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Door persoonlijke omstandigheden is de voorzitter niet in de gelegenheid 
om het voorwoord van deze Attentie te verzorgen. Daarom richt ik mij 
tot jullie.

Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog diverse bestuursleden van 
ons district op vakantie. Op de eerste dinsdag van september is onze 
eerste bestuursvergadering van na de vakantieperiode.
Tijdens deze vergadering wordt er ook eens nagedacht wat we gaan 
organiseren ter gelegenheid van  ons 60-tig jarig jubileum in 2019. De 
toezegging om de Algemene Ledenvergadering van IPA Nederland te 
organiseren, in het voorjaar van 2019,  hebben we al in de pocket. 

Gaan we verder nog iets organiseren voor onze leden. Ik noem maar 
wat; een familiedag, een feestavond, een vakantiebeurs of ruilbeurs of 
een activiteit waar wij nog niet aan gedacht hebben. Heeft een van jullie 
een idee laat het ons weten en wij gaan het idee uitwerken en kijken wat 
de mogelijkheden zijn. 

Wij kunnen dit als bestuur niet alleen organiseren. Daarom wil ik dan 
ook jullie oproepen om je op te geven voor de jubileumcommissie. 
Deze jubileumcommissie zal waarschijnlijk pas in 2018 van start gaan 
en ongeveer een keer per 2 maanden vergaderen… maar zijn er al 
liefhebbers die ons willen ondersteunen… geef je op.

Bij de leden van ons district. IPA Nijmegen e.o.,  moeten veel oude foto’s 
rondzwerven. Ik wil jullie dan ook verzoeken om eens in de oude fotodoos of albums te kijken wat er zoal in zit. Wij 
kunnen wel wat nieuwe oude foto’s gebruiken om in het jubileumblad te publiceren. Dus inscannen deze foto’s en via 
Wetransfer naar mij toe sturen. Dit kan naar het mailadres nijmegen@ipa-nederland.nl. Waarom graag via wetransfer… 
dan worden de foto’s niet verkleind. 

Uw secretaris
Martin van der Putten

Vlak voor dat deze Attentie naar 
de drukker ging ontvingen wij het 
droevige nieuws dat onze vriend en 
medebestuurder Jos ten Wolde is 
overleden. Wij wensen Tiny en familie 
veel sterkte toe. In de volgende Attentie 

komen wij nog op onze Jos terug.
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De witte Volkswagens met blauwe en oranje strepen zijn 
binnenkort verleden tijd bij de Nederlandse Politie. De 
politie verruilt na tien jaar de Volkswagens voor Mercedes. 
Er zijn alvast 2300 nieuwe voertuigen besteld die straks 
het straatbeeld zullen gaan sieren. 

Afgelopen tijd is de politie op zoek geweest naar een 
nieuwe fabrikant voor de dienstwagens. Onder andere 
Opel, BMW, Mini, en Peugeot kwamen in aanmerking 
voor de opdracht. Ze konden daarmee een paar honderd 
miljoen euro’s binnen slepen.

Uitstraling

Medewerkers van de politie zijn erg blij dat de keuze op 
Mercedes is gevallen. „Met deze wagens kun je voor de 
dag komen en boezem je respect in. De uitstraling is natuurlijk heel anders dan dat je met een Mini voor komt rijden. Het is ook het 
psychologische effect dat je teweegbrengt als je in een Mercedes zit” zeggen ze.
Dat is trouwens niet het belangrijkste, dat is namelijk de functionaliteit. We hebben met een aantal merken proefgereden en de 
B-klasse scoort uitstekend. Hij is wendbaar, snel, robuust en betrouwbaar. Natuurlijk is de praktijk weerbarstig, maar we verwacht 
niet dat er ineens vreemde zaken aan het licht komen als de Mercedes definitief in gebruik wordt genomen. 

Politie ruilt Volkswagen in voor Mercedes
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Ook dit jaar heeft de IPA Nijmegen samen met het politieteam 
Tweestromenland een reis gemaakt van 20 t/m 23 april 2017.
De Harz mag zonder overdrijven een van de fascinerendste 
vakantie bestemmingen heten die zich binnen hand bereik van 
Nederland bevinden.

