IPA-Nijmegen e.o. 60 jaar
Het initiatief dat in de herfst van 1958 werd
genomen door een aantal politiemensen
heeft wel degelijk zijn waarde bewezen. Van
17 februari 1959 was de oprichting van ons
district een feit. Nu 60 jaar later zijn nog
steeds vele collegae in vele landen op de
wereld doordrongen van het devies ‘Dienen
door vriendschap’. Iets voor elkaar betekenen
kan al op kleine schaal samen met je collegae
in ons eigen district. Maar het reikt natuurlijk
ook veel verder. Hoeveel vriendschappen in
Nederland, maar ook in het buitenland, zijn in
deze jaren niet ontstaan en waarvan mensen
nu nog steeds genieten.
Natuurlijk is de situatie sterk veranderd in
vergelijking met de tijd dat de IPA door de
Engelsman Arthur Troop werd opgericht. De
sociale- en werkomstandigheden verschilden
hemelsbreed met de huidige tijd. Arthur Troop
(15-12-1914 – 30-11-2000) solliciteerde in
1936 bij het politiekorps in Lincolshire. Nadat
hij in dienst was getreden liep hij diverse
afdelingen door maar specialiseerde zich later
in alles wat met het verkeer te maken had.
De behoefte om op vakantie te gaan, of dit
nu in eigen land was of elders op de wereld,
is nog steeds aanwezig we zijn tenslotte
wereldburgers. Ook elkaar helpen wanneer
men ergens in problemen is gekomen staat nog
steeds hoog in het vandel van de Internationale
Police Association. Natuurlijk waren de
financiën die politiemensen beschikbaar
hadden in de beginjaren niet zo dat men al
verre reizen kon maken, hetgeen tegenwoordig
de normaalste zaak van de wereld is, maar de
mensen van het eerste uur hadden hierin een
vooruitziende blik.

stad van Nederland, dit 60 jarig bestaan samen
met u te vieren. Als voorzitter van ons district
ben ik trots dat wij de eerste zijn die deze
leeftijd hebben behaald en ben er van overtuigd
dat wij nog vele jaren het devies ‘Dienen door
vriendschap’ kunnen uitdragen.

De IPA internationale IPA een nongouvernementele organisatie bij de Verenigde IPA Nijmegen e.o. van harte gefeliciteerd met dit
Naties. Hierin zie je ook het belang van onze jubileum.
organisatie voor de wereld.
Jan Eijkemans,
Wij zijn trots om als oudste district, in de oudste Voorzitter district IPA Nijmegen e.o.
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1959-1968

De tijdlijn van IPA Nijmegen e.o.
vanaf 1959 tot 2019.
Voor u ligt de eerste Attentie van 2019 dat is uitgevoerd als ons Jubileumblad. Dit jaar bestaat ons district IPA Nijmegen e.o.
namelijk 60 jaar. Dit heugelijke feit willen we graag met onze leden vieren op 9 november 2019 tussen 15.00 uur en 19.30 uur
in het Feestcafé ‘De Tabaksplant’, gevestigd aan de Van Heemstraweg 33 te Afferden (Gld).Voor deze feestmiddag krijgt u, als lid
van IPA Nijmegen e.o., in de loop van het jaar, nog een uitnodiging thuis gezonden.
Maar eerst beginnen we met een overzicht van de afgelopen 60 jaar IPA District Nijmegen e.o..

De jaren 1959 - 1968
Hoe het allemaal begon in omgeving van Nijmegen?
In de herfst van het jaar 1958 kwamen op een zondag middag in Hotel Hamer in Berg en Dal een zevental politiemensen bijeen
voor een informeel gesprek omtrent de mogelijke oprichting van een afdeling binnen de Nederlandse sectie van de International
Police Association. Het waren Toon Bloemen en Theo Leenders die het voortouw namen. Bij deze groep was ook Lothar
Simons, die bij de Wasserschutzpolizei in Emmerich werkte. In die jaren waren de Duitse collega’s niet zo actief als wij. Lothar
is na de oprichting van IPA district Nijmegen e.o. zelfs nog enige jaren lid van ons district geweest.
De voorgesprekken leidden ertoe dat op 17 februari 1959, als eerste in Nederland, de afdeling Nijmegen werd opgericht. Plaats
van handelen was het toenmalige hotel Esplanade.

International Police Association
Nederlandse Afdeling
District Nijmegen e.o

Oprichtingsbrief
Nijmegen, 6 maart 1959

Geachte heren van het Hoofdbestuur,
Zoals U reeds bij monde van onze voorzitter mocht vernemen is men, mits goedkeuring van het hoofdbestuur,
overgegaan tot het oprichten van een afdeling (!), waarvan de naam en technische details nader door U
zullen worden bekendgemaakt.
Op 17 februari 1959 werden door de vergadering de navolgende leden tot bestuur gekozen (met algemene
stemmen):
Voorzitter:
A. Sinkeler, Myrtestraat 12, Nijmegen
Sekretaris:
Th. A Leenders, Nimrodestraat 10, Nijmegen
Penningmeester:
H.F. Bekker, Oranjesingel 56, Nijmegen
Kommissieleden: M.J. van `t Kruis, St. Annastraat 152, Nijmegen
J.W. Bezemer, Hertenlaan 1, Bennekom
H.P. Beintema, St. Antonielaan 166, Arnhem
Mej. P. Stoffelen, Kraaijenhoflaan 18, Nijmegen
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1959-1968
Gedurende deze eerste officiële vergadering, welke een zeer prettig verloop had, kwamen verschillende,
voornamelijk interne aangelegenheden naar voren en bleven, ook voor het jonge bestuur nog vele vragen
onbeantwoord. Hopelijk dat het bestuur in de nabije toekomst, met steun van het hoofdbestuur, beter
ingeschoten geraakt en de vragen beantwoord kunnen worden.
Wel kwam naar voren, dat in Nijmegen en omgeving de IPA bloeit en groeit, de afdeling telde op 1 maart
1959 51 leden.
Eén van de vragen, die steeds naar voren kwam door de leden uit verschillende streken was:
“Kan het hoofdbestuur ons propagandamateriaal sturen, zodat we meer bekendheid aan ons streven kunnen
geven.” Dit is een verzoek, waarbij het bestuur zich geheel aansluit en waarmee we hier zeer zeker
vruchtbaar kunnen werken. Hopende hier iets van te vernemen.
Verder zou de afdeling graag in het bezit komen van een brievenhoofd. Is dit cliché hiervoor bij het
hoofdbestuur en kan dit uitgeleend worden? Weet het bestuur misschien een adres waar dit goedkoop ( de
afdeling heeft nu f 10,96 in kas) aangemaakt kan worden?
Over een financiële aangelegenheid gesproken, bestaat er geen ondersteuningstoelage-fonds voor
pasgeboren afdelingen. Het bestuur van IPA Nijmegen e.o. zou met een beginpotje wel geholpen zijn.
Veel vragen staan nog open, maar het is misschien gemakkelijker in deze, wellicht reeds met de voorzitter
van de afdeling op de bestuursvergadering te bespreken of deze in petto te houden tot de (nu verder te
bespreken) congres-dag in Groesbeek.
Het bestuur van de afdeling stelt het hoofdbestuur naar aanleiding van dit verzoek van het hoofdbestuur,
om het jaarcongres te Nijmegen te houden het volgende voor: dat de afdeling dit congres in Nijmegen
organiseert en wel op het hoofdbestuur bepaalde dagen te weten: 23 en 24 mei 1959.
De afdeling heeft hiervoor besproken het zeer prachtig gelegen instituut de Volkshogeschool “Ons Erf” te
Berg en Dal, gemeente Groesbeek.
Deze Volkshogeschool “Ons Erf” biedt een zeer goede accommodatie voor slapen en heeft een prima keuken.
De omgeving is fantastisch. Voor vervoer van Nijmegen naar Berg en Dal wordt zorggedragen (kosten enkele
reis f. 0,40)
De kosten voor dit weekend, waarin het volgende geboden wordt, zijn minimaal, namelijk f. 10,-- per
persoon. De leden krijgen hier voor: `s middags-zaterdag-koffiemaaltijd-`s avonds-zaterdag-diner-slapen.
Zondagochtend: ontbijt en zondagmiddag weer een warme maaltijd. Op tijd wordt ook een kopje koffie en thee
geserveerd. Bovendien heeft het instituut een eigen (goedkoop) restaurant met een volledige vergunning.
Er is in deze hogeschool een beperkte slaapgelegenheid (ongeveer 70 personen) en de afdeling moet dan
ook uiterlijk 15 april 1959 de opgave doen van de leden, die deel wensen te nemen, in haar bezit hebben. De
leden zullen in volgorde van opgave genoteerd worden tot dat het getal van 70 is bereikt. Of is dit een
ijdele hoop.!
De opgave kan gedaan worden bij de secretaris van de afdeling (Th.A. Leenders, Nimrodestraat 10, Nijmegen)
Jammer heeft de PTT het gironummer van de penningmeester nog niet bekend gemaakt. Zodra dit bekend
is zal dat aan het hoofdbestuur worden bericht- wanneer verschijnt het volgende bulletin- en moet het
geld ook voor de 15de op het nummer van de penningmeester gestort zijn. Het zou voor de leiding van de
Volkshogeschool erg prettig zijn, als men van tevoren zou weten hoeveel heren en hoeveel dames er komen,
dit zou dan even op de melding moeten worden gemeld.
Het bestuur heeft op bijgevoegde blad een program bedacht (wijziging van het hoofdbestuur en van ons
voorbehouden) Hetzij nog vermeld dat voor de Rooms Katholieken op “Ons Erf” een kerkdienst zal worden
gehouden. Protestantse leden zullen in Beek (flinke wandeling) naar de kerk kunnen gaan.
Tijdens de vergadering op zaterdagmiddag bestaat het plan om (voor eigen rekening) een rondrit te gaan
maken met een gehuurde bus. De prijs voor deze rit zal laag zijn. Dames van de afdeling zullen meegaan
als gidsen. Ook zouden de dames kunnen gaan winkelen en door de bus in de stad kunnen worden afgezet.
De staf van “Ons Erf” werkt dit weekend geheel voor de IPA, terwijl 40% van de kostprijs (dit is reeds in de
f 10,- verrekend) door het Rijk, in de vorm van subsidie, gedragen wordt.
Vermoedelijk zullen ook de afgevaardigden van de Duitse IPA aan dit congres deelnemen, zodat ook
buitenlandse contacten worden gelegd.
De afdeling zou hetgeen het hoofdbestuur nodig acht, graag opgenomen willen zien in het eerst volgende
Bulletin, waarbij de datum 15 april niet uit het oog mag worden verloren.
De opgerichte feestcommissie en bestuur zal trachten, ook al is de afdeling nog jong, om deze dagen te doen
slagen; waarbij zij op de niet te ontberen steun van het hoofdbestuur (ook financieel) rekent.
Het bestuur van de afdeling hoopt toestemming tot het organiseren van het hoofdbestuur en nadere
richtlijnen, als het hoofdbestuur deze mocht hebben, te mogen ontvangen. Tips en ervaringen opgedaan bij
eerder gehouden congressen zijn zeer welkom.
Mocht ik, als secretaris van de nieuwe afdeling, nog niet de juiste IPA-stijl, uitdrukkingen of
beleefdheidsnormen eventueel gebruikelijk in IPA-verband hebben gebezigd, dan hierbij mijn excuses en
ben voor iedere tip in de goede richting vatbaar.
De hartelijke I.P.A.-groeten,
De afdelings-sekretaris
Th. A. Leenders
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1959-1968
Het eerste bestuur:
Na de oprichting van ons IPA District Nijmegen. op 17 februari
1959 zag het bestuur er als volgt uit: voorzitter Bob Sinkeler
van de Rijkspolitie te water Nijmegen, secretaris Theo A.
Leenders van de Rijkspolitie Nijmegen en als penningmeester
Henk Bakker, eveneens van de Rijkspolitie. Als commissieleden
werden benoemd Mr. M.J. van ’t Kruis (Justitie Arnhem), J.W.
Bezemer (GP Ede), H.P. Beintema (RP Arnhem) en mej. P.
Stoffelen (GP Nijmegen).

