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Woord van de Voorzitter 

  

  

 

Beste I.P.A leden en sponsors, 

 

Het nieuwe jaar was nog niet ingegaan of wij kregen al tussen de berichten van ge-

luk en gezondheid, het droevige nieuws dat onze laatste voorzitter Casemir overle-

den was. Een kwartier voor het nieuwe jaar begon blies hij zijn laatste adem uit. Wij 

zijn dan ook zeer begaan met zijn echtgenote Alda, zoon Bruno en schoondochter 

Mia. Wij wensen hen dan ook alle sterkte toe in deze droeve tijden. 

In het boekje is dan ook een bladzijde gewijd aan Casemir, als troostgedachte. 

De show, van het leven, “must go on” en dat is ook hier van toepassing. Daarom 

wens ik alle lezers een geweldig 2020. Gezondheid is hierbij een van de voornaam-

ste wensen. 

De verschillende activiteiten van het jaar zijn voor een groot gedeelte vernoemd en 

aangekondigd in dit boekje, zodat u beter kunt plannen en wij ook meer tijd kunnen 

voorbehouden om in te schrijven. Dus meer details vind je terug op de verschillen-

de bladzijden van deze uitgave. 

Wij hopen dat u ondertussen voldaan hebt aan de overschrijving van het lidgeld 

van 25 euro, zodat u zeker op de hoogte kan blijven van het hele IPA-gebeuren. 

Mee doen aan activiteiten is ook belangrijk, want zo kan je een groot gedeelte van 

je inschrijvingsgeld terug verdienen. 

Kortom…… lees het tijdschrift eens door en laat ons eventueel eens weten wat u er 

van vindt. 

Veel leesgenot. 

 

 Servo per  Amiceko. 

Frans VAN OPPEN 

Voorzitter IPA Limburg  
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Aken 

11-14.06.20   Reis naar de Rhone (F) 

12.09.20  13 u  Schuttersfeest 

04.12.20  18 u  Kerstviering 

 

Limburg Zuid 

07.03.20    Unit 13 Sittard 

08.04.20    Paasworkshop 

22.04.20    Jeu de boules 

09.05.20    Forelvissen (samen met Limb.N) 

24.05.20    Memorial Day 

??.06.20    Kmar Museum 

18-22.07.20   Busreis Oostenrijk 

14.11.20    Mosselavond 

25.11.20    Workshop Adventkrans 

 

Heinsberg 

02-05.10.20   Reis naar Harzstreek 

01.12.20  19 u  Kerstgans en Heksen 

 

Limburg Noord 

29.04.20  14 u  Voorjaarswandeling 

09.05.20  11 u  Forelvissen (id Zuid) 



VOORLOPIG PROGRAMMA 

1330 uur :Samenkomst aan het Cycling Center (Vlaamse Wielerschool) 

 (dit is bij het binnenrijden onder de tunnel het gebouw rechts) 

 

14.00 uur een geleid bezoek met gids over het ontstaan,  werking, enz… 

van het circuit 

 

Ongeveer om 15.30 uur : bezoek aan het museum 

 

16.00 uur : Einde programma met Koffie en Taart in de brasserie ‘De Pits’ 

 

 Tijdens het bezoek zijn  er activiteiten  op het circuit (Moto’s)  

 

 

Inschrijven voor 30 mei 2020 door storting van 15 euro per persoon 

 

 op het rekeningnummer van IP A –Limburg 

 

  BE 12 459-0091211-92 

KEN UW PROVINCIE 

Zaterdag 06 juni 2020 

CIRCUIT ZOLDER 



Het Bestuur van IPA LIMBURG 

nodigt alle leden uit op haar 

 Algemene Statutaire Vergadering 

welke door gaat op  

Donderdag 26 Maart 2020 te 18 uur 

In het lokaal “La Baraca”   

gelegen te Beringen 

Dagorde van de vergadering 

 

1. Opening door de Voorzitter 

2. Herdenking van de overledenen 

3. Verslag van de ondervoorzitters 

4. Beheersverslag van de secretaris 

5. Verslag van de Kascontroleurs 

6. Financieel verslag van de Penningmeester 

7. Vrijwilligers kascontrole 2021 

8. Rondvraag 

9. Huldiging van de leden die 25 jaar lid zijn 

Indien u wilt deel uit maken van het bestuur, gelieve dit te melden bij de secretaris  

Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom 

 

Na de vergadering is er nog een algemene vergadering voor de bestuursleden we-

gens de wijzigingen van de statuten ingevolge de nieuwe wetgeving op de VZW ‘s  



LEDEN MET 25 JAAR LIDMAATSCHAP 

De volgende leden zijn 25 jaar lid en kunnen een aandenken bekomen op de alge-

mene vergadering: 

 

36971 FRANSSEN Werner 

37075 WOUTERS Armand 

 

Ook leden die in het verleden nog geen aandenken hiervoor ontvangen hebben, 

kunnen zich aanbieden op deze vergadering. 

 

De volgende leden hebben nog recht op het aandenken van 50 jaar lidmaatschap 

voor 2019 . Indien zij kunnen aanwezig zijn op de algemene vergadering zullen zij 

hun aandenken ontvangen. 

13053  HERMANS Johny 

 13110 LUYTEN Henry 

13206 GYS Gustaaf 

 14105 SWENNEN Raymond 

De volgende bestuursleden zijn uittredend en herkiesbaar : 

Henry KENENS 

Eddy SCHEPMANS 

 

Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom 



Weet je nog dat...Weet je nog dat... 

 Je moeder om vijf uur de patatten ging jassen 
 Tante Gusta naar je zwaaide. 
 De bakker nog aan de deur kwam.  
 Je een liter melk los kon kopen bij de melkboer.  
 Je opbleef voor Cassius Clay.  
 Maandag thuis nog wasdag was.  
 Je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald.  
 Je 't Palieterke  nog hebt gelezen.  
 Je iedere vrijdag in de teil gewassen werd met sunlichtzeep.  
 Je Charlie Chaplin en Laurel & Hardy nog hebt zien spelen.  
 Je platen van Paul Anka en Bobejaan Schoepen hebt gekocht.  
 Je nog een platenspeler had. 
 Je twee keer per week de zinken vuilnisemmer buiten zette. 
 Je nog zondagse kleren hebt gedragen.  
 Je ouders een voorraad aardappels voor de winter insloegen. 
 Je moeder in het voorjaar alles overhoop haalde voor De Grote Kuis.  
 Je nog op de draaimolen of in de rups hebt gezeten. 
 Je oude kleren meegaf aan de voddenman, die langs kwam. 
 Je nog op de poef mocht winkelen.  
 Je licht op je fiets had.  
 Er nog een draaischijf op jouw telefoon zat.  
 De baby's nog katoenen luiers droegen.  
 Je nog op een Zundapp, Flandria, L’Avenir of Puch hebt gereden. 
 Je nog op rolschaatsen met vier wielen hebt gereden. 
 Bij jou thuis nog een kolenboer eens per jaar eierkolen, cokes of briketten kwam brengen.  
 Je de koperen deurbel en brievenbus nog gepoetst hebt.  
 Je nog een postzegel van 50 centiem op je brieven plakte. 
 Je nog een taksplaat aan je fiets had.  
 Je nog geen zakjes chips kende.  
 Je zilverpapier spaarde voor de negertjes in de missies.  
 Je nog jaarlijks een hondenmedaille moesten kopen. 
 Je melk in flessen met zilveren doppen kocht.  
 Bij jou thuis een boodschappenboekje werd ingevuld en de kruidenier dat kwam ophalen.  
 Je nonkel Bob en tante Terry nog hebt gekend.  
 Je moeder bonnetjes en zegeltjes van Fort en Valois spaarde.  
 Je nog zonder gsm de deur uit ging.  
 Je prentjes uit de chocoladerepen ruilde op school. 
 Je een puntzakje frieten mét mayonaise voor 5 frank hebt gekocht.  
 Je op kauwgom hebt gekauwd. 
 Je Artis-punten verzamelde.  
 Je nog speelde met glazen knikkers en bikkels op de speelplaats. 
 Je plastic voetballertjes spaarde bij de Coca Cola.  
 Je België op het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen.  
 Je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken.  
 Er in jouw jeugd nog geen disco's waren.  
 Je moeder elke vrijdag de stoep schrobde. 
 De uitgaansavond 's avonds om 8 uur begon en je vóór 1 uur 's nachts thuis moest zijn. 
 Je nog meikevers in een stekkedoosje bewaarde. 
 De schaaresliep hebt gekend. 
 De fanfare nog door de straat marcheerde op een feestdag. 
 De triporteur nog bestond. 
 Je nog de trekbiljarrekes op de kermis hebt gekend. 
 Het verkeer midden op een kruispunt nog geregeld werd door een agent 
 Er nog een ontvanger op tram en bus zat. 
    