Dag 1 donderdag 20 april 2017 
 
Om 08.00 uur zou de bus vertrekken vanuit Puiflijk en natuurlijk 
waren we ruimschoots van te voren in Puiflijk om niets te 
missen. We hadden elkaar tenslotte anderhalf jaar niet meer 
gezien. 
De sfeer was meteen weer goed. Na een mooi plekje in de bus 
gevonden te hebben vertrokken we richting de Harz. 

We reden naar het stadje Kassel, maar tussendoor hadden we 
nog een koffie stop bij een tankstation.  In Kassel aangekomen 
mochten we eerst een ruim uurtje de stad verkennen en 
eventueel iets eten voor de lunch. Leuk gezellig stadje en het 
weer was mooi. 

Om 13.30 uur kwam er een gids bij ons in de bus en toen 
hebben we een rondrit door Kassel gemaakt en zijn we naar  
Bergpark Wilhelmshohe gereden dat tegen een heuvel lag.  
Prachtige omgeving en een goed uitzicht op de stad Kassel en er 
was een standbeeld van Hercules van 70 meter hoog te zien bij 
een slot. Daarna zijn we terug naar Kassel  gereden en omdat er 
nog tijd over was konden we nog een terrasje pakken.  
Daarna zijn we naar het hotel Englischer Hof te Herzberg am 
Harz gereden, hebben lekker gegeten en gezellig in de bar van 
het hotel gezeten. 
 
Dag 2 vrijdag 21 april 2017  
Na een uitgebreid ontbijt naar Weringerode om aldaar op de 
stoomtrein te stappen, die ons naar de hoogste berg van de 
Harz, de Brocken, zou brengen. Dat was een geweldige rit, echt 
een aanrader voor iedereen om dit te gaan doen. Bovenop de 

Brocken lag nog sneeuw, we hadden een goed uitzicht naar 
beneden.  Eerst wat rond gelopen en soep gegeten in het 

grote restaurant aan de lange tafels. Daarna hebben 
we wat rondgelopen. Nog wat andere stoomtreinen 

bekeken, die aankwamen op de berg en zijn we uiteindelijk 
in het cafeetje terecht gekomen. Het was best wel koud. 

Omstreeks 15.00 uur zijn we naar beneden gereden met de 
stoomtrein. Daarna weer terug naar het hotel, waar we weer 
heerlijk hebben gegeten en een supergezellige avond met z’n 
allen hebben gehad.  
 
Dag 3 zaterdag 22 april 2017 
Na het ontbijt zijn we naar het kamp Mittelbau Dora gereden. 
Daar zijn we naar de onderaardse stollen gegaan. Met een gids 
zijn we door de tunnels  gelopen.  
Dit kamp werd in augustus 1943 in gebruik genomen voor het 
maken van V1 en V2 raketten. Daar werden krijgsgevangenen 
gedwongen om 18 uur per dag te werken tot zij niet meer 
konden.  Zij waren zeer slecht gekleed en  gevoed en werkten 
in vochtige ruimtes van 8 graden Celsius.  De krijgsgevangenen 
werden uit het nabij gelegen concentratiekamp Buchenwald 
gehaald.  
Toen de oorlog zijn einde nadedre en de geallieerden dichterbij 
kwamen, werden de krijgsgevangenen naar de destructiekampen 
gezonden.  
Dit was werkelijk zeer indrukwekkend. We hebben met 
deze reizen al heel veel oorlogsleed gezien, maar als je denkt 
dat er veel mensenleed is geweest in de oorlog, mag je deze 
onderaardse stollen toch zeker wel mee tellen. Wat een trieste 
en indrukwekkende rondleiding was dit.  

Verslag IPA reis naar de Harz 
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Tekst en foto’s Fred en Carla van Leeuwen.



 
Daarna zijn we naar het stadje Weringerode gegaan, waar we de 
middag vrij konden besteden. Helaas begon het toen te regenen 
en zijn we gezellig met Anneke en Henk een bakkerij ingedoken 
en hebben we heerlijk aan de warme cappuccino gezeten. 

Rond half zes de bus weer in naar ons hotel. Aldaar weer 
heerlijk gegeten en een supergezellige avond gehad met Yvon, 
Peter, Anneke, Henk, Marielle, Alex en wij. 
De rest van het gezelschap heeft zich die avond ook goed 
vermaakt.  Yvon had nog een leuk cadeautje voor chauffeur 
Roland. 

Dag 4 zondag 23 april 2017 
Na een heerlijk ontbijtje de koffer weer in de bus geladen en 
zijn we naar de ertsmijn Rammelsberg nabij de stad Goslar 
gegaan. Op deze plek vond meer dan 1000 jaar onafgebroken 
mijnbouw plaats. 

