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Woord van de Voorzitter

Beste I.P.A leden en sponsors,

Oef.....de drukte van het congres is geluwd. Dank zij de medewerking van de 

bestuursleden en de hulp van enkele gulle sponsors was het Nationaal Congres 

2019 in Vossemeren een succes. Ik mag wel zeggen dat qua organisatie alles perfect 

verlopen is. Een goede timing was van belang voor een goed verloop. Eigenlijk heeft 

een maandenlange niets ontziende voorbereiding geloond. Ik was ook blij dat vooral 

Jean Louis Patteet als ijverige ondervoorzitter het meeste van de taak op zich nam. 

Ik dank ook de talrijke opkomst van de Limburgse leden, maar ook de leden uit 

andere provincies die de geschatte opkomst overtrof. Ook gaat mijn dank uit naar 

Center Parks Vossemeren die bij monde van Paul Janssens ons een goed 

welkomstgevoel gaf.

Maar....het leven gaat verder en zijn het weer de volgende activiteiten die onze 

aandacht gaande houden. Van onze kant uit hebben wij op 22 juni “Ken uw 

Provincie” waarover u verder in de boekje de gegevens kunt lezen.

Diezelfde dag, het kon niet anders, houden Luik en Limburg hun auto-moto-ralley, 

waarbij de grootste eer wat betreft organisatie aan Luik toe komt.

Ondertussen zullen wij ook een afvaardiging sturen naar het 60-jarig Jubileum van 

Nederlands Limburg Zuid op 15 juni.

Andere activiteiten van onze Euregio, waarop u allen ten zeerste welkom bent, vindt 

u in de kalender van dit boekje.

Ik wens u nog een fijne vakantie en zeker mooi weer in eigen land. Misschien zien 

we elkaar ergens.

Servo per  Amiceko.

Frans VAN OPPEN

Voorzitter IPA Limburg
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Voorzitter en redactie tijdschrift

Frans Van Oppen

0475/54.92.21

fransvanoppen@outlook.com
Ere-Voorzitter en 

raadslid

Casemir Hendrickx

011/52.38.93

casemir.hendrickx@telenet.be

Eerste ondervoorzitter en 

Adjunctsecretaris

Jean Louis Patteet

0499/731408

011/764020

jean.patteet@telenet.be

Tweede ondervoorzitter en 

vaandrig en econoom

Henri Kenens

011/42.79.49

Penningmeester

Paul Bosmans

0497/12.80.47

uomodelbosco@hotmail.com

Secretaris - PR

Sylvain Desiron

011/42.72.64

sylvain.desiron@skynet.be

Webmaster-Ledensecretaris

Eddy Schepmans

0498/408728

eddy.schepmans@skynet.be

Feestelijkheden

Ludo Reenaers

011/88.30.26

ludo.reenaers@skynet.be

DE PROVINCIALE RAAD

I.P.A. SECTIE LIMBURG
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Activiteiten IPA Limburg
22 JUNI 2019 KEN UW PROVINCIE 

14 DECEMBER 2019     EUREGIONAAL KERSTFEEST

Euregionale activiteiten

Nederlands Limburg Zuid

05/06/2019 Jeu de boules

14tot 16/06/2019 VIERING 60 JAAR IPA

20 tot 23/06/2019 Mobilhometreffen

20tot23/09/2019 Busreis

09/11/2019 Mosselavond

Heinsberg

Aug. of Sep. Rondreis bestemming ????

03/12/2019 Weihnachtsgansessen und Hexen

Aken

14/09/2019 Euregionaal Schuttersfeest

04tot06/10/2019 VIERING 60 JAAR IPA AKEN

06/12/2019 Kerstdiner

Limburg Noord

14/07/2019 Schieten

24/08/2019 BBQ

30/08/2019 Uniformmuseum Keulen

07/09/2019 Airbornemars

23/10/2019 Herfstwandeling

12/12/2019 Kerstkienen

Luik

22/06/2019 Euregionale auto moto rally

07 tot 13/09/2019 Reis naar Bremen

1910/2019 BBQ + 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 stortingen BE 12 459-0091211-92

De provinciale penningmeester zal dan de aanmelding gezamenlijk doen zodat 

dubbele boekingen uitgesloten worden.
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Zaterdag 06 april 2019

BEZOEK NIEUWE GEBOUWEN

POLITIE HASSELT

Opvallend was ook de properheid van de lokalen en zeker de kleedkamers. Wij

misten eigenlijk een beetje de burelen volgestapeld met dossiers. Het was echter

een bewuste keuze van de beheerders om een propere omgeving te hebben, tot

grote vreugde van de kuisvrouwen.