50ste 4 daagse in 1966, zag het bestuur van ons district Nijmegen
e.o. er als volgt uit: voorzitter Th. Leenders, waarschijnlijk
had Theo Leenders een dubbel functie voorzitter van het
district Nijmegen e.o. en lid van het Hoofdbestuur van IPA
Nederland. A.G. Noy was de vicevoorzitter en F.H. Hummeling

De eerste (buitenlandse) contacten:
In het voorjaar van 1959 werden de eerste contacten met
het buitenland gelegd. Mühlheim aan de Ruhr werd het eerste
district waarmee vriendschapsbanden werden aangeknoopt.
Later volgde er meer. Zo werd er contact opgenomen met
Kleve, Wuppertal en Krefeld.

Uitstapje naar IPA Wuppertal
de secretaris. M.H.L. Willemsen-Steer had de functie van 2de
secretaris en L.J.Th de Groot die van penningmeester. Lid van
de contactcommissie waren J.M. Jansen en H.A.L.W. van Elsen
Eind jaren ’60 zag het bestuur er als volgt uit: Hans Renshof
– voorzitter, Lammy de Groot – penningmeester, Frans
Hummeling, Henk van Elsen jr. en Jo Jansen

Carnaval 1966 met IPA Kleve In Nutterden

Voor de zomer van 1969 werd het eerste IPA onderkomen
geopend. Deze was gelegen in het souterrain van de woning van
Ben en Gonnie van Elsen aan de Cipressestraat te Nijmegen.
Ben en Gonnie waren de ouders van Henk van Elsen, een
lid van IPA Nijmegen e.o.. Dit onderkomen werd in de IPA
gelederen al snel bekend onder de naam ‘Het Keldertje’.

Het eerste IPA Nederland jaarcongres:
Op 23 en 24 mei 1959 werd in de Volkshogeschool ‘Ons Erf’
in Berg en Dal het jaarcongres van IPA Nederland gehouden.
De organisatie was in handen van het IPA district Nijmegen.
Het hoofdbestuur van IPA Nederland:
Eind 1959 traden de leden van Nijmegen toe tot het
hoofdbestuur van IPA Nederland. Bob Sinkeler, Ed Melis en
mej Stoffelen, waren de eerste Nijmeegse hoofdbestuursleden.
Het eerste lustrum:
Het
ledental
van
Nijmegen
groeide
gestaag en het eerste
lustrum, gehouden in
1964 in huize Ditsel,
was een groot succes.
Rond
dit
eerste
lustrum trad ook Theo
Leenders toe tot het
hoofdbestuur van IPA
Nederland. De heren
Sinkeler
en
Melis
werden benoemd tot
erelid. In Nijmegen was
J. van Megen inmiddels
voorzitter van het
Ons Erf
district
Nijmegen
geworden. (Informatie uit het Jubileumblad 1989)
1966:
Volgens het 4 daagse blaadje, uitgegeven ter gelegenheid van de

Tweede lustrum
Met veel liefde en plezier bezorgde Dhr. en Mw. van Elsen hun
IPA gasten een prettig verblijf. Dhr. Van Elsen kreeg als snel de
bijnaam ‘Uncle Ben’. In de daarop volgende jaren hebben veel
gasten van deze overnachtingsmogelijkheid gebruik gemaakt.
Tot de opening van het ‘eerste’ echte IPA-Huis in Groesbeek.
Toen begon men langzaam met de afbouw van ‘Het Keldertje’.
In 1976 werd “Het Keldertje” gesloten.
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1969-1978

De jaren 1969-1978
Het eerste echte IPA huis in Nederland ‘Meulenklef 1’.
Na wat links en rechts zoeken en informeren bleek dat in
Groesbeek, aan de Molenweg nummer 31, achter het bureau
van de Rijkspolitie, een bovenwoning leeg stond. Deze woning
was gesitueerd boven de paardenstallen. Met medewerking
van de overheid kan IPA Nijmegen deze woning tegen een
gering bedrag huren. Met vereende krachten werd de woning
opgeknapt, geschilderd en compleet ingericht voor bewoning
voor maximaal zes personen. De woning werd voorzien van
een compleet ingerichte keuken, douche en toilet en enkele
stapelbedden. De huiskamer was voorzien van een kleuren TV.
Op 31 oktober 1970 werd door locoburgemeester, wethouder,
Th. Van Kesteren uit Groesbeek het IPA Huis ‘Meulenklef’ in
Groesbeek geopend. Vz. van het District Nijmegen e.o. was
DDhr. H Renshof. Het IPA huis kreeg de naam IPA-Huus ‘De
Meulenklef’.
Tussen 1969 en 1973 was Hans Renshof de voorzitter van IPA
Nijmegen e.o..
In 1973 bestand het bestuur uit:
H. Renshof – voorzitter, J. Lamers – secretaris, L. de Groot
- penningmeester, J. van den Broek - contact-secretaris, A.
Noy - huizen beheerder en F. Somers en A. (Toon) Kievits
als bestuurslid (Bron: ‘Attentie’ stencil uit 1973.)

IPA Huis Meulenklef - opening

IPA Huis Meulenklef - huiskamer
Uit een van de ‘Attentie’ stensils van 1974 blijkt dat er 18
oktober 1974 een feest is gegeven ter herdenking van
het 15 jarig bestaan van IPA Nijmegen e.o.. In deze stencil
verontschuldigde de toenmalige voorzitter Arnold Noij zich
voor het slechte bereikbaarheid van de feestzaal in Pays-Bas
te Nijmegen. De toegangsweg was door werkzaamheden
versperd en men daarom moest omrijden. Verder wordt er
vermeld dat het die avond slecht weer was en daarom de
opkomst erg tegen viel. Er waren maar 175 personen. Zelfs
Minister Van Agt had afgezegd i.v.m. het slechte weer.Wel waren
er gasten uit Duitsland, Engeland, Zwitserland en natuurlijk uit
de overige districten uit Nederland. Deze buitenlandse gasten
werden begeleid door het IPA lid en hoffotograaf Toon Kievits.
Het orkest ‘De DAFband’ liet enigszins te wensen over. Dit
kwam doordat de band was samengevoegd Daf-Volvo en ze
niet samen hadden kunnen musiceren.
Tijdens de ALV van 1974, welke gehouden werd in het
restaurant ‘Goffertboerderij’, trad H. Renshof af als voorzitter
en werd Arnold Noij gekozen als de nieuwe voorzitter van het
district. In 1974 bestond het bestuur dus uit:
A.G. Noij – voorzitter, J.A. Reijnen – secretaris, T.C.J. Bos –
penningmeester, J.J.C.B. van den Broek – vicevoorzitter/
contact secretaris, F.C. Somers – ledenadministratie/
beheer IPA goederen en G.E.M. Rijerse – beheer IPA huizen.
Hoffotograaf was Toon Kievits. (Bron; IPA Attentie december
1973)
1974 – 15 jarig bestaan van IPA Nijmegen e.o..
Het jubileum werd in 1974 groots aangepakt. Zowel Nationaal
als Internationaal werden er gasten uitgenodigd. Om het een
en ander te organiseren werden er personen uitgenodigd
om zitting te nemen in het ‘Comité IPA Nijmegen 1974’. De
mensen werden doormiddel van een kort briefje benaderd
door de waarnemend secretaris J.A. Reijnen. De volgende
personen werden aangeschreven; Dhr. Renshof, Dhr. de Groot,
Dhr. v.d. Broek, Dhr. Hummeling, Mej. Gubbels, Dhr. Wolfs, Dhr.
Bos, Dhr. Camijn, Dhr. Somers, Dhr. v. Balveren, Mej. Keultjes,
Dhr. Kievits, Dhr. Oolbekking, Dhr. Terburg, Dhr. Elzen,
Dhr. Wanders, Dhr. Berten, Dhr. Baljet, Dhr van Alphen,

IPA Huis Meulenklef - huiskamer

Dhr. Brussen, Dhr. Reyerse, Dhr. Sanders, Dhr. Reijnen

11
11

1969-1978
Transport van de 11 motoren, uniformen
en andere spullen per spoorwagon
van Berlijn naar het Güterbahnhof
Kranenburg / Duits- Nederlandse grens.
Kosten 1.743,40 DM. De wagon is later
verder doorgebracht naar Nijmegen.
Deze kosten zijn niet bekend. De
collega’s uit Berlijn werden tijdens hun
verblijf ondergebracht in het Internaat
‘Westerhelling’ te Nijmegen.
Op hun vrije dag werden ze getrakteerd
op een uitstapje naar de Gemeentepolitie
Oss en Den Bosch. In de middag ging
het door naar de Amsterdam waar de
Heineken Brouwerij werd bezocht
en een rondvaart in Amsterdam werd
gemaakt.

Dries van Agt - Motorrijders Berlijn 1974
en de Dhr. Kwant. Het is uit de
papieren niet duidelijk geworden wie
daadwerkelijk zitting heeft genomen in
dit comité.
Voor het jubileum van IPA Nijmegen
e.o. werden tijdens de 58ste 4 daagse
en de Nijmeegse Zomerfeesten diverse
activiteiten georganiseerd door IPA
Nijmegen, samen met het Actief Comité

Internaat Westerhelling
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Binnenstad Nijmegen. Parachutisten
zouden een sprong doen tijdens de
Vlaggenparade in het Goffert stadion.
Het motor stuntteam van de Berlijnse
politie zouden shows geven in hetzelfde
Goffert stadion en op het Kelfkensbos.
Om het mogelijk te maken dat het
stuntteam van de Berlijnse Politie in
Nijmegen kon optreden werd het
volgende geregeld.

