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Met de verkiezingen net achter de rug komt het er nu op aan 
om een kabinet te vormen die een weergave is van wat de 
kiezers willen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Natuurlijk zijn er 
combinaties die voor de hand liggen, maar iedere partij zal toch 
water bij de wijn moeten doen. Het echte werk gaat nu pas 
beginnen. Gebruikelijk is het dat de grootste partij aan zet is, 
die in dit geval, minister Schipper als verkenner aan het werk 
zet. Zij zal de eerste dagen bezig zijn met het inventariseren wat 
de lijsttrekkers van de verschillende partijen willen. Vervolgens 
zal zij in de Tweede Kamer verslag uitbrengen wat de beste 
coalitie mogelijkheden zijn. De nieuwe Tweede Kamer zal 
hierover debatteren en vervolgens met een of twee informateurs 
aanwijzen. Die gaan dan met een of meer specifieke opdrachten 
aan het werk. De informateur(s) onderzoeken welke partijen met 
elkaar een coalitie willen vormen. Daarna is de formateur aan zet 
die dan uiteindelijk, rekeninghoudend met de informatie van de 
informateurs, een kabinet samenstelt. Het formatieproces kan 
weken zo niet maanden duren. Gemiddeld duurt een formatie 
89,5 dagen, maar het snelst was dat in 2012 met 60 dagen. De 
langste formatie in ons land werd in 1977 gerekt tot 208 dagen. 
Overigens onze zuiderburen kennen een record van de formatie 
die anderhalf jaar duurde. Hopelijk gaat het deze keer in ons land 
niet al te lang duren en zal een volgend kabinet snel aan de slag 
kunnen om weer besluiten te nemen. Een demissionair kabinet 
stelt, gebruikelijk, belangrijke besluiten uit. 

Vooraf waren er veel zwevende kiezers. Toch was er een goede 
tip van een stemgerechtigde en wel deze: Beste partijleiders, hou 
eens op met onderling ruzie te maken. Praat niet tegen elkaar, 
praat met mij! Dan zweef ik niet meer, dan kom ik met mijn 
voeten op de grond.

Volgens de afscheidnemend en portefeuillehouder 
hoofdcommissaris Stoffel Heijsman is de transformatie van de 
politie Oost-Nederland voltooid. Ondanks een kritisch rapport 
over het gebrek aan kennis, uitrusting en vermogen om te 
vernieuwen heeft de nationale politie de eerste stappen gezet naar 
verbetering van de opsporing. Ook is een zoektocht naar hoger 
opgeleid personeel begonnen en is gestart met experimenten 
met nieuwe opsporingsmethoden. Maar veel meer is nodig om 
een ‘crisis in de opsporing’ af te wenden. Dat kan de politie niet 
alleen. Ketensamenwerking heeft een doorbraak betekent in de 
werkwijze van het OM, politie en partners, aldus Stoffel Heijsman. 
Maar daarmee zijn we er nog niet. Hoe ingewikkeld veel in 
onze maatschappij is geworden en je daarmee deskundigheid 
moet binnenhalen, mag anderzijds niet ten koste gaan van de 
politieman/-vrouw op straat. Wijkagenten moeten een web zijn in 
onze samenleving en organisatie. Een goede informatiepositie in 
de maatschappij kan veel onheil voorkomen. informatie moet je 
halen bij de mensen en niet afwachten of zijn het aan het bureau 
komen brengen. Dienstbaar zijn aan de gemeenschap is toch 
een van de speerpunten van de politie! Er staat niet voor niets 
‘Waakzaam en dienstbaar’ op de politieauto’s.

Dat niet alles goed op de rails staat is duidelijk en dat er 
frustraties zijn over de bezuinigingen komt voor bij de mensen 
van de politie te water. Zij zijn de bezuinigingen beu en kunnen 
niet langer toezien hoe hun vak ‘kapot wordt bezuinigd’. De 9 
bemanningsleden die de Waal, de Rijn en de IJssel bestrijken 
zijn bang dat hun specialisme gaat verdwijnen. Met een zo lage 
bezetting voer de politieboot bijna niet uit naar het roeiongeluk 