Uit de door onze gids vertelde nieuwigheden, kwamen we te weten dat op de site,

waar zowel gevangenis, Politie en Brandweer zich bevinden, ook nog de Federale

Politie zijn intrek zal nemen. Zodoende zullen zo’n 1000 mensen samen in elkaars

omgeving verblijven. Er zal dan ook een goedkope catering komen waar ook

mensen van buitenaf welkom zullen zijn.

De catering is er al maar moet nog optimaal uitgebouwd worden. Het nuttigen van

taart en koffie moest dan ook op een andere locatie gebeuren. Dit vonden wij iets

verder op in de Lunch Garden, alwaar bij nog enkele uren konden napraten over

dit leerrijk bezoek.

Het was een mooie zaterdag, toen

wij met een 12 tal leden het super

moderne gebouw van de Politie

Hasselt bezochten. Het

bezoekersaantal dat aan de

nabijgelegen gevangenispoort zat

te wachten, was iets groter.

Na registratie mochten wij binnen

en was het even wachten op de

gids.

Binnen kregen wij een rondleiding

en viel het ons op dat er redelijk

wat gebatcht moest worden om de

verschillende lokalen of units te

bezoeken.
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Beknopt verslag van de jaarlijkse statutaire vergadering

IPA LIMBURG – 26-03-2019

Aanwezig: Van Oppen, Kenens, Bosmans, Reenaers, Desiron, Patteet,

Vandenabeele.

Verontschuldigd: Hendrickx, Schepmans

Welkom: De waarnemende voorzitter Van Oppen opent de vergadering.

Hij meldt dat voorzitter Hendrickx is opgenomen in het hospitaal.Zijn toestand was redelijk. De weduwe van 

wijlen oud-voorzitter Hypoliet Frederickx is overleden.

Overzicht activiteiten 2019:

- Bezoek Politie Hasselt op 06-04-2019. Organisatie door Kenens.

- Ken uw provincie:22-06-2019. Bezoek aan Alden Biesen BILZEN.

De Euregiorally georganiseerd door IPA Luik zou eventueel daar

langskomen. Wordt nog uitgewerkt.

- Euregio-activiteiten:

* 60-jarig bestaan IPA Zuid-Limb op 14-16/06-2019. Een

delegatie zal naar het officiële gedeelte gaan op 15-06-2019

(Patteet en Vandenabeele)

* 60-jarig bestaan IPA Aachen op 04-06/06-2019. Programma

nog niet volledig gekend.

* IPA Zuid-Limb op26-05-2019 Open Deur Hulpdiensten.

- Nationaal Congres IPA op 18-05-2019 te Lommel “De Vossemeren”

* Draaiboek. Taakverdeling. Sponsors aangesproken door

Patteet. Bestuursvergadering op 30-04-2019 in Lommel.

Allerlei:

- Lidgeld zal volgend jaar verhoogd worden naar € 25,00.

- Zes leden 40 jaar lid en acht leden 50 jaar lid van IPA Limburg zullen gehuldigd

worden op het Nationaal Congres in Lommel. Ook zullen twee bestuursleden

(Reenaers en Desiron) het gouden ereteken krijgen.

- Het nationaal bestuur is bezig met Defense Tactical Groepen(DTG).

Aantrekken van jonge leden. Drie provincies zijn er reeds mee bezig.

- Wegens financiële toestanden gaan we uitwijken naar een ander lokaal

dan “La Baracca” in Beringen. Met akkoord van de vergadering gaan we naar

Paal 26-grand café-brasserie in Paal.

