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Woord van de Voorzitter 

  

 Beste I.P.A leden en sponsors, 

 

Het is alsof wij een jaartje hebben overgeslagen. Konden  wij dit maar aftrekken van het te-

goed, maar dat kan niet. We blijven verjaren, ook al kunnen wij dit beperkt vieren. 

Bij gebrek aan activiteiten en weinig beweging binnen het IPA gebeuren, hebben wij een 

boekje overgeslagen en ligt nu het derde boekje van het rampjaar 2020 voor u. De goede  

kant van de zaak is, dat wij wat hebben kunnen sparen, door het gebrek aan uitgaven aller-

hande.  Daarom hebben wij besloten van hetgeen wij dit jaar bespaard hebben, terug naar 

de leden te laten afvloeien. Wij hebben gekozen voor een  IPA –mondmasker voor ieder lid 

die voor 2020 zijn bijdrage heeft betaald. Op die manier kunt ge nog reclame maken voor 

onze vereniging ten opzichte van de niet leden. 

 

 

 

 

 

Activiteiten voor het volgend jaar zijn deze die wij in 2020 niet hebben laten doorgaan we-

gens het virus.  Op die manier hebben wij ook het kerstfeest van december 2020 afgeschaft. 

In 2021 zullen wij het bezoek aan het Circuit van Zolder terug inplannen in Juni, doch de 

juiste datum is nog niet gekend. 

Voor het Euregionaal kerstfeest is de datum van  zaterdag 18 dec 2021 weerhouden. 

Alles  nog met  een voorzichtig voorbehoud, want de toekomst is nog twijfelachtig. 

Wij hopen echter dat het beter wordt en dat wij nog activiteiten kunnen meemaken, mis-

schien met mondmasker. 

Hou het gezond voor u en uw omgeving   

Veel leesgenot. 

 Servo per  Amiceko. 

Frans VAN OPPEN 

Voorzitter IPA Limburg  



Aken 

NOG GEEN PROGRAMMA VOORHANDEN 

Limburg Zuid 

09.01.21 of 16.01.21  Nieuwjaarsborrel 

31.03.21    Workshop 

??.04.21    Unit 13 - Sittard 

08.05.21    Forelvissen  

ACTIVITEITENKALENDER EUREGIO 
 

IPA Limburg 

Euregionaal Kerstfeest 2020 AFGESCHAFT 

Juni 2021 KEN UW PROVINCIE—CIRCUIT TERLAEMEN 

Limburg Noord 

10.12.20    Kienen 

??/04.21    Voorjaarswandeling 

28.05.21    Kartwedstrijd 

??.07.21    Schieten 

??.08.21    BBQ 

04.09.21    Airbornmars 

11.09.21    EPP Schieten 

??.11.21    Bowling 

??.12.21    Kienen 

 

Luik 

31.01.21    Mosselavond 

13.02.21    Bowling 

17.04.21 of 24.04  Petanque 

13.05.21tot 24.05.21  Reis naar Cuba 

26.06.21    Ralley Auto Moto 

01-07.10.21   Reis naar Haute Savoie 

16.10.21    Wandeling Hoge Venen   
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WEL EN WEE 

Het is al een tijdje geleden en kunnen wij er toch niet aan voorbijgaan zonder een trouw lid te eren, 

die van ons is heengegaan  

Op 30 Juni 2020 is veel te vroeg van ons heengegaan: 

GOYENS Roger 

 
 

 

 

 

Geboren te Lanaken op 15 februari 1953 

Roger was 42jaar lid 

Wij bieden onze innige deelneming aan 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  O P G E L E T  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

Eerst en vooral hopen we dat jullie en allen verder gezond 

mogen blijven. Zoals ik ook aan mijn ex-collega's communi-

ceer zou ik zeggen: 't Is met zijn allen dat we er een eind aan 

zullen moeten maken. 

Hiervoor moet iedereen zich dan wel voor de kar spannen en 

niet een gedeelte die nog steeds het virus blijven ontkennen 

en het gevaar ervan niet (willen) inzien. 

Ik ben geen specialist, maar denk toch wel dat onze specialis-

ten weten waarmee ze bezig zijn.  

Nu enkel nog hopen dat de politiekers eerst en vooral de 

volksgezondheid opvolgen en niet het economische. Zonder 

gezonde mensen, geen arbeiders of bedienden enz... 