In een schrijven van augustus
1974 werd aan Dhr. Hummeling
meegedeeld door Dhr Walter Beitz,
Polizeihauptkommissar
dat
alles
in goede staat weer in Berlijn was
aangekomen.
1974: Bezoek van de Berlijnse Politie
Motorclub aan IPA Nijmegen. Als
speciale gast was aanwezig de minister
van Justitie Dries van Agt. (Van 1971 tot
1977 was Dries van Agt minister van
Justitie)

1969-1978

Uit de plaatselijke krant

Dries van Agt in een wervelende show
De grootste ‘stunter’ van de
internationale show op het Kelfkensbos
was gisteravond Minister-President
Andries van Agt. Wat in feite niemand
voor
mogelijk
had
gehouden,
gebeurde toch. Na de racefiets en de
voetbalschoenen, nu de bak van een
zijspan.
Nadat de leden van de Motorrad
Sportgruppe Berliner Polizei hun eerste
knetterende maar o zo adembenemende
capriolen hadden verricht, bood leider
Franke aan de Premier een originele
‘sjako’ aan, een Duitse politie motorhelm.
Op de uitnodiging plaats te nemen in
een bak en een ritje over het plein te
maken , ging hij grif in, en de show was
compleet toen in een tweede zijspan
Nico Grijpink, ook met sjako, plaatsnam.
Vlot
Maar ook zonder dit intermezzo hebben
vele honderden mensen echter genoten
van een vlot lopende internationale
show. De tribunes waren bij deze
première niet vol bezet en daarom was
er mogelijk op het Kelfkensbos niet

die ambiance als bijvoorbeeld bij het
concours d élégance.
Dit belette de deelnemende groepen
echter niet dat ieder op zijn beurt
probeerde de show te stelen. De
Berlijnse motorduivels deden af en
toe op hun veelal verouderde, maar
misschien daarom echt solide, motoren
handelingen, die de toeschouwers de
adem deed stokken. Met acht man tegelijk
of zelfs met 12 man op gecombineerde
motoren of alleen als stuntrijder. Het
was allemaal hoogst vermakelijk
Charmant
In schrille tegenstelling stond daarna
het optreden van de dansgarde de
Broeveskender uit het Belgische Bilzen.
Hun internationale vermaardheid is in
1975 begonnen in Nijmegen op een
concours van de Nijmeegse Jokers.
Sindsdien zijn ze jaar in jaar uit Europees
kampioen dansgarde geworden. Terecht,
want de fraai geklede meisjes zetten
geen pasje verkeerd en geen stapje is
uit de maat. Een charmante bijdrage, dat
wel.
En dan de fantastisch mooi geklede

folkloristische dansgroep Timisul uit
Roemenië, begeleid door een even fraai
zigeuner orkest waarin onder meer
de klanken van een soort ‘drumpiano’
opvielen. Het was een lust voor het
oog en oor en daarom alleen jammer,
dat af en toe de muziek van een dichtbij
gelegen vermaakscentrum zo doorklonk.
Enorm
Uit
Düsseldorf
is
een
groep
politiemannen in de stad die onder
leiding van Klaus Zacharias een enorme
act hebben ingestudeerd. Je kunt je
af vragen hoeveel tijd deze mensen
nog over hebben voor het eigenlijke
politiewerk, want de show die deze
pure acrobaten brengen, is helemaal
af. De groep slaagde er gisteravond in
met hun malle salto`s en wervelende
springpartijen herhaaldelijk de handen
op elkaar te krijgen.
En zo was het de hele avond: Applaus
en waardering voor een wervelende
show. Het internationale gebeuren op
het Kelfkensbos is gratis toegankelijk en
deze week nog verschillende keren te
bekijken.

Motorteam AVD
Het stuntteam S.A.S. groep van de Algemene Verkeersdienst Driebergen gaf een show in het Goffertstadion.
Voor muziek was ook gezorgd. Zo werden muziekkorpsen in Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Noorwegen,
Denemarken en Amerika aangeschreven. Ook werden diverse muziekkorpsen in Nederland benaderd om hun
medewerking te verlenen. Uit de archieven komt niet duidelijk naar voren hoeveel van de aangeschreven muziekkorpsen
ook daadwerkelijk aanwezig zijn geweest.
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1969-1978

Motorrijders Berlijn 1976
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1969-1978

Bezoek aan Lindau
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1969-1978

Tuinfeest IPA Kent 1976
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1969-1978

Opening IPA Huis Meulenklef 1970
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1979-1988

De jaren 1979 – 1988
In 1979 bestond het bestuur van het IPA district Nijmegen e.o.
uit de volgende personen.
John van den Broek - voorzitter, Paul Baas – secretaris, Jos
ten Wolde – penningmeester, Gerard Reijerse – IPA-Huis
beheerder, Frans Awater - ledensecretaris, Harry Dillerop –
vice voorzitter en Plony Bos – 2de secretaris. Deze informatie
is afkomstig uit het Jubileumblad IPA Nijmegen e.o. uitgegeven
ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan.
Ter gelegenheid van dit 20 jarig bestaan van het district
werden er diverse activiteiten georganiseerd waaronder
een tentoonstelling van politieattributen in de etalage van
de toenmalige V&D in Nijmegen. De bedoeling was dat er
meerdere winkels aan dit evenement mee zouden doen maar
door de acties bij de etalage van V&D werd hier van af gezien.
De tentoonstelling werd verplaatst naar een feesttent in het
Kelfkensbos.
Bestuur Nijmegen 1979

Uit de plaatselijke krant

Extra bewaking IPA-dagen
Nijmegen: Er zullen verscherpte
veiligheidsmaatregelen
worden
genomen rond de evenementen
die de Nijmeegse afdeling van de
Internationale Police Association
(IPA) deze week gaat houden.
Dit is het gevolg van een aantal
duidelijk tegen de Nijmeegse politie
gerichte acties. Men sluit niet uit dat
er tijdens de feestelijkheden meer
pogingen in het werk zullen worden
gesteld om de boel te boycotten.
Vorige week al werd een etalage
van Vroom en Dreesman aan de
Broerstraat vol affiches geplakt;
in die etalage had meen soort
tentoonstelling ingericht rond het
20 jarig bestaan van de IPA. Enkele
dagen later werden de ruiten met
verf besmeurd.
In de nacht van zaterdag op zondag
werd dezelfde etalageruit met een
steen ingegooid, waarna men zich
uit de voeten maakte met een als

spoorwegrechercheman
etalagepop

verklede

Achtervolging
De etalage was door middel van
een alarminstallatie beveiligd, zodat
de politie snel ter plaatse was.
Men zag een man met de politiepop wegrennen in de richting
van de Grote straat. Men zette
de achtervolging in, waarop de
onbekende de pop liet vallen en
wist te verdwijnen. Deze actie heeft
tot gevolg dat de voorgenomen
etalagewedstrijd zal komen te
vervallen. Het was de bedoeling dat
ook bij C&A een politie etalage zou
worden ingericht, maar gezien de
acties heeft dit bedrijf besloten dat
het niet meer mee zal doen. Ook
andere zaken waar men politiepetten
in de etalage wilde leggen in het
kader van de wedstrijd ‘de juiste pet
op de juiste man’ voelen er weinig

voor om mee te doen. Bovendien
willen de IPA mensen de winkeliers
niet met eventuele moeilijkheden
opzadelen.
Tent
De wedstrijd is nu verplaatst naar
de tent op het Kelfkensbos, waar
de lager schooljeugd alsnog de kans
krijgt om de juiste pet op de juiste
persoon te zetten.
In die tent zullen woensdag en
donderdag
allerlei
activiteiten
worden ontplooid. Er is onder meer
een expositie van allerlei politiematerialen en die zijn nogal kostbaar.
Daarom is besloten hier extra
bewaking in te voeren.
Triest
De Nijmeegse IPA-mensen zijn
behoorlijk in hun wiek geschoten
door de acties van de laatste dagen.

Op maandag 23 april 1979 stond er in de krant dat er extra politie bewaking was bij het lenteconcert dat georganiseerd
werd door IPA Nijmegen e.o. Eerder was er een brandbom geplaatst in de feesttent van IPA Nijmegen e.o. die stond op
het Kelfkensbos. In deze tent was door de IPA een tentoonstelling van allerlei politiematerialen ingericht.
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1979-1988
Uit de krant van maandag 23 april 1979

Brandbom in IPA-feesttent
Nijmegen- De politie heeft gistermiddag een 21-jarige
man gearresteerd die een brandbom had geplaatst in een
feesttent op het Kelfkensbos in Nijmegen. Hierin was door de
Internationale Police Association (IPA) een tentoonstelling van
allerlei politiematerieel ingericht.
De politie had in-en om de tent een verscherpte bewaking
ingevoerd. Uit krakerskringen afkomstige jongeren hebben
de afgelopen weken al verscheidene tegen de politie gerichte
acties gevoerd in Nijmegen
Wedstijd
Vorige week werd in de Broerstraat al een grote etalageruit
ingegooid, waarachter
men
politie-attributen
had
tentoongesteld. Daarop werd besloten een voor de jeugd
bestemde etalagewedstrijd af te gelasten omdat men de
deelnemende winkeliers niet met de eventuele risico’s wilde
opzadelen.

Hier werd het bestuur in de Trévezaal ontvangen door burgemeester
Hermsen van Nijmegen.
Vlnr Burgemeester Hermsen. John v.d. Broek, Paul Baas, Gerard
Rijerse, Frans Awater, Jos ten Wolde, Plony Bos en Max Walg.
Een ander onderdeel van de jubileumactiviteiten was het
deelnemen aan het Defile ter gelegenheid van de 70ste
verjaardag van onze toenmalige Koningin Juliana. De voorzitter
van het district schreef in een brief van 2 november 1978 aan
Dhr Blijdenstein, voorzitter van het Oranje-comité Baarn het
volgende:
‘In 1979 viert ons district haar 20-jarig bestaan. Zij is het
oudste district van de 27 districten die I.P.A.- Nederland groot
is. Deze organisatie strekt zich uit over de gehele wereld,
waarbij plm. 60 landen zijn aangesloten, met een ledenbestand
van plm. 150.000 politiemensen’.
en verderop in de brief:
Gevraagd wordt of de I.P.A. district Nijmegen met een groep
van Nederlandse en buitenlandse politieambtenaren in
uniform gekleed, in de gelegenheid gesteld kan worden, deel
te nemen aan het defilé ter ere van de 70-ste verjaardag van
Hare Majesteit Koningin Juliana, op 30 april 1979, waarbij dan
mogelijk ook een geschenk kan worden aangeboden. Omdat

Leuzen
Bovendien wordt de Nijmeegse binnenstad de laatste weken
herhaaldelijk vol gekalkt met leuzen tegen de politie gericht.
Gistermiddag waren er op het Kelfkensbos activiteiten op
touw gezet rond het 20-jarig bestaan van de Nijmeegse IPAafdeling. In de tent was een tentoonstelling ingericht die nogal
wat belangstelling uit de burgerij trok.
Politiefunctionarissen zagen dat een man een tas in de hoek
liet staan, en men ging op onderzoek uit. In de tas bleek
een brandbom met tijdmechanisme te zitten. De man is
onmiddellijk gearresteerd. De bom is naar een uithoek van
het Kelfkensbos gebracht, waar hij is uitgebrand.