- Gezien de drukker van ons tijdschrift stopt zijn we genoodzaakt een andere te

vinden. Door Patteet werd navraag gedaan bij Printroom Paal. Prijs valt hoger uit

dan nu. Patteet stelt voor zelf te drukken.

- Gimborn(IPA-huis voor opleidingen, workshops, conferenties)bestaat 50 jaar.

IPA België is lid en gaat met een delegatie naar de feestelijkheden.

Verslag van de ondervoorzitters:

PATTEET: Bij afwezigheid van de secretaris verschillende verslagen opgesteld.

Betrokken bij verschillende organisaties en o.a. nu het Nationaal Congres

Vertalingen gedaan voor het nationaal bestuur NL-F en F-NL

Stelt voor om een flyer te maken om meer bekendheid te geven van IPA in politiezones.

KENENS: Is éénmaal met de vlag geweest. Patteet heeft hem ook éénmaal vervangen bij een begrafenis.

Beheersverslag secretaris:

DESIRON: melding aantal verslagen en aanwezigheid leden op gebeurtenissen.

Financieel verslag penningmeester:

BOSMANS: Uitgebreid verslag 2018. Positief resultaat.

Verslag van de kascontroleurs:

Waren niet aanwezig maar hebben de controle met hem gedaan en alles goedgekeurd.

Vrijwilligers kascontrole 2019:

KENENS en VANDENABEELE geven zich op als kascontroleurs voor 2019.

Huldiging leden:

25 jaar lidmaatschap: VOORDECKERS en MOTMANS zijn niet aanwezig.

VERKIEZING VAN BESTUURSLEDEN:

VAN OPPEN(ondervoorzitter) en PATTEET(2de ondervoorzitter en adjunct-secretaris) zijn

verkiesbaar. Zij worden beiden opnieuw verkozen.

VERDELING BESTUURSTAKEN:

VAN OPPEN wordt  VOORZITTER

PATTEET wordt 1ste ONDERVOORZITTER en blijft ADJUNCT-SECRETARIS.

HENDRICKX(ontslagnemend voorzitter wordt ERE-VOORZITTER en blijft RAADSLID.

SLOT: De nieuwe voorzitter bedankt iedereen en wenst HENDRICKX, Casemir nog veel beterschap.20,35 uur
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Zaterdag, 18 mei 2019

Een mooie dag in mei. Een 120-tal I.P.A.-ers uit heel België maakten 

zich op om naar Lommel te trekken en er deel te nemen aan het Nationaal 

Congres I.P.A. De organisatie berustte bij I.P.A. Limburg. Per “shuttle” ging 

het voor de meesten vanaf de parking naar het “Business Center” centraal in 

het park gelegen. Daar werden ze allemaal verwend op een koffietafel. De 

eerste begroetings- en ontmoetingsgesprekken vonden er plaats. Delen we 

ook mede dat meerdere leden reeds in het park logeerden. Dit na een 

voorbereidende overeenkomst met het Parkmanagement. Vanaf 10.00 uur 

vond de algemene nationale vergadering plaats in een zaal apart voor de 

bestuursleden van de verschillende provincies. Ondertussen konden de 

overige leden het park verkennen en kennismaken met de attracties of de 

winkels…?

Om 12,00 was het tijd voor de receptie met lichtbeelden over I.P.A. Vanaf 

13,00 uur was het tijd voor het diner en was het de nationale voorzitter de 

heer DE VUYST welke zijn toespraak hield. Vervolgens nam de schepen van 

toerisme van Lommel de heer WIEERS het woord met een hartelijk welkom 

in Lommel.

Het heerlijke diner verliep in een gezellige sfeer onder de mooie en 

zwoele muziek van de Ray James Big Band uit DILSEN-STOKKEM. 

Meerdere leden waagden zelfs verschillende dansjes.

Tijdens de onderbreking werden verschillende leden met 40,50 en 60 jaar 

lidmaatschap vereremerkt, enkele gouden eretekens van verdienste 

uitgereikt en eveneens een medaille postuum toegekend aan de vorige 

overleden nationale voorzitter Serge Klingels.

