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- COX Mathijs (†)
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- VANHEES Hendrik (†)
- EERLINGEN Paul
- HENDRICKX Casemir
- VAN OPPEN Frans
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Woord van de Voorzitter
Beste I.P.A leden,
Het nieuwe jaar is al een tijdje opgeschoven naar de lente. Het geeft weer
een fijn gevoel en doet ons hunkeren naar aktiviteiten die te maken hebben
met allerlei interesses. Wij hebben er enkelen in de aanbieding die onze leden weer eens bij elkaar kunnen brengen. Een bezoek aan de nieuwe gebouwen van de Politie Hoofdstad is er zo eentje. Een verplichte organisatie is
dan de jaarlijkse algemene vergadering op 26 maart, waar allerlei
belankrijke weetjes worden uitgewisseld en waar u uw stem kunt laten horen, hetgeen voor ons belangrijk is.
Wij organiseren dit jaar het Nationaal Congres in Lommel Vossemeren op
18 Mei alwaar wij ook hopen dat er deelnemers van Limburg zullen aanwezig zijn. Het is een gelegenheid om ook collega’s uit andere provincies te ontmoeten.
Wat de euregio-aktiviteiten betreffen vindt u een lijst in dit boekje. Een bijzondere aktiviteit van onze vrienden uit Luik is de Euregio Auto-Moto-ralley,
waarover u een apparte bijdrage in dit boekje vindt. Het is geen wedstrijd,
maar een gezellige rondrit met auto of moto in de streek van de Euregio.
Wij gaan op dezelfde dag onze “Ken uw Provincie” laten aansluiten op dit
gebeuren, maar daarover meer in onze volgende uitgave.
Tenslotte zijn er nog enkele vieringen in het verschiet. Onze vrienden uit
Limburg Zuid zijn op 14 tot 16 juni als eerste aan de beurt voor hun
60°verjaardagviering. Hierover hebben wij nog geen concrete gegevens,
maar de liefhebbers kunnen dit altijd verkrijgen, zodra ze in ons bezit zijn.
Ook Aken viert zijn 60 jarig bestaan, maar dit is van 4 tot 6 oktober zodat
wij nog tijd hebben om dit programma te publiceren.
Ik wens u veel leesgenot en hopelijk tot binnenkort.

Servo per Amiceko.
Frans VAN OPPEN
Voorzitter IPA Limburg
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Activiteiten IPA lIMBURG
26 MAART 2019
06 APRIL 2019
22 JUNI 2019
14 DECEMBER 2019

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
BEZOEK POLITIE HOOFDSTAD
KEN UW PROVINCIE
EUREGIONAAL KERSTFEEST

Euregionale activiteiten
Nederlands Limburg Zuid
11/05/2019
05/06/2019
14tot 16/06/2019
20 tot 23/06/2019
20tot23/09/2019
09/11/2019
Heinsberg
Aug of Sep
03/12/2019
Aken
Mei 2019
14/09/2019
04tot06/10/2019
06/12/2019
Limburg Noord
18/04/2019
24/05/2019
11/05/2019
14/07/2019
24/08/2019
30/08/2019
07/09/2019
23/10/2019
12/12/2019
Luik
6 of 27/04/2019
22/06/2019
07 tot 13/09/2019
1910/2019

Forelvissen
Jeu de boules
VIERING 60 JAAR IPA
Mobielhometreffen
Busreis
Mosselavond
Rondreis bestemming ????
Weihnachtsgansessen und Hexen
Reis naar Xanten
Euregionaal Schuttersfeest
VIERING 60 JAAR IPA AKEN
Kerstdiner
Bezoek Bevekom (B)
Karting
Forelvissen
Schieten
BBQ
Uniformmuseum Keulen
Airbornemars
Herfstwandeling
Kerstkienen
Pétanque
Euregionale auto moto ralley
Reis naar Bremen
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
Wij verzamelen aan het gebouw om 1330 uur
Rondleiding duurt ongeveer 2 uur
Na de rondleiding om ongeveer 16 uur is er een lichte maaltijd voorzien in de
nabijgelegen brandweerkazerne
Deelnameprijs is 8 euro
Gelieve uw deelname te bevestigen door de som van 8 euro/pers door middel
van overschrijving over te maken aan onze penningmeester op rekeningnummer :
BE 12 459 0091211 92
van IPA LIMBURG met vermelding van “bezoek politie”
en dit voor 30 maart
Politie Limburg Regio Hoofdstad is gelegen te HASSELT
Zwarte Brugstraat 6
Volg de grote ring van Oost naar West.
Voorbij de Kempische poort na het overrijden van kanaalkom naar rechts afrijden
(eerste afrit) en naar links(Herkenrodesingel) tot het eerste kruispunt Rechts
Is de Zwarte Bruggstraat.