op de Nederrijn bij Huissen omdat ze niet bemand was. 
De bemanningsleden werden na het ongeluk in allerijl thuis 
opgebeld en zijn zij alsnog uitgevaren. Door de bezuinigingen 
gaat de Waterpolitie Landelijke Eenheid op in de nieuwe dienst 
Infrastructuur en sluit hun bureau aan de waalhaven in Nijmegen. 
Standplaats wordt nu de Planken Wambuis waar al langer de 
verkeersdienst is gevestigd. De boot blijft wel in de haven van 
Nijmegen liggen en de bemanningsleden gaan opereren vanuit 
het hoofdbureau van politie in die stad. Gaat met deze ingreep 
niet de veiligheid op de rivieren niet in het gedrang komen. Zij 
vrezen van wel. De veiligheid op de rivieren wordt een taak 
van de regiopolitie. Veel specifieke kennis zal verloren gaan. De 
criminaliteit op het water zal mogelijk toenemen. Het kan toch 
niet de bedoeling zijn dat bezuinigen leidt tot criminaliteit. 

Uw voorzitter.
Jan Eijkemans 

En nu nog een kabinet die....



‘Ik verheug me erop om de oudere knakkers van de politie te 
ontmoeten, vooral diegenen die destijds mijn lijf en goed hebben 
bewaakt… Mooie herinneringen.”  

Oud-premier Dries van Agt (1931, Geldrop) was onlangs te gast 
bij meer dan honderd ExCops- en IPA-leden. Voor sommigen was 
het een thuiswedstrijd, die kwamen op de fiets, anderen hadden 
een autorit van ruim twee uur achter de rug. Voor een aantal 
van hen was het een déjà vu. Immers, de gemeentepolitie reed 
’s nachts regelmatig een rondje rond de woning van Dries op de 
Heilige Landstichting en de rijkspolitiemensen beveiligden hem 
ten tijde van de treinkapingen in De Punt en Wijster. 

De Kruisherenkapel in Uden ligt er op deze doordeweekse 
dinsdag prachtig bij. Omringd door verse sneeuw onder een 
strakblauwe lucht vormt het plaatje een mooi winters landschap. 
In de kapel brandt de kachel op volle toeren. We zijn allemaal 
lichtelijk gespannen. Een voordracht van Dries van Agt. Van de 
voormalige premier en evenzo minister van justitie wordt veel 
verwacht. De afspraak is dat hij een klein uurtje spreekt over de 
situatie in het Midden-Oosten, voornamelijk geënt op de kwestie 
Palestina-Israël. Na de pauze is de beurt aan de zaal en kunnen er 
vragen worden gesteld. ‘Ik zet vanmiddag alle deuren open.’ 

Hij is klein van stuk. Een frêle verschijning, maar niks vertraagde 
motoriek, hij is mooi oud geworden. Zijn ogen staan nog altijd 
een tikkeltje vinnig en zijn haar zoals we gewend zijn strak in 
de scheiding. Hij schudt hier en daar handen, knikt iedereen 
vriendelijk toe en zelfs de koffiejuffrouw krijgt een stevige hand. 
Op de vraag wat hij wil drinken: ‘Is er zwarte Brabantse koffie? 
Graag met twee kuukskes,’ klinkt het schalks. Zoon van Brabant, 
altijd nog, zelfs de karakteristieke tongval heeft de in Nijmegen 
wonende Van Agt niet verleerd. Bij het welkomstwoord wordt 
Dries van Agt voorgesteld als voormalig ‘baas’ van de Rijkspolitie. 
Een schot in de roos. Een dikke glimlach, de arm gaat omhoog en 
er klinkt bijval uit de zaal.  

Schaatsen 
Voordat Van Agt zijn gloedvolle betoog start over de 
Palestinakwestie vertelt hij over zijn verbondenheid met de 
Stichting Rights Forum, de organisatie waarvan hij voorzitter is. 
‘The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardig Midden-
Oosten beleid van de Nederlandse regering. Alleen als dat beleid 
gebaseerd is op het internationaal recht, kan Nederland effectief 
aan een duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict 
bijdragen.’ Na zijn voordracht besluit hij mismoedig: ‘Het helpt 
geen donder dat ik hier sta. Ik had beter kunnen gaan schaatsen.’
 