En ja het doet pijn om een deel van je vrijheid te verliezen, maar in 14-18 en 40-45 hebben on-

ze voorouders ook hun vrijheid verloren en nog meer offers moeten brengen. 

Het grootste probleem de dag van vandaag, denk ik, is dat wij te veel luxe gewend zijn en dit 

willen behouden ongeacht of wij onze medeburgers daarmee in gevaar brengen of niet. 

Dit is natuurlijk een verwerpelijk fenomeen, maar het is nu wel zo en zeker een deel van de 

jeugd en jongvolwassenen redeneren zo en denken dat je zonder cultuur niet kunt leven, maar 

is dit wel zo! 

Daarom een oproep van mij, als oudere zich in de gevarenzone bevindende persoon, 

een oproep aan iedereen: 

BIJT EENS 2 MAANDEN OP JE TANDEN; 

Hierna kunnen cafés, restaurants, theaters enz... weer open en hebben we waarschijnlijk onze 

ouders, groot- en overgrootouders nog.  



HISTORIEK 2de  COMPAGNIE MILITAIRE POLITIE 

DE MILITAIRE POLITIE 

De oorsprong van de Militaire Politie is in de schoot van de Brigade Bevrijding, die tijdens de oorlog 1940-
1945 in Engeland opgericht wordt, te vinden. 
Deze brigade, naar het Brits type samengesteld, omvat een fractie Militaire Politie – Provost.  Dit niet om zich 
te schikken naar bestaande gebruiken, maar wel uit onweerlegbare noodzakelijkheid. 
Inderdaad, sinds zijn bestaan heeft het leger, voor zijn politiedienst steeds over Rijkswacht beschikt.  Een 
provoost heeft steeds in het raam van het Militair Gerecht, opdrachten in verband met het handhaven der dis-
cipline, de bewaking van het slagveld en der toegangswegen vervuld. 
In 1940 is de Rijkswacht niet meer bij machte, bij gebrek aan effectief, haar verkeerscontrole opdrachten uit 
te voeren.  Deze zullen aan speciale eenheden van het Vervoercorps toevertrouwd worden.  Daar ligt de 
kiem van onze Militaire Politie. 
In 1944 maakt de Militaire Politie, samen met de Belgische Strijdkrachten in Engeland, deel uit van de lan-
dingstroepen.  Zij vervult haar talrijke opdrachten, wordt vlug onontbeerlijk beschouwd en haar rol wordt bij de 
bezetting van Duitsland als kapitaal aangerekend. 
 
De geboorte van de Militaire Politie is aan deze twee gebeurtenissen toe te schrijven. 
In 1945 worden onze eerste compagnies der Militaire Politie opgericht.  Het zijn onafhankelijke eenheden, die 
rechtstreeks van de Grote Eenheid waarin zij opgenomen zijn afhangen.  Zij staan niet onder de bevelen van 
een Militaire Politie Oppercommando.  Het 1(BE) Corps omvat drie compagnies Militaire Politie 

De 6de Compagnie Militaire Politie die de Corps compagnie is 
De 16de compagnie Militaire Politie die de compagnie van de 1ste Divisie is 
De 2de compagnie Militaire Politie die de compagnie van de 16de Divisie is 
 

De 2de compagnie Militaire Politie wordt op 28 januari 1946 in de Grenadierskazerne te Brussel gevormd.  
De kapitein SAVOIR neemt er het commando over.  Het effectief ervoor put hij in de provoostelementen der 
toenmalige 1ste – 2de en 6de  Brigade.  Hij vormt er zes secties mee onder de leuze  “JUSTUS et TENAX” 
Met haar staf te Brussel deelt de compagnie tot in september 1946 drie secties af te Brugge – Hasselt en Le-
opoldsburg. 
 
In juni 1946 neemt kapitein DEMOUSTIER het commando van de compagnie over en vertrekt er op 08 okto-
ber 1946, samen met de 2de Divisie mee naar ARNSBERG in bezet Duitsland. 
Op 09 december 1946 vestigt de Staf van de compagnie zich naast het Hoofdkwartier van de Divisie te NE-
HEIM.  De afgedeelde secties vertrekken naar RUTHEN – BAD DRIBURG – SOEST – ARNSBERG en daar-
na ook naar UNNA – GUMMERSBACH – SIEGEN en LÜDENSCHEID. 
In september 1949 verplaatst de compagnie zich naar BENSBERG.   Deze operatie gebeurt in het raam der 
afschaffing van de ganse 2de Divisie.  De compagnie echter wordt niet opgelost en gaat over naar de 1ste Divi-
sie. 
 