ook de echtgenotes graag
het defilé van nabij willen
meemaken, verzoek ik U
beleeft hun ook hieraan te
kunnen deelnemen en wel in
een burgergroep’.
Uit
de
verdere
correspondentie tussen het
district Nijmegen en het
Oranje-comité blijkt dat het
district Nijmegen graag een
‘Mariken van Nimwegen’ aan
de Koningin zouden aanbieden.
Dat de deelnemerskaarten
zijn ontvangen en aan de Mariken van Nieumeghen
deelnemers zijn uitgereikt,
met een korte omschrijving wat de bedoeling was. De
deelnemende groep bestond uiteindelijk uit ongeveer 90
personen.
Wat het beeldje ‘Mariken van Nimwegen’ betreft is er nog
niets veranderd. Heden ten dagen geeft het bestuur van IPA
Nijmegen e.o. bij gelegenheid nog steeds het beeldje ‘Mariken
van Nimwegen’ aan gasten.
In 1978 en 1979 ging het district IPA Nijmegen e.o. ook nog
op bezoek bij buitenlandse afdelingen van IPA Nijmegen. Zo
ging men in 1978 naar Fulda in Duitsland en in 1979 naar
Nottingham in Engeland.
In 1980 bestond het bestuur uit de volgende personen: Arnold
Noy – voorzitter, John van den Broek – contactsecretaris,
Constant Theunissen – ledenadministratie en Jos ten
Wolde als penningmeester. In 1981 was Arnold Noy
afgestreden en zaten alleen John van den Broek,
Constant Theunissen en Jos ten Wolde nog in het
bestuur. In 1982 kwam er een andere penningmeester,
namelijk Jaap Hunting.
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1979-1988
Uit de archieven blijkt dat het bestuur van IPA Nijmegen e.o.
in 1982, met aanhang, naar ‘Schloss Gimborn’ is geweest. Het
bewijs is onderstaande foto.

IPA Nijmege e.o. 1982
Op de foto staande van L naar R.
Bert Baljet, Ben van Elsen (eigenaar van het keldertje van de
IPA Nijmegen.) Wil Leenders, Truus Noy, Frans Hummeling,
Erna van Elsen, Riet Baljet, Henk van Elsen en Steffie Kieviets.
Zittend van L naar R. Toon Kieviets, Theo Leenders, Herman
Segers en Arnold Noy.
1983 was ook het jaar dat er een reünie oud bestuursleden
werd georganiseerd. Hierbij waren aanwezig de oud
bestuurders H.F. Bekker, H. Segers, E.H.J.M. Melis,Th. Leenders,
J.H.H. van Megen, F.H. Hummeling, A.G. Noy, A.F. Kievits,
J. Gunst, J. Jansen, J. Renshof, H. van Elsen, L.J.Th. de Groot en
Mevr. E. Willemsen.

Maywood
Harry Dillerop en Ton van Roozendaal organiseerden een
muziekavond in de Schouwburg Nijmegen met Ted de Braak
als presentator en ‘Maywood’ als trekpleister. Het ‘Nijmeegs
Amusements Orkest’ (olv Jimmy Nas) begeleidde de avond.
Een absoluut succes.
Op het atletiek centrum in Brakkenstein werd een open dag
gehouden in het kader van Unicef. De Commissaris van de
Koningin Gelderland, Matty de Bruijne, was te gast. Er werd
een fietstocht georganiseerd van Nijmegen naar Den Haag
en terug. 150 politiemensen deden eraan mee. De organisatie
hiervan was in handen van Constant Theunissen en Jaap
Hunting. De tocht werd volledig begeleid door de AVD. In
Huis ten Bosch werd een Koninklijke Oorkonde in ontvangst
genomen waarin de Koningin (Beatrix) haar erkentelijkheid
uitspraak voor het Waterputtenproject van IPA Nijmegen en
Unicef.
Bestuur IPA Nijmegen 1984
Boven vlnr: John Ammerlaan, Jos ten Wolde, Harry Dillerop,
Dick van Maren. Onder vlnr: Constant Theunissen, Max Walg,
Plonie Bos, John van den Broek, Piet van de Wal.

Bestuur IPA Nijmegen e.o. 1984
Bestuur 1984 bestond uit John van den Broek – voorzitter,
Constant Theunissen – ledenadministratie en Jaap Hunting –
penningmeester. Er was dan ook niets veranderd ten opzichte
van het bestuur van 1982.
Maar in 1984 werd het 25-jarig bestaan van IPA Nijmegen
gevierd; het jubileum werd in het teken gezet van Unicef. Er
werd geld ingezameld voor een waterputtenproject
in Kameroen, een aantal basisscholen in Nijmegen
participeerden hierin. Er was een samenwerkingsvorm
tussen IPA Nijmegen e.o. en de Gelderse afdeling van
Unicef. Constant Theunissen was hier de voortrekker in.
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Info van Constant Theunissen; Tussen 1980 en 1992 hebben
Dick van Maren (contactsecretaris) vanaf 1989, Geert de Kluis
(secretaris), John Ammerlaan (secretaris) en Piet van de Wal
deel uitgemaakt van het bestuur van het district Nijmegen.
Mij is niet bekend van wanneer tot wanneer. Geert de Kluis
was dat maar 2 jaar, maar Piet en Dick meerdere jaren. Ook
hadden we een Marechaussee-er in het bestuur, maar ik weet
de naam niet meer.
Tot slot is John Ammerlaan een aantal jaren secretaris geweest.
Ik weet niet of dat vóór of na Tally Paalman was. Daar zit dan
nog ergens twee jaar Geert de Kluis tussen.
Tussen 1985 en 1986 heb ik geen bijzonderheden kunnen
vinden in de samenstelling van het bestuur van IPA Nijmegen
e.o.. John van den Broek was de voorzitter, Constant
Theunissen was de ledenadministratie en Jaap Hunting was de
Penningmeester

1979-1988
In 1986 werd er nog wel een voetbaltornooi georganiseerd.
In 1987 kwam er wel een kleine wijziging in het bestuur. Tally
Paalman werd secretaresse. Het bestuur bestond in de jaren
1987 en 1988 uit de volgende personen:
John van den Broek – voorzitter, Constant Theunissen vice voorzitter, Tally Paalman – secretaresse, Jaap Hunting –
penningmeester, Henk Beers – ledenadministratie,Ton van der
Veer – contactsecretaris en Jos Coenen - 2de contactsecretaris.
Bezoek van IPA Nijmegen e.o. aan de 2daagse van Bern in 1988
samen met Vbst Bern.
Bestuur IPA Nijmegen e.o.
Op de foto van links naar rechts; staand, Henk van Elzen, Els
Hummeling, onbekend, Frans Hummeling, Toon Kievits, Erna
van Elzen. Zittend, mevrouw Leenders, Theo Leenders, Truus
Noy, Steffie Kievits en Arnold Noy.

2 daagse Bern 1988 samen met VBst Bern

2 daagse Bern 1988 samen met VBst Bern

Unicef 1984
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1979-1988

Bezoek aan Nottingham - England 1979
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1979-1988

Bezoek aan Fulda - Duitsland 1978
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1979-1988

De le Paleis Soestdijk 1979
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1979-1988

Unicef 1984
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1979-1988

Voetbaltoernooi 1986
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1979-1988

20 jarig jubileum
Tijdens de viering van het 20 jarig Jubileum van IPA Nijmegen e.o. werd er op het Kelfkensbos te Nijmegen een politie
tentoonstelling georganiseerd. Op deze tentoonstelling stonden de diverse voertuigen van de Nederlandse politie, De
Gemeentepolitie, De Rijkspolitie, Spoorwegpolitie en de Koninklijke Marechaussee. Er waren ook diverse voertuigen uit ons
buurland Duitsland aanwezig.

Spoorwegpoliite Volvo DL 66

Volkswagen Passat (Typreihe 32 B) Duitse Politie

Volkswagen transporter Duitse Politie

2 paarden van de beredenen

Koninklijke Marechaussee - Volkswagen Transporter T2

Gemeentepolitie Nijmegen - ME voertuig Renault saviem
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1979-1988

Koninklijke Marechaussee - Landrover Range Rover BSB

Uitrusting Mobiele eenheid

Koninklijke Marechaussee- YPR Pantserupsvoertuig 765 serie

Chevrolet C10 met randapparatuur op driepoot

Rijkspolitie te water met speedboot

Rijkspolitie te water - Zodiac

Rijkspolitie - Porsche 911 SC Targa

Rijkspolitie - Ford Taunus
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1979-1988

Gemeentepolitie Nijmegen - Honda CX 500

Spoorwegpolitie - Hanomag Henschel F20

Links Mercedes Benz L409, rechts Hanomag L28

Rijkspolitie - Citroën HY

Overzicht Kelfkensbos
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Activiteiten door de jaren heen
Bingo Limos
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1989-1998

De jaren 1989 – 1998
Was weer een jubileum jaar. In dit
jaar werd het 30 jarig jubileum van
IPA Nijmegen e.o. gevierd. In Tivoli
werd op 20 mei 1989 een Braderie
gehouden met hoofdzakelijk oude
ambachten,
uitgeoefend
door
politiemensen of hun gezinsleden.
Een van de deelnemers was Dick
van Maren (GP Tiel) met zelf
gegoten
tinnen
politiemensen.
Voor de officiële opening was de
burgemeester
van
Groesbeek,
Embère van Gils, uitgenodigd. Hij Burgemeester
van Gils

want hij kwam korte tijd na sluiting van ons IPA-huis met een
alternatief en wel op de camping ‘De Oude Molen’ gelegen
tegenover het groepsbureau in Groesbeek.

Embere

30 jarig bestaan Braderie Tivoli
heeft deze uitnodiging aanvaard
middels een brief aan de vicevoorzitter.
In Tivoli was ‘s avonds een grote
feestavond. Bron: Stukken aangaande
het 30 jarig Jubileum IPA Nijmegen e.o.
Het bestuur was in 1989 hetzelfde
als in 1988 en bleef in deze zelfde
samenstelling tot 1990.In 1990 werd de
taak binnen het bestuur van secretaris
John vd Broek
van Tally Paalman overgenomen door
Nel Kropman-Albers. In het jaar 1991 wordt John van den
Broek ‘Lid van Verdienste’ van IPA Nederland.
IPA-huis ‘De Meulenklef II’
In de beginjaren negentig voelde het bestuur al, dat er spoedig
iets met het groepsbureau en bijgebouw zou gaan gebeuren.
Het groepsbureau bleek in de afgelopen jaren te klein en
onoverzichtelijk geworden. Elk hoekje en gaatje werd gebruikt
om toch nog te kunnen werken. De groep van de Rijkspolitie
was uit haar jasje gegroeid. Het te verwachten bericht kwam
in 1991. Ik citeer: “In verband met de renovatie en uitbreiding
van het groepsbureau met bijgebouw, wordt U met ingang van
1 september 1991 de huur van de IPA-woning opgezegd”. Het
doek van het eerste IPA-huis in Nederland van het district
Nijmegen ‘De Meulenklef I’ was gevallen.