Weet je dat allemaal nog? 
Dan ben je een oudje zonder Alzheimer !  



Veilig Reizen 

Nu de Kerst- en Nieuwjaarsperiode achter de rug zijn, beginnen we stilaan te denken aan hoe dat we de dagen in 2020 

willen opvullen. 

Een van de hoofdbekommernissen is het inplannen van het jaarlijks verlof. Sommigen blijven thuis, anderen nemen een 

reisagentschap onder de arm en boeken een reis met het vliegtuig of met de wagen. 

Anderen bekijken dan weer de websites van kampeerclubs en boeken er een groepsreis, sommigen echter zijn wat 

avontuurlijker aangelegd en proberen zelf een reisje met caravan of motorhome uit de grond te stampen. 

Om deze laatsten een duwtje in de rug te geven wil ik hierbij iets van mijn ervaring meegeven. 

Plan uw reis zelf, je hebt er meer plezier aan en het is tenslotte goedkoper. 

 

Daarom voor zij die naar het oosten hun weg zouden willen zoeken, hierbij enkele gegevens en richtlijnen om je veilig 

door enkele landen te verplaatsen met je auto, auto & caravan of motorhome. 

 

Verkeersregels in het buitenland 

Algemene verkeersregels in Duitsland: 

Zie ook: https://www.anwb.nl/vakantie/duitsland/informatie/auto-en-verkeer 

https://www.touring.be/nl/info/verkeersregels-duitsland 

https://www.nkc.nl/advies/wet-en-regelgeving/verkeer/maximumsnelheden-met-de-camper/#oost 

 (snelheden in Europa camper > 3,5 ton) 

Snelheidsregels 

 Binnen de bebouwde kom:    50 km/u 

 Buiten de bebouwde kom: 

  Personenauto, camper, bestelauto < 3,5 T, motor:  100 km/u 

  Personen-/bestelauto < 3,5 T met aanhangwagen:  80 km/u  

  Kampeerauto’s zonder Ahw. tussen 3,5 T en 7,5 T:  80 km/u 

 Wegen met gescheiden rijbanen en 4 rijstroken en autosnelwegen 

  Personenauto, camper, bestelauto < 3,5 T, motor:  130 km/u (*) 

  Personen-/bestelauto < 3,5 T met aanhangwagen:  80 km/u (**)  

  Kampeerauto’s zonder Ahw. tussen 3,5 T en 7,5 T:  80 km/u 

(*)  Aanbevolen maximumsnelheid. Wanneer u harder rijdt dan kan dit bij een ongeval gevolgen hebben voor de 

aansprakelijkheid. 

(**) Wanneer u in het bezit bent van een auto met aanhanger die door de TUV (Technische Überprüfungs Verein) (= 

autokeuring bij ons, maar in Duitsland) is goedgekeurd dan mag u 100 kilometer per uur rijden. -  Wanneer ingevolge 

mist, regen of sneeuw de zichtbaarheid minder bedraagt dan 50 m, dan mag niet sneller dan 50 km/u gereden worden. 

-  Minimumsnelheid op autosnelwegen : 60 km/u 

Links afslaan:  Elkaar tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt linksaf willen slaan, dienen elkaar links 

te passeren, dus een korte bocht te maken. 

 

Pech langs de autosnelweg: Langs de Autobahn (autosnelweg) mag niet worden gerepareerd. Het voertuig moet 

dus worden weggesleept.  Een voertuig dat een ander voertuig (met pech) sleept op een autosnelweg, mag niet sneller 

dan 80 km/u rijden. Het traject via de autosnelweg moet zo kort mogelijk gehouden worden. 