In juli 1951 neemt 1 Luitenant GIERSE het commando over de compagnie, die in september 1951 terug over-
gebracht wordt naar NEHEIM, haar vroegere standplaats.  
In april 1960 tengevolge van een territoriale verschuiving van de Divisies, gaat de compagnie over naar de 
16de Divisie, waar zij zich ook snel weet aan te passen. 
 
In augustus 1961 neemt kapitein VAN MARCKE het commando ervan over. 
Op 01 juni 1969, ten gevolge van een reorganisatie van de Krijgsmacht, wordt de 16de compagnie Militaire 
Politie afgeschaft en komt de 2de compagnie Militaire Politie onder territoriaal commando van de OBBSD,  net 
zoals de 6de compagnie Militaire Politie. 
Op dat ogenblik heeft de 2de compagnie Militaire Politie zijn Staf en één peloton te NEHEIM, één peloton in 
SOEST –  LÜDENSCHEID – KASSEL en SIEGEN. In 1970, bij de terugtrekking van de Belgische eenheden 
uit KASSEL verhuist het peloton KASSEL naar AROLSEN. 
 
Door internationale ontwikkelingen en meer bepaald door het einde van de “koude oorlog” tussen OOST en 
WEST volgen een aantal veranderingen zich in een snel tempo op 
Met de operatie SQUARE DANCE verdwijnen de Divisiestaven op vredesvoet en verhuist de Staf met het pe-
loton A dat te NEHEIM bij de Staf van de 16de Divisie was gestationeerd op 01 november 1991 naar SOEST 
waar zij zich bij het peloton B voegen in het kwartier Kol SBH ADAM. 



Een aantal leden van de 2
de

 compagnie Militaire Politie nemen vanaf september 1989 tot maart 

1990 deel als CIVPOL bij het organiseren van verkiezingen in NAMIBIE. 

Sedert 1992 nemen leden van de 2
de

 compagnie Militaire Politie deel aan de UNO-vredesmacht in 

EX-YOUGOSLAVIE, waar zij optreden als UNO MP. 

Een detachement onder leiding van de Korpscommandant majoor DELPORTE bevond zich van juni 

1993 tot december 1993 in de Westelijke SAHARA waar zij optraden als CIVPOL. 

In januari 1994 tot april 1994 was een detachement, eveneens onder leiding van majoor DELPOR-

TE ingezet als UNICIPOL in RWANDA. 

In het kader van BEAR 1997 wordt de 2
de

 compagnie Militaire Politie in juni 1994 ontbonden. 

HAAR PATROON 

De aartsengel MICHAEL  (MIKA’EL’ : Wie is als God – hij die WEET en KENT en ORDENT) 

Bestrijder en overwinnaar over het boze, het slechte, het duivelse. 

HAAR  LEUZE 

JUSTUS  ET  TENAX      (Rechtvaardig en Vasthoudend) 

HAAR  KENTEKEN 

De mp-granaat, wapenschild der Belgische Militaire Politie is een schakering der Rijkswachtgranaat.  

Haar ontstaan ligt bij de vorming der eenheden van de Militaire Politie in oktober 1945 

HAAR  VAANDEL 

Sedert april 1985 werd het vaandel van het 27
ste

 Linie Regiment door bemiddeling van Kol SBH VAN 

RUYCEVELT in verzekerde bewaring aan de 2
de

 compagnie Militaire Politie gegeven. 

 
LIJST DER  COMPAGNIE/KORPSCOMMANDANT 
 

Kapt  SAVOIR 28  jan  46  -  01  aug  46 
Cdt  DUMOUSTIER 01  aug  46  -  01  okt  51 
Kapt  GIERSE 01  okt  51  -  28  aug  61 
Kapt  VAN MARCK 28  aug  61  -  28  aug  64 
Cdt  HUYGH 28  aug  64  -  28  aug  75 
Maj.  STRUYS 28  aug  75  -  18  sep  80 
Maj.  VANSLEMBROUCK 18  sep  80  -  29  mei  85 
Maj.  BONTE 29  mei  95  -  30  jun  89 
Maj.  DELPORTE 30  jun  89  -  30  jun  94 
Kapt  TEMMERMAN 05  jun  93  -  19  apr  94     

