.fotografix.be
Raymond Ameye is met pensioen, maar is nog lang niet al zijn energie kwijt, zijn nieuwe passie kan u
bewonderen op www.airsoftactiondisciplines.be
Wilfried Moerman geniet van het leven na het pensioen en ontvangt met veel plezier mensen die in een rustige
omgeving willen verblijven
www.hethofvaneden.be
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PRIJSLIJST I.P.A.-gadgets
Artikel + prijs
3.

Vignettenbevestiger met I.P.A.-logo (herbruikbaar)

• 0,25

4.

Kaarthouder met I.P.A.-logo

• 4,00

7.

Balpen met I.P.A.-logo

• 1,00

10.

Sleutelhanger met winkelmuntje I.P.A.-logo

• 8,50

12.

Dasspeld met I.P.A.-logo

• 8,50

21.

Schroevendraaier (zakformaat)

• 1,00

22.

Speelkaarten met I.P.A.-logo

• 1,25

28.

Metalen autokenteken (I.P.A.-logo)

• 6,50

30.

Beker met I.P.A.-logo

• 4,00

44.

Geluksklavertjevier I.P.A. (pin)

• 2,50

50.

Nummerplaathouder met I.P.A.-logo

• 5,00

51.

T-shirt met I.P.A.-logo (large of extra large)

• 8,00

52.

I.P.A.-pin (goudkleurig logo)

• 2,20

53.

I.P.A.-pin (kleurenlogo)

• 2,20

54.

I.P.A. Sleutelhanger met zaklamp

• 2,00

Verzendkosten zijn voor eigen rekening!

Bestelling van gadgets
Naam:
Lidnr.:
Adres:
Ik neem er nota van dat de betaling, na ontvangst van factuur, dient te gebeuren
op bankrekening van:
De Post 000-692824-50, IBAN: BE86 0000 6928 2450, BIC:BPOTBEB1
I.P.A. Nationaal Secretariaat, Lange Nieuwstraat 16 bus 2, 2000 Antwerpen
tel.: 03-233 47 71
fax: 03-226 48 49
e-mail: ipabelgiansection@gmail.com
Deze en de vorige bladzijde vind je terug op de webside van IPA Belgie
onder de rubriek Formulieren waar ook een aansluitingsformulier te vinden is.
International Police Association
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KERSTFEEST 2017

14

International Police Association