LIDGELDEN 2019
Er zijn nog steeds leden die het lidgeld voor 2019 niet
hebben betaald.
Het kan nog steeds maar moet voor einde maart in
orde gebracht worden.
Het onderbreken van het lidmaatschap betekent dat u
geen recht meer hebt op de erkenning van 40 of 50
jaar en zelfs 60 jaar lid.
Gelieve te betalen aan het nationaal secretariaat
BE 72 7350 2733 7416
International Police Association
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Euregionaal Kerstfeest 2018
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DE PROVINCIALE RAAD
I.P.A. SECTIE
LIMBURG

Voorzitter en redactie
tijdschrift
Frans Van Oppen
0475/54.92.21
fransvanoppen@outlook.com

Eerste ondervoorzitter en
Adjunctsecretaris
Jean Louis Patteet
0764/200499
011/731408
jean.patteet@telenet.be

Ere-Voorzitter en raadslid
Casemir Hendrickx
011/52.38.93
casemir.hendrickx@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
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UITNODIGING
NATIONAAL CONGRES
Zaterdag 18 mei 2019
Center Parks
DE VOSSEMEREN
Elzen 145
3920 LOMMEL (Limburg)
PROGRAMMA
Ontvangst
Koffie, thee, water met koffiekoeken

08u30-10u00 :

10u00 tot 12u00:

Nationale algemene vergadering
(enkel voor provinciale bestuursleden: voorzittersecretaris-penningmeester-ondervoorzitter)
Vrije activiteit voor de andere gasten

12u tot 13u:

Aperitief

13u00 tot 16u30:

Feestmaaltijd - nationaal congres

MENU
Aspergeroomsoep
Varkenshaasmedaillons, Gentse mosterdsaus, kort gewokte lentegroenten en
gebakken roseval aardappelen
Aardbeien Romanoff
Inclusief dranken: pils, huiswijnen, frisdranken, water en diverse sappen (voor
speciale bieren en sterke drank is er een supplement te betalen)
Tijdens het feestmaal uitreiking van de eretekens
Deelnameprijs per persoon:
I.P.A.-leden, echtgenoten, partners, kinderen: 57 euro
Niet I.P.A.-leden, sympathisanten: 65 euro
Gelieve uw deelname te bevestigen per e-mail /inschrijvingsformulier
en de betaling te voldoen ten laatste tegen 20 april 2019
e-mailadres nationaal secretariaat:
ipabelgiansection@gmail.com
postadres:
International Police Association
Koninklijke Belgische Sectie
Lange Nieuwstraat 16 bus 2
2000 Antwerpen
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INSCHRIJVINGSFORMULIER NATIONAAL CONGRES
Opsturen naar het postadres hiernaast of via mail
Ik, ondergetekende,………………………………………………………………
lidnr. ………………………, wens deel te nemen aan het nationaal congres met
………. persoon/personen.
Ik zal hiervoor •………........... overmaken op bankrekeningnummer
BE72 7350 2733 7416, ten laatste op 20 april 2019 met als mededeling 'NC en uw
lidnummer'.
De betaling geldt als bevestiging van de reservatie.
Handtekening,

……………………………….
Het is mogelijk om een verblijf te boeken in het park van vrijdag 17 mei 2019 te
15u tot zondag 19 mei of maandag 20 mei 2019 te 10u30 aan speciale I.P.A. prijzen
Zie hiervoor de inschrijvingsmogelijkheden op blz 10