Het congres eindigde rond 17,00 uur en weer stond de “shuttle paraat om 

de leden terug naar de parking te brengen. Het was een mooie bijeenkomst 

en een geslaagd feest.(hierna enkele sfeerfoto’s)
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Nationaal Congres 

2019

LOMMEL  

Vossemeren

18 Mei 2019
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-Mado-partner van kappers     -Interieurs Eycken

Deurne                                    Tongersesteenweg 139 Riemst

www.mado.be www.eycken.be

-Groenbedrijf Limburg -Quadverhuur-Neerpelt

Lummen                                  Neerpelt

www.groenbedrijflimburg.be www.quadverhuur-neerpelt.be

-Patricia -ESSO – Rutten snackstation.

schoonheidsspecialiste            Paal

0478-213402                            Esso Rutten Facebook
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Ken je provincie

Welkom in Alden Biesen

Een schitterende erfgoedsite, 

een internationaal cultuur- en 

congrescentrum, een 

toeristische trekpleister: de 

Landcommanderij Alden Biesen. 

Ooit gebouwd door de Duitse 

Ridderorde is het nu een van de 

grootste kasteeldomeinen in de 

Euregio.

Alden Biesen behoort tot het 

Departement Cultuur, Jeugd en 

Media van de Vlaamse 

overheid.

We gaan terug tot de 

Kruistochten(19de eeuw)

Eeuwenlang woonde er een 

Landcommandeur.

Zaterdag, 22 juni 2019

om 14.00 uur

Grote parking tegenover het 

kasteel Alden Biesen

Kasteelstraat, 6

3740 – BILZEN

www.alden-biesen.be

Bezoek aan het kasteel, 

tentoonstelling, tuinen, 

boomgaarden.

Hapje en drankje ter plaatse

*********

Kostprijs: € 10,00

Te storten op rekening

IPA Limburg

BE 4590 0912 1192

voor 18 juni 2019

met vermelding:

“Ken uw provincie”

12

http://www.alden-biesen.be/


IPA LIEGE - Section Motos

Rallye  AUTOS en MOTOS  EUREGIO van 

22.06.2019

Toeristische rally

Dit jaar organiseren we de eerste Euregio-rally in de regio's Oost-België, Belgisch 

Limburg en Luik.

Verzameling in Restaurant "Manière de Goûts" om 08u00. waar het ontbijt en de 

briefing zullen plaatsvinden.

Vertrek om 9u30.  De autobestuurders zijn vrij in het kiezen van een route.  Wat de 

motorrijders betreft hebben zij de keuze tussen de aanwijzingen van het roadbook 

ofwel volgen van de organisatoren.

Om 12h30 of later treffen wij ons in "Atelier' te Eupen Hütte 64. 

Tegen 14 h terug via Belgisch Limburg en verder naar het Restaurant "Manière de 

Goûts" voor het avondeten.

ONTBIJT

Chocoladebroodjes, vruchtensap en koffie.

LUNCH

Kipfilet met gegratineerde dragon-saus en seizoensgebonden warme groenten

(De drankjes zijn ten koste van de deelnemers).

AVONDMAAL

Pasta : bolognese, 4 kazen, carbonara, gefrituurde ballen, gebakken kipfilet, koffie

Geef uw keuze op tijdens de registratie 

Gelegenheid om alleen deel te nemen aan lunch of diner voor 

14 € IPA / 16€ niet IPA

De drankjes zijn ten koste van de deelnemers.

Prijs  eten  inbegrepen

IPA :    35€          /  NIET  IPA :    37€

Betaling op rekening van IPA LIEGE : BE85 0010 7245 2006

Betaling en inschrijving voor 10 juni 2019

Na betaling zal u het roadbook worden opgestuurd.

Informatie en  inschrijving bij :

Jules DUPONT                +32 (0)496 76 16 99    jules.dupont1955@gmail.com 

Danielle LANGLOIS         +32 (0)494 69 80 41    Daniellelanglois01@gmail.com

Alphonse GRASSO         +32 (0)474 94 03 90    Alphonse.grasso@teledisnet.be
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