Bouvier 
Na de pauze komen de vragen en opmerkingen uit de zaal.  Over 
zijn beveiliging, zijn lange fietstochten over de Groesbeekse 
heuvelen, de bouvier waarmee hij onbevreesd door zijn wijk 
wandelde, de vele koppen koffie in huize Van Agt. Leuk om te 
horen dat de ontmoetingen met ‘de oude justitiebaas’ bij velen 
nog scherp op het netvlies staan. En vanzelfsprekend komt het 
onderwerp van de treinkaping in De Punt ter sprake. De bijna 
86- jarige oud-staatsman vertelt lichtelijk humoristisch.
 ‘De stand was 3-2. De oude Gaay Fortman - wij noemden hem 
papagaai - Max van der Stoel en ik tegenover Joop den Uyl en 
Harry van Doorn van CRM. Gedrieën waren we klaar voor de 
harde aanpak, de grote actie. En zo gebeurde het ook.’ 
Voor de vorming van de Nationale Politie heeft hij alle respect. 
‘Pfff, moeizame onderhandeling, a hell of a job, het proces heeft 
te maken met keuzes en weerstanden. Ik heb veel vertrouwen 
in Akerboom. De klus is bij hem in goede handen. De politie 
is een organisatie die me in mijn politieke periode altijd het 
meest dierbaar is geweest. Dat was ook mijn grote stimulans om 
vandaag hier te zijn, om de oude knakkers van de politie nog eens 
te ontmoeten. Mooie herinneringen.’ 

Halleluja 
Het laatste half uur vertelt hij over zichzelf. ‘Ik ben onlangs verhuisd 
en moest tweeduizend boeken opruimen. Dat was een moeilijke 
fase. De kwaliteit van het koppie wordt zo langzamerhand wel 
wat minder. Onvermijdelijk. Maar ik voel me fit, ik heb weinig 
klachten over lijf en leden en dat is geen verdienste hoor, maar 
gewoon geluk.’ 

‘Nee, fietsen doe ik niet meer,’ antwoordt hij met een glimlach, 
want hij kan zich nog herinneren dat de politiemensen hem 
aanmoedigden toen hij als vijftiger op zijn racefiets over de 
Zeven Heuvelenweg sjeesde.  Nog één vraag. Over het CDA. ‘Ik 
wil er eigenlijk niets over zeggen, maar de relatie omschrijf ik als 
een zes min. Ik ben wat milder geworden nu ik ouder ben, dus ik 
ga er niets vervelends over zeggen.   

Donald Trump tot slot? Zijn armen gaan de lucht in en er klinkt 
veelzeggend:  Halleluja!!!
 
Dries van Agt, nog steeds een sterk en krachtig spreker. Hij heeft 
nog alles wat hem ooit zo mateloos populair maakte. Humor, 
relativering, zelfspot. Zijn publiek spreekt hij aan met ‘vriend’ of 
‘mijn waarde’. Een restant uit zijn lange Roomse leven. 

Dries van Agt Uden
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Tekst: Gerda Preusting Foto’s: copyright Jordi Huisman
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Het IPA Nijmegen nazomer kampeerweekend was vorig jaar een groot succes, 
met 37 deelnemers. Daarom organiseert IPA Nijmegen voor de tweede keer 
een nazomer kampeerweekend voor IPA leden. Het weekend staat gepland van 
vrijdag 22 september tot en met zondag 24 september 2017 op Campingpark 
Het Groene Eiland te Appeltern, in het land van Maas en Waal, waar Boudewijn 
de Groot zo mooi over kon zingen. 
Campingpark Het Groene Eiland ligt op het rechterdeel van een schiereiland 
midden in het watersportrecreatiegebied. Wij kamperen direct of vlakbij het 
water!

De onkosten voor dit weekend bedragen €90-. Dit is inclusief:
- overnachting voor 2 personen met kampeermiddel, elektra en auto.
- vrijdagavond een eenvoudige Chinese maaltijd. (Exclusief drank - zelf  
 meenemen).
- zaterdag een complete BBQ. (Exclusief drank - zelf meenemen).

Kosten die daar bovenop komen:
- douche - warm water key. Voor de douche- warmwater key dient borg te worden betaald.
- verder geldt voor dit weekend: ‘American Party’ met ‘BYOB’
 oftewel, zelf zorgen voor je ontbijt, (2 x) lunch,  je eigen drinken ( koffie, thee, bier, frisdrank, wijn, sterke drank, enz.) en  
 versnaperingen voor tussendoor.
 BYOB’= Bring Your Own Booze of Bring Your Own Bottle + borden, bestek, enz.
- ook honden zijn welkom, kosten € 4 per nacht.

Wil je dit IPA kampeerweekend met 1 of 2 (max.) overnachtingen 
verlengen? Dat kan.
Neem daarvoor zelf contact op met Camping het Groene Eiland. 
De kosten zijn € 15,- per overnachting met 2 personen met 
kampeermiddel, elektra en auto. Deze extra overnachtingen en 
eventueel andere faciliteiten op de camping dient u zelf af te rekenen 
met de campingeigenaar.

