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Woord van de V oorzitter

Beste I.P.A leden,

 U leest het goed. Momenteel ben ik de nieuwe voorzitter van IPA Limburg.
Casemir heeft zijn mandaat aan mij overgedragen met de bedoeling van het
wat kalmer aan te doen. Hij blijft nog in het bestuur, maar meer op de achter-
grond als raadslid. In ieder geval bedankt Casemir voor uw voorzitter- en
leiderschap en het ga je goed met je gezondheid.
Ondertussen draait de molen door en heb ik een eerste vergadering van het
nationaal bestuur als mandataris voor Limburg meegemaakt.
Samen met Jean-Louis en het bestuur Limburg heb ik de taak voor het orga-
niseren van het Nationaal Congres in Limburg op mij genomen en hebben wij
naar een geschikte locatie in Limburg gezocht. Locaties genoeg , maar vol-
doen aan onze wensen en die van het nationaal bestuur, zorgen ervoor dat niet
alle plaatsen in aanmerking kwamen. We gaan er echter aan uitkomen en de
plaats die wij op oog hebben, mag gezien worden. Ge zult er zeer vlug over
vernemen.
Het is de bedoeling dat de gegevens over het Nationaal Congres zullen voor
liggen bij het Euregionaal Kerstfeest van onze Provincie, waarop U allen ten
zeerste bent uitgenodigd. Dit zal, zoals reeds geweten, doorgaan in Hoeve
Gervan op 15 december 2018 om 13 uur. Verder in dit blad vindt U alle details.
Bekijk ook eens de kalender van 2019 van al onze Euregiopartners. Mis-
schien is er ook voor U iets bij dat uw interesse draagt en wil je wel eens
deelnemen. Laat het ons weten en wij helpen je op weg naar het gewenste
evenement. Misschien wil je wel schutterskoning worden in Aken, of een
petanque-tornooi winnen in Luik. Kijk naar de kalender in dit blad.
In ieder geval hoop ik je wel eens te ontmoeten bij een of ander evenement en
wens je veel leesgenot van het laatste tijdschrift van dit jaar.
Een prettig eindejaar en gezondheid troef in 2019.

 Servo per  Amiceko.
Frans VAN OPPEN

Voorzitter IPA Limburg
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LIDGELD 2019
Waneer het jaar weer naar zijn einde loopt, wordt het weer tijd om zich in orde te
stellen met het jaarlijks lidgeld. Het is nog steeds  20 euro  dat je moet storten aan
het nationaal bestuur.
Doe dit tijdig en voor eind december zodat je tijdig de nieuwe lidkaart en
autoklever toegestuurd krijgt.
U kan altijd een formulier voor domiciliering invullen,
zodat het bedrag automatisch van je rekening gaat
Rechts een voorbeeld van het formulier.
Je kan dit formulier vinden op onze website

IPALIMBURG.BE
 of op de nationale site van België

IPA.BE

Het lidgeld moet gestort worden op rekeningnummer :
BE 72 7350 2733 7416

van IPA BELGIE
Lange Nieuwstraat 16/bus 2

2000 ANTWERPEN

Met vermelding van het lidnummer
********************************************************************************************************

Wij willen nog wat ruimte vrij maken om een bijzonder iemand te bedanken voor
zijn jaren inzet aan het hoofd van onze IPA afdeling.
Sinds 1988 maakt hij deel uit van het bestuur en sedert 2000 stond hij als
voorzitter aan het roer van IPA Limburg
Ik heb het natuurlijk over

CASEMIR HENDRICKX
die wij bedanken voor zijn jarenlange leiding en hopen nog vele jaren gebruik te
kunnen maken van zijn ervaring als bestuurslid.

DANK JE WEL, VRIEND,              VOOR JE            “DIENEN DOOR VRIENDSCHAP”

2000 2018
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WIE IS DE NIEUWE VOORZITTER FRANS VAN
OPPEN ?