Goed om weten
- De bezoekers van het congres parkeren op de parking van het
domein bij de ingang.
- Ze wandelen langs de ingang naar het BusenissCenter waar de
inschrijving en koffietafel voorzien zijn in de zaal “Les Arcades”.
Deze zaal is ook vorbehouden voor de feestmaaltijd.
- Er is een gehandicaptenparking voorzien in de nabijheid van de
zaal, ter hoogte van het hotel.
- Mogelijkheden om aan bepaalde aktiviteiten deel te nemen mits
betaling.
- Iedereeen zal in het bezit gesteld worden van een plan van het
park zodat vrije wandelingen op het park mogelijk zijn.
-Mits voorinschrijving kan je ook gebruik maken van het zwembad
(voor diegenen die er logeren zijn deze wel voorzien in de prijs). Dit
kan gebeuren door het opgeven van het aantal zwemkaarten
(dagkaarten) dat u nodig heeft aan de voorzitter van IPA Limburg.
De zwemkaarten kunnen de dag zelf afgehaald worden aan de
receptie na betaling van het voorziene bedrag.
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Dinsdag 26 MAART 2019
1800 uur

ALGEMENE STATUTAIRE
VERGADERING
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 26.03.2019
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 2020
7. Rondvraag
8. Huldiging van de verdienstelijke leden .
9. Verkiezing van de bestuursleden.
10. Verdeling van de bestuurstaken
11. Slotwoord

Dit jaar hebben wij geen etentje voorzien, maar houden wij het bij een gezellige babbel
met een lekker drankje.
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Viering lidmaatschap
Volgende leden zijn 25 jaar lid en kunnen bij aanwezigheid een desbetreffende jasspeld
ontvangen
36556
36644

VOORDECKERS Bart
MOTMANS JOHAN

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 secretaris en aanwezig bent op de algemene
vergadering.

Bestuursverkiezing
De volgende bestuursleden zijn uittredend en herverkiesbaar :
VAN OPPEN Frans
PATTEET Jean Louis
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.

International Police Association
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Verblijfsmogelijkheid voor de IPA-deelnemers aan het congres
Center Parcs De Vossemeren Lommel
Weekend Vrijdag 17 Mei-Maandag 20 May 2019
Type
Pers.
VM277Hotel Room Premium
2

Uw prijs
•251,30

Inclusief
Opgemaakte bedden, toegang aqua
mundo, handdoeken, ontbijt
VM427 Premium Cottage
4
•419,30 Opgemaakte bedden & toegang aqua
mundo
VM627Premium Cottage
6
•482,30 Opgemaakte bedden & toegang aqua
mundo
VM827Premium Cottage
8
•664,30 Opgemaakte bedden & toegang aqua
mundo
Optioneel: Handdoekenpakket aan •6,50 per persoon

Weekend Vrijdag 17 Mei-Zondag 19 Mei 2019
Type
Pers.
VM277Hotel Room Premium
2

Uw prijs
•199,00

Inclusief
Opgemaakte bedden, toegang aqua
mundo, handdoeken, ontbijt

Code: SBMICE
Telefonisch boeken: +32 11548206
Maandag tot vrijdag10.00 -16.00 uur
Of boek via mail:
business.solutions.vm@groupepvcp.com
Het boekingsnummer dat u ontvangt is ook uw bevestiging

Bovenstaande prijzen zijn inclusief:

-Opgemaakte bedden bij aankomst
-Toegang tot Aqua Mundo
Bovenstaande prijzen zijn exclusief: -Annulering
-Voorkeuren en andere optionele services
Als u na uw boeken veranderingen wilt doorvoeren, moet u toeslagen in acht nemen.
Checkin-checkout:
-Check-in vanaf 15.00 op de aankomst dag
-Check-out voor 10.00 op de ochtend van vertrek (Op zondagen 12.00)
Als u een boeking wilt maken, hebben we de volgende gegevens nodig:
- Naam
- Adres
- Postcode en woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Aantal personen dat blijft overnachten
Deze reservaties worden gemaakt op basis van beschikbaarheid.
U zal een bevestiging en een factuur ontvangen via de mail.
De kosten moeten betaald worden voor aankomst.
12

International Police Association

Een organisatie van onze Euregiopartners uit Luik

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
Danielle LANGLOIS
Alphonse GRASSO

+32 (0)496 76 16 99 jules.dupont1955@gmail.com
+32 (0)494 69 80 41 Daniellelanglois01@gmail.com
+32 (0)474 94 03 90 Alphonse.grasso@teledisnet.be

De verzamelplaats is het restaurant “Manière de goüts”
Rue Champ de Tignée 5 in 4671 Barchon
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