Indien je het  IPA kampeerweekend nog langer dan deze 2 extra 
overnachtingen wilt verlengen, dus als vakantie, dan gelden daarvoor 
de reguliere overnachtingkosten van de camping met 20% korting op 
de overnachtingprijs. 
Raadpleeg daarvoor de website van de camping. Neem ook in dat 
geval zelf contact op met de camping. Ook deze kosten dient u zelf 
met de campingeigenaar af te rekenen. 

Opgave bij Brugt Peper tot uiterlijk 10 september 2017, middels e-mail:
- familiepeper@hotmail.com  

Met vriendelijke groet, namens IPA Nijmegen e.o.
Brugt Peper, tel: 06-20991487
Jan Nijburg, tel: 06-19268485

Nazomer kampeerweekend 2017 IPA Nijmegen e.o.
van vrijdag 22 september tot en met zondag 24 september
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Dear IPA friends, dear colleagues, dear guests,

The Stuttgart International Police Association (IPA) Branch will host the second international IPA March in Stuttgart from 23 to 25 
June 2017. 
The march will take place on Saturday, 24 June 2017, with distances of 10km, 20km, 30km and – for the first time – 40km. Another 
option is a tour of the Stuttgart ‘Staeffele’, i.e. the stairways built in the early 19th century in the local vineyards in order to facilitate 
their cultivation. 

On the evening before the march, as well as for the closing event on the evening of the march itself, dinner and a get-together with 
music and drinks will be organized at the Stuttgart Police Department. 
You will find detailed information on the program on the Stuttgart IPA website or at  www.ipamarsch-stuttgart.de. 
Please inform your colleagues of this event as well. We would be very happy to welcome you and your colleagues, along with your/
their friends and family members, as participants here in Stuttgart.  
In order to register as participant(s)now (individual or as a group)  please use the above link. 
 
Of course you are also free to just participate in the march without signing up for the evening program.  
Looking forward to seeing you here in Stuttgart, 
Barbara Birkhold / Carl-Heinz Kost
Stuttgart IPA March Organizational Committee
 
Stuttgart Police Department
Hahnemannstr. 1
70191 Stuttgart
Phone: 0711/8990-2480
Email: baerbel.birkhold@polizei.bwl.de 

2nd international STUTTGART IPA MARCH
Informatie en foto: Internet.
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Een korting van 15 % op hotelboekingen. De korting is niet geldig op feestdagen en/of evenementen en niet geldig in combinatie met 
Fletcher Friend korting.

Te gebruiken t/m 31 december 2017 en geldig voor aankomst t/m 28 februari 2018

Alleen te gebruiken voor boeking via www.fletcher.nl 
De actiecode voor het verkrijgen van de korting kunt u vinden op het gesloten gedeelte van de website www.ipa-nederland.nl onder 
OVER IPA > AANBIEDINGEN

De actiecode gebruikt u bij stap 3 van de online boeking.

Bij het inchecken dient u uw geldige IPA lidmaatschapskaart te tonen die voorzien is van het jaartal waarin u gebruik maakt van de 
overnachting.

IPA leden uit secties buiten Nederland kunnen de kortingscode en link 
slechts verkrijgen via een aanvraag via hun eigen landelijk secretariaat aan 
communication@ipa-nederland.nl  Ook zij dienen bij inchecken hun IPA 
lidmaatschapskaart te tonen.

Deze Obstacle Run is meermaals verkozen tot beste obstacle run van Nederland. In een prachtig en waterrijk gebied dienen unieke 
hindernissen uit het Vikingtijdsperk te worden overwonnen. De Water Edition vind plaats op recreatiegebied ‘De Berendonck’ bij 
Wijchen/Nijmegen op 17 juni 2017. Je kunt meedoen aan drie afstanden: de 7, 13 en 19 km.

De Oostelijke districten zijn voornemens mee te doen aan deze run en daarbij ondersteuning te geven aan de IPA deelnemers. Voor 
informatie zie IPA Nederland onder Oostelijke districten en de site van de Viking Obstacle Run.

Aanbieding Fletcher Hotels voor IPA leden.