 De vluchtstrook is taboe voor auto's zonder brandstof. 

Voorrangsregels: In Duitsland gaat het groene verkeerslicht vooraf aan gelijktijdig rood en ambergeel. 

 Wanneer ingevolge een rijbaanversmalling of door een vermindering van het aantal rijstroken twee files zich in 

een enkele file moet voegen, dan mag beurtelings een voertuig uit de ene file en een voertuig uit de andere file doorrij-

den (zogenaamd “ritssluitingssysteem”). Het invoegen moet vlak voor de vernauwing gebeuren. 

 Lijn- en schoolbussen hebben voorrang bij het verlaten van hun halteplaats. 

 Tramvoertuigen genieten geen absolute voorrang ten opzichte van de andere voertuigen. 

• Plezier met de voorbereiding 

• Plezier met de vaststelling dat het allemaal (ongeveer) klopt 

• Het avontuur om tijdens de reis nog wat bij te sturen 

• Zelf uitzoeken wat ik wil tijdens mijn verlof 

• Zelf bepalen hoelang je ergens verblijft (vrijheid van doen) enz.…. 

https://www.anwb.nl/vakantie/duitsland/informatie/auto-en-verkeer
https://www.touring.be/nl/info/verkeersregels-duitsland
https://www.nkc.nl/advies/wet-en-regelgeving/verkeer/maximumsnelheden-met-de-camper/


Overnachten in een voertuig 

 Het is verboden de nacht door te brengen in een voertuig dat op de openbare weg geparkeerd staat. Uitzonder-
lijk is dit wel toegelaten, namelijk wanneer het gaat om een rustpauze die - in het kader van een lange reis - noodzakelijk 
is om de bestuurder toe te laten op krachten te komen. Uiteraard moet ook in dat geval het voertuig correct geparkeerd 
staan en blijft het verboden te "kamperen" (b.v. het op de weg of parking plaatsen van tafels of stoelen,...). 

 In vele gemeenten bestaat op dit vlak nochtans een minder strikte reglementering (meer bepaald ten voordele 
van kampeerauto's, door aanduiding van specifieke parkeervakken op de grond). (Reisemobilhafen = motorhomepar-
king) 

Milieuzones 

 In heel wat Duitse stadscentra heb je een milieuvignet nodig om met de wagen tot in het centrum te mogen rij-
den. 

 Om de luchtkwaliteit te verbeteren hebben heel wat Duitse steden sinds 2008 de toegang tot hun centrum ver-
boden voor wagens die te vervuilend zijn. Bepaalde gebieden of hele centra werden daardoor milieuzones of 
“Umweltzones” zoals ze in Duitsland genoemd worden.  Afhankelijk van de vervuilingsgraad van je wagen krijgt je auto 
een bepaalde kleur toegewezen. 

 Er zijn 3 verschillende vignetten: groen, geel en rood. 

 Het begin en het einde van de milieuzones wordt aangeduid met een verkeersbord. Daarop staat ook vermeld 
welke kleuren het centrum binnen mogen. Wie geen vignet heeft riskeert een boete. 

 Steden met een milieuzone zijn onder andere Berlijn, Bonn, Bremen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, 
Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Keulen, Krefeld, Leipzig, Maagdenburg,   Mainz,   
Mannheim,   Mönchengladbach,   München,   Münster,   Neuss,   Neu-Ulm, Oberhausen, Osnabrück, Stuttgart, Wiesba-
den, Wuppertal. 

 Voor de complete lijst zie https://www.vab.be/nl/info-en-diensten/wegeninfo/duits-milieuvignet 

Waar kan ik een sticker kopen? 

VAB biedt (momenteel enkel groene) vignetten aan, d.i. voor Euronorm 4, 5 en 6. 