Even voorstellen, voor zo ver dat nog nodig is.
Ik ben 71 jaar en gehuwd met Gaby Van Brabant. Ik heb twee zonen en een zestal
kleinkinderen, netjes verdeeld in 3 jongens en 3 meisjes.
Ik ben al sinds 2005 op pensioen als Politiecommissaris te Beringen. Ik heb een
carrière erop zitten van 40 jaar, waarvan 36 jaar bij de rijkswacht en 4 jaar bij de
lokale politie.
Ik was brigadecommandant in Maaseik en Beringen en heb ervoor nog in
verschillende eenheden verbleven. Zo heb ik enkele jaren als sportmonitor in het
Mobiel Legioen te Brussel verbleven en ben dan afgezakt naar Limburg, meer
bepaald naar de Brigades Heers, Rekem, Genk en Bilzen, waarna het eerder
vernoemde Maaseik en Beringen.
Momenteel hou ik mij nog bezig als zelfstandig reisleider en ben dan ook tijdens de
vakantiemaanden te vinden aan het Gardameer (Italië). Mijn specialiteit ligt echter in
Frankrijk, meer bepaald "de kastelen van de Loire" , maar ook  Côte d' Azur,
Normandië en nog zoveel meer.
Toen ik in 1965 toe trad tot het elitekorps heb ik mij vrijwel onmiddellijk ingeschreven
bij IPA Limburg, die toen in zijn eerste bestaansjaar zat. Sinds 1998 maak ik deel uit
van het bestuur van IPA Limburg.
Ik moet zeggen dat ik in de beginjaren aan weinig activiteiten heb kunnen deelnemen,
vooral door dat ik een druk volleybalverleden  had. En toen er later wat meer vrijheid
kwam, waren het de kinderen die het sportgebeuren over namen en de tijd daaraan
gespendeerd moest worden. De mooiste herinneringen hou ik wel over aan de
busreizen die jaarlijks georganiseerd werden en later omgezet werden in vliegreizen.
Mijn eerste vliegreis was echter in de begin jaren '70 met IPA Brabant naar Tunesië
waar we met verschillende Limburgers aan deel namen. Het was in die jaren nog
niet zo gebruikelijk van naar een ander continent te gaan en was dus een hele
onderneming om door dit land te reizen. Maar een van de voordelen van IPA is dat
van bij het vertrek de klik er is, ook al kent men elkaar niet en dit heb ik ervaren met
eigen mensen, maar ook bij buitenlandse politiemensen, waar IPA een soort van
codewoord is om deuren te doen open gaan.
Ik wil dan ook de zin 'DIENEN DOOR VRIENDSCHAP' hoog in mijn vaandel dragen
en zo ook de jonge politiemensen aan trekken om te ervaren waar IPA voor staat.

Uw voorzitter
Frans Van Oppen
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Euregionale activiteiten
Nederlands Limburg Zuid

12/01/2019 Nieuwjaarsborrel
11/05/2019 Forelvissen
05/06/2019 Jeu de boules
14tot 16/06/2019 VIERING 60 JAAR IPA
20 tot 23/06/2019 Mobielhometreffen
20tot23/09/2019 Busreis
09/11/2019 Mosselavond

Heinsberg
04/12/2018 Weihnachtsgansessen und Hexen
03/12/2019 Weihnachtsgansessen und Hexen

Aken
07/12/2018 Kerstdiner
03/01/2019 Nieuwjaarsfeest
?? Reis naar Xanten
14/09/2019 Euregionaal Schuttersfeest
04tot06/10/2019 VIERING 60 JAAR IPA AKEN
06/12/2019 Kerstdiner

Limburg Noord
13/12/2018 Kienen
18/01/2019 Nieuwjaarsreceptie
18/04/2019 Bezoek Bevekom (B)
?? Karting
11/05/2019 Forelvissen
14/07/2019 Schieten
24/08/2019 BBQ
01/09/2019 Uniformmuseum Keulen
07/09/2019 Airbornemars
23/10/2019 Herfstwandeling
12/12/2019 Kerstkienen

Luik
26/01/2019 Mosselavond
09/02/2019 Bowling
6 of 27/04/2019 Pétanque
22/06/2019 Euregionaal Mototreffen
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 stortin-
gen BE 12 459-0091211-92
             De provinciale penningmeester zal dan de aanmelding gezamenlijk doen zodat dubbele
boekingen uitgesloten worden.