Strong Viking Water Edition-Obstacle Run
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Districtsledenvergadering
Op dinsdag 21 maart j.l werd de districtsledenvergadering gehouden in een ruimte van Sporthal ‘De Heuvel’ in Druten. Het was een 
geanimeerde bijeenkomst waar de nodige zaken ter sprake kwamen. De landelijk voorzitter, Jaap Taal, tevens onze vertegenwoordiger 
bij het landelijk bestuur, was daarbij aanwezig. Op een aantal ter sprake gebrachte zaken kon hij nader tekst en uitleg geven. 

In het bestuur werd verkozen Jan Nijhuis, die voorlopig de ambulante functie inneemt en Jan Eijkemans werd herkozen als voorzitter.
Na de vergadering bood de penningmeester allen nog een drankje aan en werd er gezellig nog  gediscussieerd. 



Uit de oude doos
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Voor ons verblijf in het zuiden van Europa hadden wij voor 4 weken een appartement 
gehuurd in het zuiden van Spanje.  Omdat we toch in de buurt waren wilden we op 
de terugweg Portugal aandoen. Hiervoor hebben we contact opgenomen met IPA 
Portugal in Lissabon. Via de mail heb ik hun het verzoek gedaan om twee IPA Huizen 
voor ons te reserveren. Het IPA-huis in Loulé voldeed aan onze verwachtingen voor 
wat betreft een IPA Huis. Het huis was gelegen aan een pleintje middenin het oude 
gedeelte van het stadje Loulé. Het huis was van binnen rijkelijk voorzien van wit 
marmer. Je kon zien dat de bovenverdieping net was gerenoveerd. De slaapkamers 
en badkamers waren schoon en netjes ingericht. Alles voor een gezellig verblijf 
was aanwezig. Beneden was een verblijfsruimte zoals je in de meeste IPA huizen 
tegen komt. Vitrinekasten en diverse IPA attributen. Verder een lekkere zithoek 
en bar. In de keuken was helaas geen koffiezet apparaat te vinden. Wel een grote 
25 persoonspan voor het maken van Paella. Eén nadeel had dit huis wel…. Er was 
geen verwarming. Op verzoek heeft de beheerder Fernando een klein elektrisch 
kacheltje voor ons ergens op de kop getikt. 

Vol goede moed gingen wij op weg naar het tweede, door ons geboekte IPA Huis, 
in Coimbra. Na wat zoeken kwamen we bij een appartementen gebouw buiten de 
stad in een zogenaamde achterstandswijk. Ik heb telefonisch contact opgenomen 
met de beheerder en na even aandringen kwam hij naar ons toe. Had liever gehad 
dat wij naar het bureau kwamen om het een en ander te regelen. Na ongeveer 
15 minuten kwam de beheerder op zijn motorfiets er aan. De beheerder Antonio 
Borges Gomes opende de voordeur en wij gingen de kelder in. Het bleek dat 
het IPA appartement in de kelder was gelegen. Antonio maakte de voordeur van 
het appartement open en toen roken wij het al. Muf stinken en bedompt vochtig. 
Antonio verontschuldigde zich door te zeggen dat er al 3 maanden niemand in het 
huis was geweest. Zo zag het er ook naar uit. Trudy had er gelijk al geen zin meer 
in en vertelde dat we maar twee nachten zouden blijven. Ik dacht nog, het komt 
goed, dienen door vriendschap. Omdat Antonio geen Engels of welke taal dan ook, 
buiten het Portugees, sprak nam hij contact op met zijn vrouw. Deze vertelde dat 
het appartement 15 euro per nacht was. Dit zinde Antonio eigenlijk niet. Officieel 
was de prijs 30 euro per nacht, maar hij liet het maar zo. Nadat ik hem 30 euro 
had gegeven liet hij ons het huis zien. Ergens uit een kast kwam een wasmand met 
beddengoed vandaan. We moesten het een en ander maar uitzoeken…. Volgens 
hem was er beddengoed genoeg. Verder was de mand gevuld met enkele oude 
handdoeken. Toen wij door de woning liepen zagen we dat er geen gordijnen 
voor de ramen zaten. Nu zaten er niet veel raam in deze kelder maar die enkele 
gordijn zat waarschijnlijk nog ergens in de was. De roedes lagen her en der in het 
appartement verspreid. Wij voelden ons niet echt welkom in dit appartement. Ik 
had ruim van te voren, omstreeks oktober-november 2016,  contact opgenomen 
met IPA Portugal en nog was er op ons niet gerekend. 