 (Comd a.i. tijdens afwezigheid van majoor DELPORTE) 
 
LIJST  DER  CSM/KORPSADJUDANTEN 
 

Adjt  WOLFF 04  mar  46  -  14  jun  68 
Adjt  NOENS 14  jun  68  -  05  apr  70 
Adjt  LEDUC 05  apr  70  -  10  mar  80 
adjtChef  DE KOCK 10  mar  80  -  29  mei  85 
adjtChef  MAECKELBERGHE 29  mei  85  -  30  jun  94 

WAPENSCHILD MET 

LEUZE - 2 COMPAG-

NIE MILITAIRE POLITIE 

 

 



OORLOGSFEITEN MET BETROKKENHEID VAN POLITIEDIENSTEN 

Tijdens de lockdown werd door mij het werkwoord “terrassen” noodgedwongen  vervangen door 

“googelen”. Met de woorden “WO II” ,”Limburg” en “Politie” kwam ik al snel uit op een resem feiten, 

die zich vooral afspeelden in de laatste jaren van de oorlog, toen het verzet heel actief was. Zonder 

rekening te houden met de intenties van betrokkenen (zwart of wit…) zet ik u de enkele feiten op 

een rij.  De bedoeling is dat, indien u meer weet,  hierop in te gaan , en  ons uw verhaal laat weten. 

De meeste feiten zijn gebaseerd op de opzoekingen en naslagwerken van Roger Rutten  en Gerard 

Stassen  Limburgse auteurs  van boeken over WO II. 

PERSONEN 

 Louis Reekmans Luitenant  uit  Rummen was Districtscommandant van de Rijkswacht Genk 

tijdens WOII. 

 Joseph  KNAPEN geboren op 5/10/1895  Bde Comd uit Bilzen . Gestorven in concentratie-

kamp Dora op 18/1/1945 

 Jean Baptist  TACHELET geboren te Kerkom op 22/1/1896 Bde Comd van  Eisden , echtgeno-

te Alice DEBEFVE en gestorven te Ravensbrück op 27/4/45 

 Lucien MEGANCK geboren te Gent op 5/6/1895       Bde Comd van Genk,           gestorven in 

Neuengamme op 27/11/1944. Hij volgde in Genk de levering van kolen aan de Duitsers op. Op 

de plaats van de oude kazerne in Genk staat zijn gedenkplaat. 

 Frans VAN DINGENEN Herk de stad. Rijkswachter lid van BNB Herk de stad 

 1 WM Gustaaf BEAZAR  van Bde KESSENICH, lid van BNB Limburg, aangehouden te 

ROTEM op 10/9/1944 en op 12/9/1944 terechtgesteld in HEER (Nl) 

 

Lucien MEGANCK 

 Gustaaf BEAZAR 



FEITEN 

(niet alle datums zijn bekend) 

 6/8/1943 : Moord op rijkswachtcommandant FOULON te DIEPENBEEK 

 Moordpoging Commandant LEENDERS te ALKEN 

 Moord op veldwachter DIEPVENS te KOERSEL 

 Moord op rijkswachter VERELST in Café MALMEDY te HEUSDEN 

 27/7/1943 : Moord op politieagent GROSEMANS te TONGEREN 

 26/12/1943 : Moordpoging op rijkswachter DOUHA te DIEPENBEEK 

 1/10/1943 : Veldwachter Leo LOOS wordt doodgeschoten op de Genkerbaan te ZONHOVEN 

door het verzet van DIEPENBEEK 

 Mislukte aanslag op het Politiekantoor van TONGEREN ter bevrijding van P. MOUREAUX 

van PIRINGEN 

 20/12/1943 : Moord op veldwachter Frans REYNDERS van KWAADMECHELEN 

 Onderzoeksrechter FRERE wordt vermoord in zijn woning te BOKRIJK 

 

Dit is een korte greep uit mijn Google– resultaten. Aan de lezer om aan te vullen of te verduidelij-

ken om tegen een volgende uitgave met het resultaat verder te gaan. Teksten kunnen gemaild wor-

den naar fransvanoppen@outlook.com 



 (vervolg) 

In de vorige uitgave vertelden wij het verhaal over het Duitse vliegtuig dat een noodlanding maakte 

in Vucht en geheime documenten bij had over de inval van de Duitser. Wij kregen hier een reactie 

op van ons lid Gerry Op ’t Eynde, met aanvullende informatie, die wij u niet willen onthouden. 