(zie ook: https://www.anwb.nl/vakantie/duitsland/informatie/verkeersregels) 

Algemene verkeersregels in Oostenrijk: 

zie ook:https://www.anwb.nl/vakantie/oostenrijk/informatie/auto-en-verkeer 
 https://www.google.be/search?ei=kt1qXP7eKYzQwQKq37KIAw&q=verkeersregels+oostenrijk&oq=ve%
20keersregels+duitsland&gs_l=psy-ab.1.0.0i71l8.0.0..3040...0.0..0.0.0.......0......gws-%20wiz.pXZvJRUjvyY) 
Snelheidsregels:  
Binnen de bebouwde kom:  50 km/u 
Buiten de bebouwde kom:    
 Personenauto, camper < 3,5 T  100 km/u 
 Personenauto’s met aanhangwagen/caravan < 750 kg 100 km/u 
 Personenauto’s met aanhangwagen/caravan > 750 kg en een totaalgewicht < 3,5 T, aanhangwagen/caravan 
niet zwaarder dan trekkend voertuig: 80 km/u 
 Personenauto’s met aanhangwagen/caravan > 750 kg en een totaalgewicht > 3,5 T of een aanhangwagen/
caravan zwaarder dan het trekkend voertuig en campers > 3,5 T: 70 km/u 
Autosnelwegen: 
 Personenauto, camper < 3,5 T   130 km/u (*) 
 Personenauto’s met aanhangwagen/caravan < 750 kg 100 km/u 
 Personenauto’s met aanhangwagen/caravan > 750 kg en een totaalgewicht < 3,5 T, aanhangwagen/caravan 
niet zwaarder dan trekkend voertuig:  100 km/u 
 Personenauto’s met aanhangwagen/caravan > 750 kg en een totaalgewicht > 3,5 T of een aanhangwagen/
caravan zwaarder dan het trekkend voertuig en campers > 3,5 T: 80 km/u (**) 
(*) 110 km/u ’s nachts tussen 22 u en 5 u op de volgende autosnelwegen: A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner), 
A14 (Rheintal). 
(**) 60 km/u op de meeste wegen in Tirol. 
Minimum snelheid op autosnelwegen: 60 km/u. 
Wanneer een voertuig een ander sleept mag het niet meer dan 40 km/u rijden. 
Voorrangsregels:   
Het ritssysteem dat ‘pas’ in België is ingevoerd, is sinds lang verplicht in Oostenrijk. 
Op kruispunten geregeld door verkeerslichten moeten de automobilisten voorrang verlenen aan de fietsers die afdraai-
en. 

https://www.vab.be/nl/info-en-diensten/wegeninfo/duits-milieuvignet
https://www.anwb.nl/vakantie/duitsland/informatie/verkeersregels
https://www.anwb.nl/vakantie/oostenrijk/informatie/auto-en-verkeer
https://www.anwb.nl/vakantie/oostenrijk/informatie/auto-en-verkeer
https://www.anwb.nl/vakantie/oostenrijk/informatie/auto-en-verkeer
https://www.anwb.nl/vakantie/oostenrijk/informatie/auto-en-verkeer
https://www.google.be/search?ei=kt1qXP7eKYzQwQKq37KIAw&q=verkeersregels+oostenrijk&oq=ve%20keersregels+duitsland&gs_l=psy-ab.1.0.0i71l8.0.0..3040...0.0..0.0.0.......0......gws-%20wiz.pXZvJRUjvyY)
https://www.google.be/search?ei=kt1qXP7eKYzQwQKq37KIAw&q=verkeersregels+oostenrijk&oq=ve%20keersregels+duitsland&gs_l=psy-ab.1.0.0i71l8.0.0..3040...0.0..0.0.0.......0......gws-%20wiz.pXZvJRUjvyY)


Een voertuig van de urgentiediensten (politie, brandweer, enz.) heeft altijd voorrang. 
Bestuurders  van  motorvoertuigen  zijn  verplicht  om  bij  verkeersopstoppingen  op autosnelwegen  en  wegen  
met  twee  rijbanen,  een  nooddoorgang  vrij  te  maken. Daartoe moeten  de bestuurders  in de linkerrijstrook  zo  
veel mogelijk  naar links uitwijken en de bestuurders in de ander rijstroken moeten naar rechts uitwijken. 
Zo nodig mag daartoe op de berm of op de pechstrook gereden worden. 
De nooddoorgang is bestemd voor voertuigen van politie, brandweer, ziekenwagens en pechdiensten, maar de 
verplichting tot het creëren van een nooddoorgang geldt van zodra het verkeer sterk vertraagt of dreigt vast te lo-
pen, zelfs indien er geen enkel voertuig van de nooddiensten te bespeuren valt en zelfs indien de voertuigen vóór 
jou nog niet begonnen zijn met het vrijmaken van de doorgang. 
Zware boetes zijn voorzien voor wie een voertuig van de nooddiensten ophoudt of onterecht in de nooddoorgang 
rijdt. 
 