Op die camping stond een prachtig chalet in uitstekende
staat, volledig ingericht en van alle gemakken voorzien op een
schitterende plaats op die camping met uitzicht op het Duitse
‘Reichswald’. Het chalet is van hardhout gemaakt, voorzien
van dubbele beglazing, een inbouwkeuken, koelkast, douche,
drie slaapkamers met drie maal 2 stapelbedden. Rondom
het chalet een goed verzorgde tuin met 2 zithoeken en een
klein vijvertje. Een compleet tuinstel en tuigereedschap is
aanwezig. Na enkele administratieve handelingen verricht te
hebben, werd op 22 februari 1992 dit chalet officieel geopend
tot chalet IPA-huis ‘De Meulenklef 11’. Ook hier hebben veel
binnen- en buitenlandse collega`s de weg gevonden, zowel `s
zomers als `s winters.
Maar de belangstelling voor het IPA-huis was tanende, De
nieuwe eeuw bracht voor vele binnen- en buitenlandse
collega`s de mogelijkheid om vakanties verder in Europa en
zelfs de wereld door te brengen. Binnen het huidige bestuur
vroegen wij ons af hoe dit verder zou gaan. Dat bleek al
ras. De laatste jaren was de exploitatie niet meer sluitend
te krijgen. Er moest geld bij. Dat kun je even volhouden om
de ontwikkeling af te wachten, maar je moet ook realist zijn
en kunnen zeggen: ‘helaas, maar dit was het ‘. In 2008 is ons
IPA-huis verkocht. Jammer, maar er was geen ander besluit
mogelijk. Na een kleine 35 jaar is er een einde gekomen aan
ons eigen IPA-huis.
Op de DLV van 10 maart 1992 wordt er afscheid genomen
van Ton van der Veer als bestuurslid. Henry van der Linden
neemt de 4 Daagse taak over van Constant Theunissen.
Wilma van der Linden is beheerster van de relatiegeschenken.
Constant Theunissen neemt afscheid van het districtsbestuur.
Hij wordt lid van het hoofdbestuur van IPA Nederland.
Maart 1993 – Maart 1994
In dit jaar zag het bestuur van IPA Nijmegen e.o. er als volgt uit;
Henk Beers – voorzitter, Martin van der Putten – secretaris,
Jaap Hunting – penningmeester,
Jos Coenen - ledensecretaris / vicevoorzitter, Henry van der
Linden - contactsecretaris / 4 daagse, Herman Diepenveen
– bestuurslid, Joost Smits - soos beheerder en John van de
Broek - soos beheerder en redactie ‘Attentie’.
Nel Kropman –Albers heeft maar enkele bestuursvergaderingen
bijgewoond. Moest op doktersadvies weer stoppen met de
bestuursfunctie. ( Not. DLV 9 maart 1993)
Constant Theunissen was de HB vertegenwoordiger voor IPA
Nijmegen e.o.
Herman Diepenveen, Joost Smits en Martin van der Putten
worden op de DLV van 9 maart 1993 gekozen in het bestuur.

Het was voorbij de mooie tijd, maar hopelijk niet voor lang.
De beheerscommissie ging naarstig op zoek. De toenmalige
beheerder Wil Kwant was kennelijk al op jacht geweest,
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1989-1998

IPA Bestuur 1993 - 1994
IPA-bestuur van links naar rechts:
Henry van der Linden; Herman Diepeveen; Henk Beers; Joost
Smits; Martin van der Putten; Jaap Hunting en Jos Coenen.
Maart 1994 – Maart 1995
Herman Diepenveen is op de DLV van 8 maart 1994 aftredend
en NIET herkiesbaar. Er zijn geen verdere wijzigingen binnen
het bestuur. Op 6 mei 1994 is er naar aanleiding van ons
35 jarig bestaan een ‘low budget’ feestavond in ‘De Blauwe

Sluis’ te Appeltern. De muziek op
deze avond wordt verzorgt door
de allround orkest ‘Cheers’. Bij
dit jubileum was er verder geen
aanvullend programma.
Er waren geen wijzigingen in het
bestuur in het bestuursjaar maart
1995 – maart 1996. Op verzoek
van het HB IPA Nederland heeft
IPA Nijmegen e.o. assistentie
verleend bij de organisatie van
de ALV 1995. Deze ALV werd
gehouden bij het Conferentie en
Opleidingscentrum ‘Ons Erf’ te
Berg en Dal. Ook in 1995 wordt Toon Kievits - Lid van
Toon Kievits, langjarig bestuurslid verdienste
en fotograaf van IPA Nijmegen
e.o., ‘Lid van Verdiensten’ van IPA
Nederland.
Maart 1996 – maart 1997
Jaap Hunting is op de DLV van 18 maart 1997 aftredend en
NIET herkiesbaar.
Wim Dang is op de DLV van 18 maart 1997 gekozen in het
bestuur. In de periode van
maart 1997 – maart 1998 ziet het bestuur er als volgt uit;
Henk Beers – voorzitter, Martin van der Putten – secretaris,
Wim Dang – penningmeester, Jos Coenen – ledensecretaris,
Henry van der Linden
- contactsecretaris / 4 daagse /
Redactie ‘Attentie ‘ en Joost Smits - soos beheerder.

IPA soos - de Paardestal

Jos Coenen is op de DLV van 10 maart 1998 aftredend en
NIET herkiesbaar.1998. Jan Eijkemans, Henny Engels-Willems
en Dick Beerens zijn tijdens deze DLV gekozen in het bestuur.
Henk Beers in 1998 tussentijds afgetreden. In 1999 zag het
bestuur er als volgt uit;
Jan Eijkemans – voorzitter, Martin van der Putten – secretaris,
Wim Dang – penningmeester,
Henny Engels-Willems – ledensecretaris, Henry van der
Linden - contactsecretaris / 4 Daagse,
Joost Smits - soos beheerder en Dick Beerens –
activiteiten.

Op bezoek bij IPA Zürich 1991

30 jarig bestaan Tivoli
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Braderie Tivoli
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1989-1998

Jubilarissen 1993
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Activiteiten door de jaren heen
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1999-2008

De jaren 1999 – 2008
Binnen het bestuur van 1999 – 2000 is niets veranderd. De
eerder genoemde bestuurders blijven op hun post.Wel draagt
Wilma van der Linden de relatiegeschenken taak over aan
Brugt Peper. In mei 1999 bestond IPA Nijmegen e.o. 40 jaar.

daagse en Joost Smits, Dick Beerens en Jos ten Wolde als
bestuurslid.
Henny Engels - Willems is op de DLV van 20 maart 2001
aftredend en NIET herkiesbaar. Ferry Willems is op deze DLV
gekozen in het bestuur. Eind 2000 komt Jos ten Wolde in het
bestuur.
De ALV werd op 19 mei 2000 door Nijmegen e.o.
georganiseerd en gehouden in het Party & Congrescentrum
‘Zaal Verploegen’ te Woezik
St; Dick Beerens, Joost Smits, Wim Dang en Jos ’t Wolde,

Jubco 1999
1999 - Jubileum commissie 40 jr. IPA Nmg e.o. van links naar
rechts;
John van de Broek, Brugt Peper, Henny Engels Willems, Anja
de Lorijn en Martin van der Putten.
Bij dit jubileum werd er weer eens ouderwets groots
uitgepakt. Er werd een 5 daagse programma samengesteld
voor de binnen en buitenlandse gasten. Het jubileum van
I.P.A. Nijmegen e.o. werd gehouden in mei 1999 en wel
van woensdag 27 mei tot en met zondag 31 mei 1999. De
grote feestavond was op 28 mei 1999 en werd gehouden
op ‘De Groene Heuvels’ in Ewijk en opgeluisterd door het
amusementsorkest The Aloma’s. Deze feestavond viel gelijk
met de ALV van het Hoofdbestuur in Zeeland. Het HB van
IPA Nederland had ons Jubileum over het hoofd gezien. Er
was geen afgevaardigde van het HB aanwezig. Op woensdag
werden de gasten ontvangen, donderdag ging het naar het
Openlucht museum en op vrijdag was er een busreis door het
Land van Maas en Waal. Zaterdag volgde er een stadswandeling
door Nijmegen met een bezoek aan de markt. De 5 daagse
werd afgesloten met een afscheidsdrankje. Zondag werd
er nog een politieautotentoonstelling georganiseerd op de
camping en bungalowpark ‘De Oude Molen’ in Groesbeek.
Tijdens de jubileumactiviteiten werd er geld ingezameld ten
behoeven van de stichting SOHO, de eerste organisatie in
Nederland die honden opleidt tot hulphonden voor mensen
met verschillende lichamelijke beperkingen. Het ingezamelde
bedrag werd door IPA Nijmegen e.o. aangevuld tot 2500
gulden. De cheque werd in de loop van de middag overhandigd
aan de Stichting SOHO.
In de bestuursperiode van maart 2000 – maart 2001 was de
functie van voorzitter vacant. Door toedoen van het HB van
IPA Nederland was Jan Eijkemans gedwongen om af te treden.
Jan stapte over naar de gemeente Nijmegen en kon zodoende
geen lid meer zijn van IPA Nederland en daarom ook geen
voorzitter meer van ons district.
Bestuur maart 2000 – maart 2001 zag er als volgt
uit; Martin van der Putten – secretaris, Wim Dang –
penningmeester, Henny Engels-Willems – ledensecretaris,
Henry van der Linden - contactsecretaris / 4
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Bestuur IPA Nijmegen 2001
Henry van der Linden, Martin van der Putten en Ferry Willems
In mei 2000 moesten wij de IPA Soos ‘De Oude Paardenstal’
verlaten. Het huurcontract werd door de KMAR niet meer
verlengd. De spullen van IPA Nijmegen e.o. werden tijdelijk
opgeslagen bij de bestuurder Dick Beerens.

De oude paardestal
In het bestuursjaar maart 2001 – maart 2002 nam Henry van
der Linden
de functie van voorzitter op zich. Joost
Smits is op de DLV van 18 maart 2003 aftredend en NIET
herkiesbaar. Adrie Daniëls is op de DLV van 18 maart 2003
gekozen in het bestuur.
Maart 2003 tot maart 2005 zijn er geen bestuurswisselingen
binnen het bestuur van IPA Nijmegen e.o. Het bestuur bestaat
in deze periode uit de volgende personen.