Hitler was woest na crash in Vucht 

Aan de start van de Tweede Wereldoorlog wilde Adolf Hitler aartsvijand Frankrijk voor eens en voor 

altijd overmeesteren. Ondanks de Belgische neutraliteit zou de Führer koste wat kost Parijs bereiken 

via ons land. De aanvalsplannen waren gesmeed, en moesten in januari 1940 naar het front worden 

gebracht in de buurt van de Rijn. Op 17 januari zou Hitler een verrassingsaanval uitvoeren. 

"Hellmuth Reinberger, een Duitse majoor, kreeg de taak om de plannen naar het front te brengen", 

vertelt de 83-jarige Pierre Broekhoven, die bijna 50 jaar voorzitter was van de heemkundige kring en 

de historie als geen ander kent. "Hij vertrok met de trein vanuit Berlijn, en mocht het vliegtuig abso-

luut niet gebruiken om zo het risico te beperken dat de plannen in vijandelijke handen terechtkwa-

men. Onderweg maakte de majoor een tussenstop. Hij kwam een oude kameraad tegen waarna ze 

een stapje in de wereld zetten." Door het nachtelijk avontuurtje zou de Duitser te laat op het front 

arriveren, waarop zijn vriend en collega-majoor Erich Höhmann met het idee kwam om te vliegen tot 

Aken. "Reinberger liet zich overtuigen, maar een zware mistbank deed de piloot van zijn koers af-

dwalen. Toen ze vanuit de lucht plots een rivier zagen stromen, dachten ze de Rijn te hebben ge-

vonden. Het bleek echter om de Maas te gaan. Ze sloegen in paniek, kwamen zonder brandstof te 

zitten en maakten een harde noodlanding in een weide." 

De grenswachter die opgesteld stond aan de brug bij de Dokter Haubenlaan over het kanaal, zag 
het vliegtuig rondcirkelen en snelde er met de fiets heen. "Daar zag hij hoe de heren enkele docu-
menten in brand wilden steken. Beiden werden meegenomen voor verhoor en de aanvalsplannen 
konden worden gered", neemt Giel Vranken, huidig voorzitter over. "Heel het dorp zakte af naar het 
gecrashte vliegtuig met hakenkruis op de staart, en Vucht haalde wereldwijd het nieuws." Pierre 
Broekhoven, toen acht jaar, herinnert zich nog hoe iedereen gefascineerd naar het toestel keek. 
'Een 'vliegmachien' is afgevallen', en 'tès ne Pruusj', zeiden de mensen in het dorp." Het ministerie 
van Binnenlandse Zaken werd op de hoogte gebracht, soldaten werden terug uit verlof geroepen en 
de spanning was te snijden. Hitler, die volgens getuigen in Berlijn schuim op de mond kreeg van 
woede, moest zijn plannen uitstellen, maar zou in mei van dat jaar toch nog ons land binnenvallen. 

In Vucht staat een monument als aandenken aan deze gebeurtenis 

 

 

 

  



LIDGELDEN 

Beste leden, 

Een nieuw jaar kondigt zich aan. Dit betekent dat het weer tijd is om de lidgelden voor 2021 te innen. 

Het lidgeld bedraagt zoals vorig jaar 25,- euro.  Wegens de pandemie van het bijna afgelopen jaar, 

wordt  u door het nationaal bestuur een geschenk aangeboden ter compensatie , omdat er dit jaar 

weinig redenen waren om van uw bijdrage te genieten. Voor onze leden uit Limburg hebben wij ook 

een toepasselijk geschenk, dat op een of andere manier bij u in de bus zal vallen. 

Indien u gekozen hebt voor betaling met domicilie,  hoeft u geen actie te ondernemen en zult u een 

van deze dagen uw lidkaart en autovignet ontvangen via het nationaal bestuur. 

Indien u niet gekozen hebt voor domicilie kunt u twee dingen doen : 

1. Uw lidmaatschap verlengen  door het storten van 25,- euro op rekening  nummer :BE72 7350 

2733 7416  IPA België, Lange Nieuwstraat 16 bus 2 te 2000 ANTWERPEN met vermelding van 

uw lidnummer. 

2. Eventueel een formulier voor aanvraag domiciliëring  invullen dat u kunt terug vinden op de na-

tionale website en opsturen naar het nationaal secretariaat om zodoende voor de volgende ja-

ren niets meer moet doen om uw lidmaatschap te vernieuwen. 