Het kwam niet meer goed. Dienen door vriendschap was hier ver te zoeken. 
Zonde van mijn 30 euro. Toen Antonio weg was zijn Trudy en ik op onderzoek uit 
gegaan. Het appartement was gewoonweg smerig, vies. De matrassen zagen er niet 
uit. Schimmel en vlekken. Niet één matras maar allemaal. Toen we de kraan in de 
badkamer opende kwam er drab uit, niet gewoon bruin water maar smurrie. Trudy 
keek mij aan en zei we gaan hier weg. Als we een ziekte willen oplopen moeten 
we hier blijven. Ik heb enkele foto’s gemaakt en de sleutel op de tafel gelegd en we 
hebben beiden het appartement van IPA Coimbra verlaten. In de auto heb ik in de 
stad een hotel geboekt,  voorzien van parkeerruimte in de kelder, voor 45 euro per 
nacht.

Over de twee gezellige stadjes, Loulé en Coimbra komen wij in een latere Attentie 
terug. Wij wilden alleen de IPA leden waarschuwen voor dit appartement in 
Coimbra Portugal.

1717

Ik zou het niet doen.... IPA Huis Coimbra
Tekst en foto’s: Trudy en Martin van der Putten
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Helaas gaat het geplande  bezoek aan het  oldtimermuseum Metropole Druten in mei  2017 niet door. Wanneer er een 
nieuwe datum is vastgesteld horen jullie dit zo spoedig mogelijk.
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Het is niet de eerste keer dat er in Europese landen een aanslag gepleegd wordt. Na de aanslagen in Parijs, Brussel en Londen 
was nu de ‘beurt’ aan Sint Petersburg. en Stockholm. Ook hier vielen weer onschuldige burger slachtoffers. Het onderzoek naar 
de daders is in volle gang. Ook nu weer moesten politiemensen en andere hulpverleners hun leven wagen om de slachtoffers te 
redden en bij te staan. Hoewel het altijd moeilijk is om dit soort aanslagen helemaal te voorkomen stelt men in Europa alles in het 
werk om dit te voorkomen, maar je ziet maar weer dat het zeer moeilijk is om individuele plegers in het vizier te krijgen. Toch 
doen hier de inlichtingendiensten veel moeite voor, maar honderd procent uitsluiten kan men niet garanderen.

De slachtoffers van de aanslagen en hun familie wensen wij veel sterkte toe.

Aanslagen

In samenwerking met Bastian Reisen organiseert Joop van den Eijk, voorzitter van I.P.A. Rotterdam, op herhaald verzoek een reis 
van 6 dagen naar het Kleinwalsertal in Oostenrijk.

De reis vindt plaats van 29 juni t/m 4 juli. We verblijven in ApartHotel Kleinwalsertal in Mittelberg, zie de website www.aparthotel-
kleinwalsertal.at. Het hotel ligt op 1215 meter hoogte en heeft een prachtig uitzicht zoals u kunt zien.

Van hieruit organiseren we diverse activiteiten, die we laten afhangen van het weer, maar zeer zeker altijd de moeite waard zijn. 
Het hotel zelf is ook een plaatje en heeft een binnen zwembad, sauna en een gezellige Stube voor een drankje. Het verblijf is op 
basis van halfpension dus met uitgebreid ontbijtbuffet, en keuze uit 4 gangen menu’s. We verblijven in appartementen die elk 40 m2 
groot zijn en mogelijkheid bieden voor meerdere personen, dus 3 personen in 1 appartement is mogelijk. Dat spaart eventueel de 1 
persoonstoeslag uit. Alle entreekosten voor de activiteiten zijn bij de prijs inbegrepen.

De prijs per persoon bedraagt € 375,00 per persoon, en de 1 persoonstoeslag is € 60,00. U kunt in overleg in termijnen betalen. 
Voor dit bedrag krijgt u dus vervoer in een luxe touringcar met uitstekende chauffeurs, ontbijt, diner en vele interessante en leuke 
activiteiten. En natuurlijk een gezellige groep mensen. Familie en vrienden van u zijn ook welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

U kunt zich, en eventuele medegasten, aanmelden bij Joop van den Eijk: jvdeijk4@upcmail.nl of telefonisch 0180-515099. 
We hopen dat u mee gaat.

Mooie reis naar Oostenrijk ApartHotel Kleinwalsertal 
Districtnieuws

Bezoek aan het oldtimermuseum gaat niet door..
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Op de 2de donderdag van juni gaat er weer een afvaardiging van de IPA Nijmegen e.o. naar de herdenking van de gevallen collega’s 
in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. De Tuin van Bezinning is een nationaal monument en is in 2006 in gebruik genomen als 
herdenkingsplaats voor familie en vrienden van omgekomen politiemensen. Sinds 1946 zijn er 162 politiemensen omgekomen tijdens 
de uitoefening van hun werk. 