1999-2008
Henry van der Linden - voorzitter / contactsecretaris
/ 4 Daagse / redactie ‘Attentie ‘ , Martin van der Putten –
secretaris, Ferry Willems – penningmeester, Jos ten Wolde –
ledensecretaris, Adrie Daniëls – activiteiten, Dick Beerens –
activiteiten en Wim Dang – bestuurslid.
In 2004 wordt Constant Theunissen benoemd als Lid van
Verdienste van IPA Nederland
In 2004 ging IPA
Nijmegen e.o. een
samenwerking
aan
met
de
Personeelsvereniging
van de politie Maas
en Waal. Gezamenlijk
werden er tot 2016
reisjes georganiseerd.
In eerste instantie
waren het 3 daagse
reisjes en later werd
dit uitgebreid naar een
In het dorpshuis de Hatert
4 daagse reis.
Op de DLV voor het bestuursjaar maart 2005 – maart 2006
zijn Henry van der Linden en Wim Dang aftredend en NIET
herkiesbaar. Jan Eijkemans, inmiddels weer in ere hersteld, en
Arie Vermeer zijn op de DLV van 21 maart 2006 gekozen in het
bestuur. Het bestuur blijft tot 2009 uit dezelfde bestuurders
bestaan, te weten:
Jan Eijkemans
- voorzitter, Martin van der Putten –
secretaris, Ferry Willems – penningmeester, Jos ten Wolde –
ledensecretaris - Adrie Daniëls - Contactsecretaris / 4 daagse,
Dick Beerens – activiteiten, Arie Vermeer - Redactie ‘Attentie’

van dubbele beglazing, een inbouwkeuken, koelkast, douche,
drie slaapkamers met drie maal 2 stapelbedden. Rondom
het chalet een goed verzorgde tuin met 2 zithoeken en een
klein vijvertje. Een compleet tuinstel en tuigereedschap is
aanwezig. Na enkele administratieve handelingen verricht te
hebben, werd op 22 februari 1992 dit chalet officieel geopend
tot Chalet IPA-huis ‘De Meulenklef II’. Ook hier hebben veel
binnen- en buitenlandse collega`s de weg gevonden, zowel `s
zomers als `s winters. Maar de belangstelling voor het IPAhuis taande, De nieuwe eeuw bracht voor vele binnen- en
buitenlandse collega`s de mogelijkheid om vakanties verder in
Europa en zelfs de wereld door te brengen. Binnen het huidige
bestuur vroegen wij ons af hoe dit verder zou gaan. Dat bleek
al ras. De laatste jaren was de exploitatie niet meer sluitend
te krijgen. Er moest geld bij. Dat kun je even volhouden om
de ontwikkeling af te wachten, maar je moet ook realist zijn
en kunnen zeggen: ‘helaas, maar dit was het ‘. In 2008 is ons
IPA-huis verkocht. Jammer, maar er was geen ander besluit
mogelijk. Na een kleine 35 jaar is er een einde gekomen aan
ons eigen IPA-huis.
De voorzitter Jan Eijkemans is aftredend en herkiesbaar. Jan
wordt weer gekozen als voorzitter. Het bestuur heeft Wim
Dang bereid gevonden om de District Internet Site en de
Intranet Site bij te houden.
2008. Het IPA Bestuur van Nijmegen e.o. in Gimborn.
Staand: - Adrie Vermeer, Jos ten Wolde, Adrie Daniëls, Ferry

In de bestuursvergadering van 1 mei 2007 werd besloten om
het IPA Huis Meulenklef II te sluiten. Er moet al enkele jaren
geld bij. 22 mei 2007 is er een extra vergadering i.v.m. het
sluiten van de ‘Meulenklef II’.
Korte geschiedenis over het IPA-huis ‘De Meulenklef II’.
In de beginjaren negentig voelde het bestuur al, dat er spoedig
iets met het groepsbureau en bijgebouw zou gaan gebeuren
en dus met de Meulenklef I. Het groepsbureau bleek in de
afgelopen jaren te klein en onoverzichtelijk geworden. Elk
hoekje en gaatje werd gebruikt om toch nog te kunnen werken.
De groep van de Rijkspolitie was uit haar jasje gegroeid. Het
te verwachten bericht kwam in 1991: ‘I.v.m. de renovatie en
uitbreiding van het groepsbureau met bijgebouw, wordt U
met ingang van 1 september 1991 de huur van de IPA-woning
opgezegd’. Het doek van het eerste IPA-huis in Nederland ‘De
Meulenklef I’ van het district Nijmegen was gevallen.
Het was voorbij de mooie tijd, maar hopelijk niet voor lang.
De beheers commissie ging naarstig op zoek. De toenmalige
beheerder Wil Kwant was kennelijk al op jacht geweest, want
hij kwam korte tijd na sluiting van ons IPA-huis met een
alternatief en wel op de camping ‘De Oude Molen’ gelegen
tegenover het groepsbureau in Groesbeek.

IPA Huis ‘Meulenklef II’

Bestuur IPA Nijmegen 2008
Willems, Dick Beerens.
Op de hurken: Martin van der Putten en Jan Eijkemans.

Op die camping stond een prachtig Chalet in uitstekende
staat, volledig ingericht en van alle gemakken voorzien op een
schitterende plaats op die camping met uitzicht op het Duitse
‘Reichswald’. Het chalet is van hardhout gemaakt, voorzien
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2009-2018

De jaren 2009 – 2018
We beginnen deze 10 jaar weer met een jubileum. In 2009
bestond het IPA District Nijmegen e.o. 50 jaar.Ter gelegenheid
van dit 50 jarig jubileum werd er door het bestuur groots
uitgepakt. Door het jaar 2009 werden er diverse activiteiten
georganiseerd. De geplande activiteit uit de oude doos
namelijk ‘Landelijke IPA Nijmegen e.o. Klaverjas Toernooi
2009’ ging i.v.m. te weinig belangstelling niet door.
Voorjaarscongres IPA Nederland.
Op vrijdag 24 april 2009 werd door IPA Nijmegen e.o. het
voorjaarscongres van IPA Nederland georganiseerd. Het
congres werd afgesloten met een etentje. Deze ALV werd
gehouden in het Congrescentrum ‘Zaal Verploegen’ in Woezik
– Wijchen.

Pannerden naar Hoch Elten en het Montferland. Vervolgens
werd koers gezet richting Doesburg, Dieren om via de
Posbank, Zijpenberg en Emmapyramide richting Oosterbeek
te gaan. Het laatste stuk van de tocht ging via Wageningen en
Rhenen, waar nog de Grebbeberg en de Koerheuvel worden
genomen om vervolgens via de Prins Willem Alexanderbrug
bij Beneden Leeuwen weer terug te keren in het land van
Maas en Waal. De tocht werd deze keer in groepsverband
verreden. Als datum werd zaterdag 16 mei 2009 uitgezocht.
IPA Vakantiebeurs. Met wie kunt u beter praten over reizen
dan met ervaren en enthousiaste reizigers? Onder het
motto ‘Door Collega’s voor Collega’s’ organiseerde het IPA
District ‘Nijmegen e.o.’ in haar jubileumjaar 2009 een Najaars
Vakantiebeurs. Deze Vakantiebeurs gehouden op zaterdag 17
oktober 2009 tussen 10.00 uur en 17.00 uur in het Dorpshuis
‘De Lier’ in Puiflijk. Er was zelfs voor kleuteropvang gezorgd.
Een dochter van een van de leden wilde wel voor de kleintjes
zorgen.
Tijdens deze dag kon je volop inspiratie opdoen, genieten van
de reiservaringen van anderen en informatie verzamelen voor
uw eigen verre reis. Onder het genot van een kopje koffie
kon je praten met andere geïnteresseerde in het reizigerscafé.
De volgende landen kwamen zeker aan bod; Finland, Zweden,
Noorwegen, Zuidelijk Afrika, Nieuw Zeeland, Australië,
Canada, USA, enz. enz.

Het Congres
Aan de ALV was ook een uitgebreid sociaal programma
gekoppeld. Zo gingen de niet congresgangers op bezoek bij
‘De Tuinen van Appeltern’. Hier konden de deelnemers aan
diverse workshops deelnemen.

Koninklijke Marine.
Naar aanleiding van het grandioze succes in 2003 besloot het
bestuur van IPA Nijmegen e.o. om in het Jubileumjaar 2009
weer een excursie naar de Koninklijke Marine in Den Helder
te organiseren. Omdat we voor de bezoek datums afhankelijk
waren van de medewerking van de Koninklijke Marine hadden
we deze vooraf al aangevraagd en gekregen.We waren welkom
op dinsdag 31 maart 2009 en woensdag 21 oktober 2009. Het

Sociaal programma
En nog een keer werd er iets uit de oude door geplukt, ‘De
Heuvelentocht’.
Door IPA Nijmegen e.o. werd nog een keer de IPA Nijmegen
e.o ‘Heuvelentocht’ georganiseerd. In de jaren 90 was deze
tocht binnen de toerfietswereld van IPA Nederland een
begrip. Deze tocht van ongeveer 235 km over 20 heuvels
in midden Nederland werd altijd rond midden mei
georganiseerd. We volgden nog een keer de koers
vanaf Druten richting Groesbeek – Berg en Dal waar
diverse aansprekende klimmetjes werden genomen
via de brug Nijmegen en het pontje bij

50

IPA bezoek Koninklijke Marine
programma zou gepubliceerd worden in de ‘Attentie’. Er was
wederom genoeg animo voor dit uitstapje.
IPA eindejaar feest.
Op zaterdag 19 december 2009 zou er een feestavond worden
georganiseerd voor onze leden. Jammer was dat er zich maar
13 personen hadden opgegeven om dit feest te bezoeken. Het
ging dus ook niet door.

2009-2018
Het bestuur van 2009 – 2011 bestond uit de volgende
bestuurders.
Jan Eijkemans – voorzitter, Martin van der Putten – secretaris,
Ferry Willems – penningmeester, Jos ten Wolde –
ledensecretaris, Adrie Daniëls - contactsecretaris / 4 daagse,
Dick Beerens – activiteiten, Arie Vermeer - eind redacteur van
de ‘Attentie ‘
In 2010 is ons bestuurslid Arie Vermeer overleden. Zijn plaats
in het bestuur werd ingenomen door Brugt Peper. In 2010
gingen we ook over naar een andere uitgever. Dit werd Ter
Hoeve uitgeverijen. Besloten werd om de District Internet site
af te stoten.Wim Dang werd bedankt voor het bijhouden van
de site.

bij de reizen die deze vriendenclub PolMarCo. PolMarCo
organiseert ieder jaar een één daagse reis en twee keer per
jaar een meerdaagse reis. De reisdoelen van PolMarCo liggen
hoofdzakelijk in Duitsland.
In 2017 kwam ook Jan Nijburg het bestuur versterken.
Op 12 augustus 2017 is ons bestuurslid Jos ten Wolde, na een
lang ziekbed, overleden. Jos was in 2018 40 jaar lid van IPA
Nederland. Op 12 november 2017 heeft Tiny ten Wolde –
Gubbels de speld en oorkonde, postuum, voor Jos in ontvangst
genomen.

Tijdens de DLV van 2011 was de voorzitter Jan Eijkemans is
aftredend en herkiesbaar. Jan werd weer gekozen als voorzitter.
Brugt Peper werd definitief in het bestuur gekozen.