INTERNATIONALE EVENEMENTENKALENDER 

Een greep uit het aanbod van internationale evenementen die voorlopig gemeld werden. Indien u 

er meer wilt over weten, raad ik u de website van IPA hetzij internationaal of nationaal te bezoeken. 

Naar de blz. evenementen gaan en te klikken op het desbetreffende evenement om meer inlichtin-

gen hierover te kennen. 

 

19-24 mar 21  COLOMBO  IPA Young Police Officers Seminar 

03-16 mei 21  BARCELONA Grand Tour Barcelona—Parijs 

17-21 juni 21  DUITSLAND  IPA Mobielhome treffen 

30 Aug 21  CHARLEROI  45 JAAR IPA CHARLEROI 

05-10 okt 21  BARCELONA 65ste IPA World Congres 

??-??-21  NEDERLAND 

    (Limburg Noord)   NEDERLANDS ON PATROL 

ZOEKERTJE 

Wij zijn op zoek naar een deftig lokaal voor onze vergaderingen en bijeenkomsten. Wij geven de voorkeur aan een 

ruimte die ons gratis zou ter beschikking gesteld worden, mits betaling van het verbruik  

Wie weet zijn er leden die een kantine open houden of een etablissement kennen die de geschikte ruimte heeft om ons 

verder te helpen. Wij vergaderen  ongeveer  5 tot 9 maal per jaar in de avond tussen 19 en 22 uur met een zevental 

personen, meestal vergezeld van onze dames. 

Wij kijken uit naar een seintje 
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Appartement  

Geschreven: 29 september 2020  

Hallo, ik ben Silvestro Bilotto, een inspecteur van de Italiaanse staatspolitie, geregistreerd IPA uit Lecce, Ik ver-

koop / verhuur een timeshare-appartement met twee kamers, ingericht in een elegante Toscaanse stijl die het uit-

nodigend en comfortabel maakt, met een prachtig uitzicht dankzij de terrassen en open ruimtes. De woning komt 

overeen met week 50 van 12 tot 19 december 2020 in Residence La ferriera, een complex gelegen aan de oevers 

van de rivier Ciuffenna, op slechts 5 minuten van het charmante middeleeuwse dorp LoroCiuffenna, nabij de stad 

Arezzo. De locatie is ideaal voor het bereiken van steden als Arezzo, Siena, Florence, Pisa, Lucca en ook belang-

rijke verkooppunten, zoals Prada, Gucci, Armani, Ferrragamo, Valentino, Dolce en Gabbana, Ungaro, fendi. Resi-

dence La Ferriera heeft een restaurant dat elke avond geopend is, met een terras waar u typische gerechten en 

heerlijke wijnen kunt proeven. De huurprijs voor de hele week bedraagt € 400,00; de verkoopprijs bedraagt € 

7.000,00. Voor elk contact: (e-mail silvestrobilotto@libero.it; tel.3403946052). Uitnodiging om de website van de 

residentie www.laferriera.com te bezoeken 

Korting voor I.P.A.- leden  

Beste collega, 

Ik ben sinds 49 jaren lid van I.P.A. Ik ben zwaar gehandicapt aan de onderste ledematen, na een gewone val. In 

de tijdspanne van 6 maanden heb ik 2  x een chirurgische ingreep ondergaan (metalen stang met 12 bouten om 

mijn been en mijn enkel op zijn plaats te houden.) 

Ik volg nu revalidatie in het ziekenhuis, waar ik een fitnesstoestel ontdekt heb dat mij zeer goed helpt en mijn 

conditie verbetert. 

Ik heb dan besloten (om tijdens de lockdown omwille van corona - revalidatie gesloten) om zelf dat toestel aan te 

kopen bij de firma Gymna (www.gymna.be). Toen ik vertelde voor wat I.P.A. stond, kreeg in onmiddellijk een kor-

ting op de aankoop. 

Indien er nog leden zijn die de aankoop van een fitnesstoestel overwegen, zou ik hun willen verwijzen naar de 

vertegenwoordiger van Gymna : Cédric GIELEN,  0486 / 119217. E-mail : cedric.gielen@gymna.be  

 SERVO PER AMIKECO ! 

 Peeters Willy 

BE 15806 LM

Afdrukken 
E-mailadres 

Afdrukken 
E-mailadres 

En hou het veilig 
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