Wil je de herdenking mee maken? Neem dan even contact op met Brugt Peper
red-nijmegen@ipa-nederland.nl 

Sinds enige tijd is er een Twitteraccount voor IPA Nederland actief als @ipa_nederland (let op het onderliggende streepje).
Veel van de jongere collega’s in actieve dienst maken gebruik van Twitter en het is slechts één van de manieren om de communicatie 
binnen onze vereniging te verbeteren.  Natuurlijk beseffen wij  dat de oudere generatie niet zo veel op heeft met deze applicatie, 
maar we moeten wel met de tijd mee. 

Als jullie actuele of dringende berichtgeving hebben die geschikt is voor openbare publicatie, dan kunnen jullie dus via mij gebruik 
maken van dit medium. Dat kan dus bijvoorbeeld een extra aandachtvestiging op een activiteit zijn. Een Tweetbericht kan max. 140 
tekens bevatten waaronder eventueel een link naar onze website.  

Het sturen van een mailtje met die korte tekst aan webmaster@ipa-nederland.nl of een telefoontje naar 06-11316251 met het 
verzoek tot plaatsing is voldoende.

Via Twitter worden ook actuele en belangrijke berichten van ander IPA secties en het IPA-IAC in Notthingham weer gegeven

Wij hopen stemming te krijgen van het landelijk bestuur om de ALV in te 2019 te mogen organiseren. Dit willen we dan combineren 
met het vieren van ons  60 jarig jubileum. 
Heb je een goed idee hoe we ons jubileum zouden kunnen vieren? Laat het ons weten.

Algemeen voorzitter : Jaap Taal

Algemeen secretaris:  Frans Mouchart

Algemeen penningmeester: Henri Holtz

Vicevoorzitter/Herstructurering:
Wim Cornelis

Communicatie/Webmaster: John Korsel

Educatie: Patrick Reinerink

Contactpersoon voor de districten:  
Drenthe, Oost Nederland, Nijmegen en Gooi en Vechtstreek

Contactpersoon voor de districten: 
Limburg Noord, Limburg Zuid

Contactpersoon voor de districten: 
Zeeland, Baronie van Breda, Brabant-Oost, de Kloeke en Motorclub

Contactpersoon voor de districten: 
Groningen, Noord-Holland, Het Groene Hart, Arnhem, de Kloeke en 
Friesland

Contactpersoon voor de districten: 
Rotterdam, Amsterdam-Amstelland, Radioclub en Utrecht 

Contactpersoon voor de districten: 
Twente en Zwolle 

Bezoek tuin van bezinning 8 juni 2017.

TWITTER

60 jarig Jubileum IPA Nijmegen e.o. en de ALV. 

Het landelijk bestuur, wie doet wat?

Districtnieuws
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Het IPA district Nijmegen e.o. is een samenwerking aangegaan met de eigenaar van Campingpark ‘Het Groene Eiland’. IPA Nijmegen 
e.o. heeft de beschikking over een stacaravan op dit Campingpark. De camping ‘Het Groene Eiland’ is gelegen op het rechterdeel 
van een schiereiland in het watersportrecreatiegebied ‘De Gouden Ham’ tussen Appeltern en Maasbommel in de provincie 
Gelderland. U kampeert direct of vlakbij het water.

De camping is door de ANWB **** hoog gewaardeerd, heeft de milieucertificaat GREENKEY GOUD en is lid van de RECRON.

Het gaat om een gezellig ingerichte kamer/keuken met zitbank (uitklapbare slaapbank), een eettafel 2x 2 pers. slaapkamer, wc met 
douche en wastafel. Verder een keuken met warm watervoorziening, koelkast, magnetron, koffiezetapparaat, kleuren-tv en radio. 
Uiteraard is de caravan  voorzien van glaswerk, borden en bestek. Kortom geheel compleet voor 6 personen.

Schoonmaak. De caravan dient schoon achter gelaten te worden. Is de caravan niet schoon, dan wordt er € 70,00 
schoonmaakkosten ingehouden van de betaalde borg. Linnengoed is te reserveren laken en dekbedden € 17,50 p.p. verplicht: borg 
€ 150,

Let op …..Huisdieren zijn niet toegestaan.