IPA Nijmegen bestuur 2017
Bestuur 2017 van links naar rechts; Brugt Peper, Jan Eijkemans,
Martin van der Putten, Jaap Heerschop, Dick Beerens, Jan
Nijburg en Adrie Daniëls.
Bestuur tijdens Nieuwjaarsreceptie 2013
Bestuur 2013 – Martin van der Putten, Jos ten Wolde, Brugt
Peper, Ferry Willems,
Dick Beerens, Adrie Daniëls en Jan Eijkemans.

Het huidige bestuur ziet er als volgt uit,
Jan Eijkemans – voorzitter, Martin van der Putten – secretaris,
Jaap Heerschop – penningmeester, Brugt Peper –
ledensecretaris / redactie ‘Attentie ‘, Adrie Daniëls - activiteiten
/ contactsecretaris 4 daagse, Dick Beerens – activiteiten
Jan Nijburg – contactsecretaris.

In de hierna volgende verenigingsjaren waren er weinig
mutaties binnen het bestuur. Op 8 november 2013 is ons oud
bestuurslid en lid van verdienste Toon Kievits overleden.
In 2014 zijn we met de Attentie overgegaan naar Clappers
media, later werd deze naam gewijzigd in Clappers & Vlieger
media. Ook in 2014 werd er voor het eerst, 14 dagen voor de
ALV van IPA Nederland, een vergadering door de Oostelijke
districten georganiseerd. Deze eerste vergadering werd
gehouden in Druten. Aanwezig waren de districten; Twente,
Apeldoorn, Arnhem e.o., De Graafschap, Zwolle en Nijmegen
e.o.. Tijdens de DLV van 2016 was onze penningmeester
Ferry Willems aftredend en niet meer herkiesbaar. Voor
Ferry werd Jaap Heerschop in het bestuur gekozen. Jaap
nam het penningmeesterschap van Ferry over. Brugt nam de
ledenadministratie over van Jos. Jos bleef ambulant bestuurslid.
In 2017 sloot IPA Nijmegen e.o. zich voor de reizen aan bij
PolMarCo. IPA leden van Nijmegen e.o. konden zich aansluiten

Bijeenkomst IPA oost Druten 2014
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Stadswandeling Amsterdam - Jordaan 2012
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Nieuwjaarstoespraak
Op de eerste plaats heet ik u allen van harte welkom, fijn dat
u er bent.
Het was weer een bewogen jaar waarin weer veel gebeurd is,
zeker dat ons allen aangaat. Volgens onze minister president
gaan wij er allemaal dit jaar op vooruit wat de inkomsten
betreft. Overigens moeten wij de eerste maand alles nog
voorschieten want de eerste afrekening vindt pas aan het eind
van de maand plaats. Voor wat betreft de pensioenen is nog
veel onduidelijk omdat men het telkens heeft over werkende.
Ik hoop dat het voor allen dat het mee zal vallen.
Oud en nieuw heeft dit jaar ook weer de nodige problemen
opgeleverd. Daarbij denk ik vooral aan de collega’s die dienst
hebben gehad en geconfronteerd werden met veel agressie
tegen hen. Dat geldt ook voor de overige hulpverleners.
Stel dat ik van plan ben om een feest te geven op 31 december
2019. Zou ik dan toestemming krijgen om dat feest te geven als
ik op de uitnodiging vermeld dat er minimaal 59 geweldsdaden
zullen plaatsvinden tegen politieagenten, dat er 328 mensen
worden aangehouden, dat er autobanden in brand worden
gestoken, dat er genodigden mishandeld zullen worden, dat
er een kans bestaat dat je een oog verliest of nog erger, dat je
komt te overlijden?
Ik weet zeker dat een vergunning daarvoor geweigerd wordt.
Burgemeester Bruls zegt terecht dat, na deze resultaten de
afgelopen jaarwisseling, dat het op deze manier niet verder
kan. Het is niet normaal. Het liefst zou hij die moeten worden
overgeslagen. Het is tijd voor een mentaliteitsverandering.
Erik Akerboom noemt het een: “traditie van geweld. Een feest
waarbij zoveel doden en gewonden vallen, waarbij zoveel
schade is en de politie en andere hulpverleners worden
bekogeld: dat is een mislukking.”
Het gegeven dat er duizenden politiemensen paraat moeten
zijn bij de jaarwisseling toont aan dat we hierin helemaal zijn
doorgeslagen.Oud en nieuw is een traditie die geheel uit de hand
gelopen is. Hoewel van meerdere kanten al is aangedrongen op
een vuurwerkverbod, zoals vele artsen in de ziekenhuizen die
met de slachtoffers worden geconfronteerd, is dit nog steeds
niet geregeld. Het instellen van zogenaamde veiligheidszones
is maar een lapmiddel zeker als dit moeilijk te handhaven is,
je kunt het ook niet afschuiven op goedwillende burgers. Het
wordt hoog tijd dat er een landelijk vuurwerkverbod voor
particulieren komt en een goed georganiseerd professioneel
vuurwerk in iedere stad/gemeente wordt gehouden. In vele
landen op deze aardbol is dit geen probleem en eindigt de
jaarwisseling niet in een banaal feest vol geweld, drank en
agressie. Even leek het er vorig jaar al van te komen. Er was
door Justitie en Milieu achter de schermen al een voorstel
gemaakt om al het knalvuurwerk te verbieden. Echter het
CDA en D66 waren hier fel op tegen.
Alleen al de materiële schade was minimaal 15 miljoen euro,
de schade in Scheveningen niet meegerekend. Ook de
schade op medisch gebied en uitval van slachtoffers is
hierin ook nog niet meegerekend. Het wordt hoogtijd
dat politiek Den Haag eindelijk eens ‘ballen’ toont en
het verbod afkondigt. De traditie die het afsteken van
vuurwerk was is verworden tot een ritueel waarbij
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men denkt dat alles mag en kan. Dit noem ik echter geen
traditie meer.
Nee dan heb ik liever de traditie van Sint Nicolaas. Dat is
tenminste een onschuldig feest voor kleine kinderen, maar
helaas ook weer door volwassenen uit zijn verband getrokken.
Kinderen in deze jonge leeftijd weten in het geheel niet was
slavernij is, laat staan dat zij ‘Zwarte Piet’ zien als een teken
van slavernij.
Als ik dan mijn kleinzoon Freek zie die in plaats van een
verlanglijstje in het speelgoedboek alles had omcirkelt wat hij
graag zou willen hebben en bij de gekregen cadeautjes uitriep:
“Kijk eens dat had ik ook bestelt”, dan geniet ik meer en zie
de onschuld van deze kinderen. Daar geniet ik meer van dan
alle overlast en ellende van de zogenaamde vuurwerktraditie.
Dit jaar mogen wij weer twee keer naar de stembus.
Verkiezingen voor Provinciale Staten en voor het Europees
Parlement. Nederland is een teer vaasje dat we met zeventien
miljoen mensen vasthouden. Als we er te hard aan trekken,
zal het kapot vallen. Een wat curieuze beeldspraak van Mark
Rutte, een pleidooi voor het compromis. Toch zou Rutte ook
eens in de spiegel moeten kijken. Te veel mensen voelen zich
niet meer vertegenwoordigd door de gevestigde partijen,
waardoor zij ontvankelijk worden voor radicale maatregelen.
Er bestaat in Nederland een reservoir aan bitterheid en
onvrede. Ondanks gunstige macro-economische cijfers stuit
het economische model van liberalisering en globalisering
op zijn politieke grenzen. Het verzwakte de positie van
werknemers tegenover het bedrijfsleven dat werkgelegenheid
en kapitaal gemakkelijk naar elders verplaatst. Hierdoor kwam
de economische groei van de afgelopen veertig jaar veel meer
terecht bij bedrijven, zijn aandeelhouders en superrijken dan
bij gewone werknemers.
Terecht wordt dat als onrechtvaardig gezien omdat anderen
veel meer profiteerden van de groei. Veel mensen vragen dan
ook om politieke sturing en bescherming. Het tere vaasje komt
niet alleen in gevaar door al te heetgebakerde burgers, maar
ook door politici die zulke bescherming onvoldoende weten
te bieden. Als de huidige coalitie zijn flinterdunne meerderheid
in de eerste Kamer verliest, zal het moeilijk worden om nog
grote plannen te verwezenlijken. Ik wens u wijsheid bij uw
keuze.
Deze wil ik u niet onthouden. Een inmiddels bekend
fenomeen is het vele nepnieuws dat tot ons komt, je ziet
door de bomen het bos niet meer. Gelukkig wil de overheid
ons gaan waarschuwen voor dit nepnieuws. Mijn advies
aan de overheid zou zijn: zullen we dan maar beginnen met
verkiezingsprogramma’s en beloftes?
Natuurlijk is er ook goed nieuws te melden, zelfs feestelijk
nieuws. Het oudste district van de International Police
Association uit de oudste stad van Nederland bestaat dit jaar
60 jaar.Voorwaar een heugelijk feit.
In de herfst van 1958 kwamen een aantal politiemensen bij
elkaar om meer binding met elkaar te krijgen. Inmiddels was
in Engeland door Arthur Troop een dergelijke organisatie
opgericht die streefde naar dit doel onder het motto: ‘Dienen
door vriendschap’. In die tijd, men was nog volop bezig met

de opbouw van ons land na de Tweede wereldoorlog, was
dit voor vele politiemensen een mogelijkheid om kennis te
maken met collega’s in den lande en zelfs in het buitenland.
Op 17 februari 1959 werd de afdeling Nijmegen opgericht.
Meteen werd dit door het toenmalige hoofdbestuur
aangegrepen om het jaarcongres te organiseren hetgeen
in de maand mei 1959 werd gehouden in het toenmalige
instituut de Volkshogeschool ‘Ons Erf’ in Berg en Dal. Door
de jaren heen hebben de diverse besturen veel activiteiten
georganiseerd waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. In de
jubileumuitgave die binnenkort verschijnt wordt teruggeblikt
op de geschiedenis van ons district. Martin van der Putten
heeft het op zich genomen om deze jubileumeditie samen
te stellen, waarvoor natuurlijk veel dank. Vaak ging men op
vakantie, zowel in binnen- als buitenland, en maakte men
gebruik van de zogenaamde IPA-huizen. Vele leden hebben
hiervan gebruik gemaakt en hebben zo van onbezorgde
vakanties kunnen genieten voor weinig geld. Daarnaast was
de mogelijkheid geschapen om ook aan opleidingen deel te

nemen. In het in Duitsland gelegen ‘Schloss Gimborn’ werden
deze cursussen in een informele sfeer gegeven en maakte men
kennis met vele buitenlandse collega’s. Hieruit zijn vele prettige
werkrelaties en vriendschappen ontstaan. Maar ook de tijden
veranderen. Ook politiemensen hebben het beter gekregen en
kunnen daardoor veel gemakkelijker op (verre) reizen gaan.
Toch organiseren wij als district nog steeds activiteiten waar
u gebruik van kunt maken. Wij zien u dan ook graag bij een
van de activiteiten terug, omdat wij ze niet organiseren voor
onszelf maar juist voor u. Een jubileum kan natuurlijk ook
niet zonder een feestelijke bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden
op 9 november 2019 tussen 15.00 en 19.30 uur in feestcafé
‘De Tabaksplant’ aan de Van Heemstraweg 33 in Afferden. U
krijgt nog een uitnodiging thuis gestuurd. Wij zien u allen daar
graag om, onder het genot van een hapje en een drankje, dit
heugelijke feit samen met u te vieren.
Rest mij nog u allen, mede namens mijn echtgenote en
bestuursleden, u een gelukkig en gezond 2019 te wensen.