Stilstaan en parkeren: 
-Stilstaan is toegelaten voor inrijen evenals op rijstroken voor bussen en trams, op voorwaarde dat de chauffeur 
aan het stuur blijft om de doorgang vrij te maken wanneer dit nodig is. 
-Op plaatsen waar het parkeren verboden is door een verkeersbord,  mogen voertuigen stilstaan gedurende 10 
minuten of voor het laden van het voertuig. 
-Een zigzaglijn betekent dat het parkeren verboden is. 
In de meeste Oostenrijkse steden is het parkeren betalend (parkeermeters, vooraf gekochte parkeer- biljetten,
…).Blauwe lijnen en verkeersborden zoals hierlangs afgebeeld duiden een blauwe zone aan waar de parkeertijd 
beperkt is. 
-Een parkeerticket (te koop o.m. in de tabakswinkeltjes) moet zichtbaar op het dashboard gelegd worden en met 
een rood kruisje moeten maand, dag en uur aangekruist worden waarop het parkeren begint. Maximum parkeer-
duur is 1u 30, tenzij een kortere duur is aangeduid. 
-Een  niet-aangekoppelde  caravan  mag  niet  geparkeerd  blijven  staan  op  een openbare parking. 
 
Overnachten in een voertuig: 
Om de bestuurder de mogelijkheid te geven uit te rusten na een lang traject, wordt doorgaans toegelaten één en-
kele nacht door te brengen in een kampeerauto die correct geparkeerd staat op de openbare weg of op een auto-
snelwegparking (maar het is wel verboden tafels, stoelen, enz. rond het voertuig uit te stallen). 
De reglementering inzake parkeren en overnachten in een kampeerauto of in een caravan verschilt nochtans erg 
van het ene “Land” tot het andere: algemeen gesproken is de reglementering vrij restrictief, meer nog in be-
schermde plaatsen of landschappen en in de onmiddellijke nabijheid van de meren. Behalve op plaatsen waar een 
signalisatie het parkeren en/of het verblijf uitdrukkelijk toelaat of verbiedt, is het aan te raden ter plaatse informatie 
in te winnen. 
 
VERVOLG IN VOLGENDE UITGAVE  

INTERNATIONALE EVENEMENTENKALENDER 

DUITSLAND 28.03.20   60 JAAR WURTZBURG 
JAPAN  07-14.04.20 Friendship Week 
GB   22-28.04.20 Caravan en camping club ralley in Spalding 
MONTENEGRO 10-15.05.20 IPA – GAMES in Bar 
DUITSLAND 14-17.05.20 50 JAAR BAMBERG 
OOSTENRIJK 14-14.05.20 60 Jaar Seefeld (Tirol) 
FRANKRIJK  20-25.05.20 Vriendschap week IPA Nord Lille 
GB   5-8.06.20  Vriendschap weekend Lincolnshire 
KENIA  7-13.06.20  Vriendschap week Mara 
GB   7-18.06.20  Eilanden cruise Liverpool 
SPANJE  11-14.06.20 Voetbaltornooi Galicia 
OOSTENRIJK 13-20.06.20 Trektocht Nassfeld 
IERLAND  Juli 20  Aran Island Event + Galway 20 
GB   1-8.08.20  Vriendschap week Noord Ierland 
GB   25.08-02.09.20 Vriendschap week Liverpool 
BELGIE  31.8-7.9.20  45 JAAR IPA CHARLEROI 
SPANJE  3-6.09.20 V oetbaltornooi Galicia 
GB   13-20.09.20 70 Jaar IPA Mayflower 400 
SPANJE  13-18.10.20 65ste Wereldcongres Lloret de Mar 