Verhuurperioden. De caravan is te huur voor een week, midweek of weekend. Een weekend begint van vrijdag 16.00 uur tot 
maandag 11.00 uur. Een week van vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 11.00 uur. Een midweek is van maandag 16.00 tot vrijdag 11.00 uur. 
Buitenlandse IPA leden kunnen ook losse dagen verblijven.

IPA leden krijgen op vertoon van een gelding IPA legitimatiebewijs 25% korting op de totale huurprijs buiten het hoogseizoen. Zie 
voor prijzen, reserveringen en meer informatie op de site: http://www.hetgroeneeiland.

Camping ‘Het Groene Eiland’ is gelegen in het land van Maas en Waal in, zoals reeds gezegd, de provincie Gelderland. Boudewijn de 
Groot zong al jaren geleden over het mooie Land van Maas en Waal: “want achter de hoge bergen... ligt het land van Maas en Waal”. 
Hij wist het; in dit weidse boerenland is het nog volop genieten. Hier kun je nog zwerven van dorp naar dijk en van landgoed naar 
rivieroever.

In de directe omgeving is het kleine stadje Batenburg, met zijn kasteelruïne, te bezichtigen. In Appeltern zijn de ‘Tuinen van 
Appeltern’ en het stoomgemaal ‘De Tuut’ een bezoek meer dan waard. Maar ook Nijmegen, Rhenen, Arnhem of Tiel zijn niet ver 
weg. Kortom er is genoeg te doen vanuit de IPA caravan op camping ‘Het Groene Eiland’ in Appeltern.

Een IPA stacaravan op Campingpark ‘Het Groene Eiland’
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Agenda

Op deze 2e donderdag van juni gaat een afvaardiging van IPA Nijmegen e.o. naar de herdenking van de 
gevallen collega’s in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. 
Voor informatie zie ook de website van de Tuin van Bezinning.

Ook dit jaar verzorgd IPA Nijmegen e.o. weer het onderbrengen van politielopers zowel uit binnen- als 
buitenland in Sporthal ‘De Kwel’, Sint Annastraat 1, 5431 BE Cuijk. Samen met onze gasten gaan wij 
tevens naar de afscheidsreceptie op zaterdag 22 juli 2017, die gehouden wordt in het politiebureau aan 
de Stieltjesstraat in Nijmegen.

Donderdag 8 

juni 2017     

18 t/m 21 juli 

2017     

Bezoek aan Tuin van Bezinning

De 101e Internationale Vierdaagse

8 t/m 10 

september 2017     

Dagrit
In dit weekend wordt weer de motortoertocht georganiseerd. Hoe het programma eruit ziet is nog 
een verrassing. Houdt de ‘Attentie’ de komende tijd in de gaten.

Na een succesvol eerste weekend in 2016 gaan we op herhaling in Tweestromenland. Het weekend 
wordt gehouden op camping ‘Het Groene Eiland’ te Appeltern.
Voor informatie zie ook deze ‘Attentie’.

Na een bezoek aan kasteel Hernen en een heerlijke wandeling in 2016 gaan we dit jaar op een andere 
plaats wandelen. Waar het precies zal zijn hoort u nog van ons, maar noteer vast de datum in uw 
agenda.

Wederom bent u allen van harte welkom op deze dag om onze jubilarissen te huldigen en gezellig bij 
te praten. Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40, 6651 DE Druten, aanvang 11.00 uur.

22 t/m 24 

september 2017     

Zaterdag 28 

oktober 2017     

Zondag 12 

november 2017     

2e IPA Nijmegen e.o. Kampeerweekend

Najaarswandeling 

2e IPA Nijmegen e.o. Inloopdag



232323

2e IPA Nijmegen e.o. Inloopdag

Opgave voor de diverse aktiviteiten dient ruim vooraf 
plaats te vinden bij Dick of Adrie. Zie hiervoor de 
colofon voorin deze Attentie.

Reeds een aantal jaren bestaat er een samenwerkingsverband tussen de oostelijke districten van de IPA. Dit heeft mede 
mogelijk gemaakt dat wij aan elkaars activiteiten kunnen deelnemen. Het betreft de volgende districten van de IPA:
- Arnhem
- Twente
- Zwolle
- Oost-Nederland (Apeldoorn en De Graafschap).

Voor deze activiteiten zie hun web-pagina’s op de site van IPA Nederland.

Activiteiten overige districten van Oost 6:

Opgave 