Uit het district
Voor in uw agenda
Zoals U al diverse keren heeft kunnen lezen viert IPA Nijmegen e.o. dit jaar hun 60 jarig Jubileum. Het bestuur zou dit heuglijke
feit graag met jullie op gepaste wijze willen vieren. Daarom zal de “Jubileumborrel” worden geschonken op zaterdag 9 november
2019, inloop vanaf 15.00 tot 19.30 uur, in Feestcafé De Tabaksplant, van Heemstraweg 33, Afferden (Gld).
Omstreeks 15.45 uur is de toespraak van onze Voorzitter.
In verband met de catering en om een indruk te krijgen over het aantal leden welke hierbij aanwezig zullen zijn verzoek ik jullie
om het aantal, per mail, aan mij door te geven onder vermelding van je postcode en huisnummer.
De secretaris
Martin van der Putten
nijmegen@ipa-nederland.nl

Contributiebetaling
Beste IPA leden,
Na een periode van perikelen aangaande de contributiebetaling is er nu hopelijk een periode van rust aangebroken. Het landelijk
bestuur heeft de contributie inning nu goed op de rails staan. Waarschijnlijk heeft u dit al gemerkt en is de contributie al van
uw rekening afgeschreven. Voor die leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven zal het innen van
het lidmaatschapsgeld geen probleem zijn. Wat de leden aangaat die deze machtiging niet hebben afgegeven geeft het soms
problemen. In het verleden is gebleken dat er leden zijn die niet betalen, hetzij op een verkeerd rekeningnummer de betaling
voldoen. Betaald u zelf uw contributie dan let op, het rekening nummer voor de inning is gewijzigd in NL69RABO0365237957.
Vermeld bij Uw betaling uw lidmaatschapsnummer.
Ik reken op u,
Jaap Heerschop,
Penningmeester IPA Nijmegen e.o.
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echt, geen zin heb in
dit soort ongein na
een
vermoeiende
nachtdienst,
wint
mijn boosheid het.

‘Ik negeer de man, hij heeft duidelijk te diep in het glaasje
gekeken. Als ik langs hem loop, hoor ik hem zeggen: ‘Ja, jij bent
van de politie, kankerhoer!’ Ik sta even perplex. Hoor ik dit
nou goed?’ Lees de blog van Els, hoofdagent in Eindhoven, over
ongein na een vermoeiende oud-en-nieuwdienst....
Terwijl heel Eindhoven met een hoop kabaal en liters alcohol
feestend het nieuwe jaar inluidt, werken mijn collega’s en ik
deze nacht om voor de veiligheid van de inwoners van de
stad te zorgen. Het regent meldingen, van vuurwerkoverlast,
opstootjes, inbraken en mensen die onwel zijn geworden. Ik
ben met drie anderen verantwoordelijk voor de schriftelijke
afwerking van de binnengebrachte arrestanten. Ook ga ik
wanneer dat kan de straat op om de collega’s te ontlasten en
wat meldingen weg te poetsen.
Vanaf het hoofdbureau sjees ik samen met een collega naar
Eindhoven- Noord en weer terug naar het bureau. Later sta ik
nog eventjes op Stratumseind. Tussendoor typ ik mijn vingers
blauw. De stemming onder de collega’s is echter top en de
afwisseling van het werk maakt dat de uren voorbij vliegen.
Voor ik het weet sta ik, na wat overwerk en met een moe lijf,
om 08.00 uur weer buiten. Gewoon in mijn eigen kloffie, op
weg naar mijn auto in de parkeergarage naast het bureau.
Als ik de garage inloop zie ik twee mannen staan. Zij zagen
waarschijnlijk dat ik net het politiebureau uitkwam. Eentje
begint meteen te roepen: ‘Jij bent van de politie hè. Jij bent
een agent!’. Ik negeer de man, hij heeft duidelijk te diep in het
glaasje gekeken. Als ik langs hem loop, hoor ik hem zeggen: ‘Ja,
jij bent van de politie, kankerhoer!’ Ik sta even perplex. Hoor
ik dit nou goed? Ondanks dat ik het fysiek niet ga winnen
van deze kerel, ik mijn geweldsmiddelen inmiddels veilig heb
opgeborgen in mijn kluisje op het bureau, ik alleen ben en ik echt,

Hoe haalt deze vent
het in zijn hoofd
om
mij, terwijl
hij me nog nooit
gezien heeft, dit
soort verwensingen
naar het hoofd
te
slingeren?
Respectloos vind ik
het. En niet tegen
mij als politieagent,
maar vooral tegen
mij als mens. Ik heb
net verdomme de
hele nacht gewerkt,
een
leuk
feest
gemist om ervoor
te zorgen dat hij en
vele anderen wel
konden feestvieren.
Ik stap op de man
af en maak hem in
enkele korte, ferme woorden duidelijk dat ik dit niet pik, het
respectloos vind en ik er absoluut niet van gediend ben. De
man lijkt wat in te dimmen. Omdat ik naar huis wil, besluit ik
het erbij te laten.
Maar als ik wegrijd in mijn privéauto en de man mijn auto
begint te filmen, is de maat vol. Ik knal mijn auto aan de kant,
ren snel het bureau binnen en trek een collega in uniform
achter de balie vandaan. Samen gaan we op zoek naar die
vervelende kerel. We vinden hem even later. Hij blijkt boos
te zijn omdat collega’s achter de balie eerder zijn aangifte
niet wilden opnemen. Ik leg hem nog een keertje uit dat onze
huisregels zijn dat we geen aangiften opnemen van mensen
onder invloed, maar dat hij later, als hij nuchter is, terug kan
komen of een afspraak kan maken. Hij lijkt weinig oren te
hebben naar mijn uitleg.Tegenstribbelend delete hij het filmpje
van mijn auto, terwijl mijn collega zijn gegevens noteert. En dan
komt er toch nog een excuus uit. Ondanks zijn beschonken
toestand lijkt het langzaam door te dringen dat hij zich
misdragen heeft. Daarna vervolgt hij zijn weg.
Ik stap, heel wat later dan gepland, uiteindelijk mijn auto weer in.
Begrip voor dit soort acties heb ik niet. Boos en teleurgesteld
zijn mag, maar wel alles met een vorm van respect. Voor mij
als politievrouw maar zeker voor mij als mens. Ik hoop dat dit
nu echt is doorgedrongen in het, inmiddels nuchtere, hoofd
van deze man. Dat ik ook gewoon een mens ben. Een mens
met een grens.
Els, hoofdagent.
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De slag in de Javazee
Nu intussen 77 jaar geleden.
Op 27 februari 2019 was het 77 jaar geleden dat de Javazee plaats
vond. Dit was de laatste echte zeeslag waar de Nederlandse Marine
betrokken was. De slag eindigde in een desastreuze nederlaag. De
Japanse invasie van Nederlands-Indiё was niet meer te stoppen.
In navolging van het I.P.A. district Arnhem hebben wij in Nijmegen
ook Jan Maarten Doorman, kleinzoon van de Legendarische en
destijds Schout bij Nacht van de Nederlandse Marine KAREL
DOORMAN, weten over te halen om voor ons de lezing te houden
omtrent dit hierboven omschreven gebeuren.
Jan Maarten zal aan de hand van het leven van zijn grootvader een
beeld schetsen van deze zeeslag en het vooroorlogse Marineleven.
Hij heeft hierbij het een en ander aan beeldmateriaal, dat hij
ons zal tonen. Hoe kon het dat een luchtvaartpionier als Karel
Doorman het zonder de juiste informatie vanuit de lucht moest
stellen op het kritieke ogenblik. Ook het laatste nieuws omtrent
de verdwenen scheepswrakken van de kruisers De Ruyter en Java
alsmede torpedobootjager Kortenaer komt aan de orde.
Al met al een hoogst interessante presentatie welke wij voor U
willen organiseren.
Schrijf maar alvast in Uw agenda: Zondag 26 oktober 2019, 14.00
uur. We hebben het horecagedeelte ( cafe/bar) van de Sporthal
de Heuvel in Druten al gereserveerd, Anne en Ans zullen ons dan
daar ontvangen en de afspraken met Jan Maarten Doorman zijn
gemaakt.
Gaarne wel aanmelden via een mailtje, zodat we weten wat we
kunnen verwachten.
De organisatie:
Dick Beerens (dickbeerens@hetnet.nl)
en Adrie Daniёls
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Activiteiten door de jaren heen
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Activiteiten overzicht
IPA Nijmegen
19 maart
2019
22 april
2019
13 juni
2019

Districts Ledenvergadering
De DLV wordt gehouden in de Bar – Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40, 6651 DE Druten,
tel: 0487-512997 / 0653943891, mail: info@sporthaldeheuvel.nl .
De stukken voor deze vergadering worden, voor de vergadering, aan een ieder uitgereikt.

Paaseieren zoeken
Tweede Paasdag paaseieren zoeken voor de kinderen/kleinkinderen in Sporthal ‘De Heuvel’

Bezoek Tuin van Bezinning
Een delegatie van het bestuur van IPA Nijmegen e.o. is namens het district present bij de
herdenking in de ‘Tuin van Bezinning’. Zou iemand mee willen, info is te verkrijgen bij Brugt
Peper.

16 t/m vrijdag 19 Internationale Vierdaagse Afstandmarsen
juli 2019
20 t/m zondag 22 IPA Nijmegen kampeerweekeind
september 2019

27 oktober
2019
9 november
2019

Het weekend wordt gehouden op Camping De Oude Molen te Groesbeek.
Een prachtige uitvalsbasis om het ‘Operation Market Garden 2019’spectatel te bezoeken op
22 september 2019.

Lezing door Jan Maarten Doorman
over zijn Opa Karel Doorman.
Jan Maarten Doorman uit Rhenen is de kleinzoon van schout-bij-nacht Karel Doorman, die in
1942 omkwam bij de slag in de Javazee.

Zestig jarig jubileum IPA district Nijmegen e.o.
met huldiging van jubilarissen
De ‘Jubileumborrel’, met huldiging van onze Jubilarissen, wordt gehouden in Feestcafé ‘De
Tabaksplant’,Van Heemstraweg 33 te Afferden (Gld). Opgave vooraf is gewenst

Informatie over onze activiteiten kunt u verkrijgen bij Dick Beerens en/of Adrie
Daniëls
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