Activiteiten IP A lIMBURG

15 DECEMBER 2018 EUREGIONAAL KERSTFEEST
26 MAART 2019 ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
22 JUNI 2019 KEN UW PROVINCIE
14 DECEMBER 2019 EUREGIONAAL KERSTFEEST
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DE PROVINCIALE RAAD
I.P.A. SECTIE LIMBURG

Eerste ondervoorzitter en
Adjunctsecretaris
Jean Louis Patteet

0764/200499
011/731408

jean.patteet@telenet.be

Voorzitter en redactie
tijdschrift

Frans Van Oppen
0475/54.92.21

fransvanoppen@outlook.com

Tweede ondervoorzitter en
vaandrig en econoom

Henri Kenens
011/42.79.49

Ere-Voorzitter en raadslid
Casemir Hendrickx

011/52.38.93
casemir.hendrickx@telenet.be

Secretaris - PR
Sylvain Desiron

011/42.72.64
sylvain.desiron@skynet.be

Penningmeester
Paul Bosmans
0497/12.80.47

uomodelbosco@hotmail.com

Feestelijkheden
Ludo Reenaers

011/88.30.26
ludo.reenaers@skynet.be

Webmaster-Ledensecretaris
Eddy Schepmans

0498/408728
eddy.schepmans@skynet.be
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EUREGIONAAL
KERSTFEEST

Zaterdag
15 DECEMBER 2018

om

13 uur

HOEVE GERVAN
LINKHOUT
Prijs 45,-euro/p.p. drank inbegrepen

Inschrijven voor 08/12/2018 op het nr BE 12 459 009 1211 92
van IPA Limburg met vermelding “Kerst”

Het bestuur van I.P.A. Limburg heeft het genoegen u
uit te nodigen op zijn :
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Menu

Beursje van drie gerookte vissoorten met een zachte
dressing van winterkruiden

Diesterse witloofsoep geglaceerd met peterselieroom
en gerookte spekjes

Tournedos van de chef met een rode wijnsaus,
Provençaalse ragout en aardappelbalkjes

Luchtige appelfantasie met ijs van walnoten en
perenstroop van Limburg

***********
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HET WERELDCONGRES 2018
ROTTERDAM

Dit jaar had het wereldcongres van de IPA plaats in Nederland in de stad
Rotterdam.
Hierbij enkele sfeerbeelden.
België was vertegenwoordigd door onze nationale voorzitter de heer Urbain
DEVUYST en de heer Lankriet - oudste lid uit Brugge.

Voor 2019 is het wereldcongres voorzien in DUBROVNIC (Croatie)
en 2020 in BARCELONA (Spanje)
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Activiteiten 2019 die u niet mag missen

26 maart 2019

IPA LIMBURG
ALGEMENE STATUTAIRE

VERGADERING
MET UITREIKING ERETEKENS

EN ETENTJE

*/*
Van 14 tot 16 juni 2019

60 JAAR IPA
IPA LIMBURG ZUID (NL)

*/*
Van 04 tot 06 oktober 2019

60 jaar IPA
AKEN

*/*

18 MEI 2019

NATIONAAL CONGRES
IPA BELGIE
in Limburg

In onze volgende uitgave komen wij hierop terug
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AAN ALLE LEZERS
EEN ZALIG KERSTFEEST

EN
GELUKKIG NIEUWJAAR

OP DE VALREEP

In een van onze vorige uitgaven las u het volgende bericht :

IPA TURKIJE : Wanneer je een reis plant naar Turkije  moet je rekening
houden met het volgende : IPA Turkeye werd door de Turkse overheid op non-aktief
gezet. Wij hebben zelfs vernomen dat het voor Turkse Politiemensen verboden is om
nog deel uit te maken van enige vrijetijdsorganisaties.
Ons advies is dan ook wanneer je naar Turkije gaat geen contact te zoeken met IPA
leden ter plaatse. Het brengt hen en misschien ook u in de problemen.

Ondertussen hebben wij contact gehad met enkele Turkse IPA leden hier in België
die hun land zijn moeten ontvluchten omdat ze er als terroristen beschouwd worden
en zodoend hier asiel aanvragen. Ook in Limburg verblijven er Turkse politiemensen,
die zelfs een hoge functie hadden in hun land.
Binnenkort zullen wij kennis maken met enkelen van hen en zullen zij aan onze
leden uitleg kunnen geven over de situatie. Ze benadrukken zelfs dat sommige van
hun collega’s in een zeer moeilijke omstandigheden leven in Turkije.