We moesten een helm op en in een heel klein ijzeren treintje 
de mijn in. Daar kregen we een rondleiding van een gids, Dit 
duurde ongeveer een uur. Daarna zijn we naar de stad Goslar 
gegaan naar restaurant “de Butterhanne”. Daar kregen we een 
mijnwerkersmaaltijd met goulash, rode kool, champignons en 
aardappelkroketjes en mochten we nog tot 14.30 uur de stad 
verkennen. 

Daarna weer de bus in richting Puiflijk, met nog een pauze om 
iets te eten of te drinken. 

Al met al weer een hele prachtige reis, vreselijk veel gelachen. 
We bedanken Gradie voor de mooie verhalen en Roland voor 
de veilige kilometers en alle medepassagiers voor de gezellige 
tijd en versnaperingen die weer ruimschoots langs kwamen 
tijdens de busreis. 

Groetjes Fred en Carla van Leeuwen  
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Het IPA huis heeft een oppervlakte van 398 vierkante meter, ligt op 12 km van de stad Timisoara in het dorp van Giarmataacces. In 
de directe omgeving is er de mogelijkheid te voetballen, te tennissen, te handballen en naar het strand te gaan. 
Het huis beschikt over 5 kamers slaapkamers voorzien van 2 bedden. De kamers zijn verder voorzien van kleurentelevisie en een 
badkamer met douche. Verder is er een terras-appartement bestaande uit woonkamer, slaapkamer met dubbel bed, tv, badkamer met 
badkuip. Alle kamers hebben telefoon met toegang tot het internationale netwerk.
De woonkamer heeft een oppervlakte van 98 m² waarin plaats is voor 12 personen. In de woonkamer is er de mogelijkheid te 
ontbijten.
De keuken is 24 vierkante meter groot en is uitgerust met een gasfornuis, magnetron, diepvries, koelkast, servies en bestek.
Het 24 vierkante meter grote terras kan gebruikt worden voor ontspanning en er staat een barbecue ter beschikking van de gasten. 
De binnentuin/plaats is ingericht met parkeergelegenheid voor 6 auto.
Lokalisatie

Het IPA Huis ligt in de gemeente Giarmata, ongeveer12 km ten noordoosten van Timisoara. Het huis ligt op een hoogte van 140-160 
m boven de zeespiegel met goede weersomstandigheden (jaarlijkse gemiddelde temp 12 ° C)
Giarmata, uit 1241, is een gemeente in het Roemeense district Timis en ligt in de regio Banaat in het westen van Roemenië. De 
gemeente telt 5583 inwoners (2005). De stad wordt doorkruist door de doorgaande weg de DJ-691 en de Behela-rivier in Roemenië.

Hoe er naar toe;
Per vliegtuig naar de internationale luchthaven; Traian Vuia (TSR)
De luchthaven ligt zes mijl van het stadscentrum. Taxi’s zijn beschikbaar buiten de aankomsthal. Bus # 26 biedt naar het centrum van 
de stad, met haltes bij Piata Badea Cartan en Hotel Continental.
Met de trein naar het centraal station Gara Timisoara Nord)
Er zijn dagelijkse treinen van / naar Boedapest (Geschatte reistijd – 5 uur), en Wenen (Geschatte reistijd – 8 ½ uur). Treinen naar 
andere West-Europese steden lopen via Budapest.
Voor de lijst van internationale treinen van / naar Roemenië kunt u terecht op:
www.romaniatourism.com/transportation.html#bytrain

Met de auto

De aanbevolen route uit Boekarest naar Timisoara is:
Boekarest – Pitesti – Ramnicu Valcea – Sibiu – Deva – Lugoj – Timisoara 
(A1 / E81 – E673 – E70)

De aanbevolen route uit Boedapest naar Timisoara is:
Boedapest – Szeged- Nadlac – Arad – Timisoara 
(E75 – E68 – E671)

De aanbevolen route uit Wenen naar Timisoara is:
Wenen – Gyor – Budapest – Szeged- Nadlac – Arad – Timisoara 
(A4 / E60 – E75 – E68 – E671)

Voor reserveren e-mail naar ipaarad1@iparomania.ro of boek via de IPA-House pagina op; http://www.ipa-iac.org/

IPA Huis “Casa IPA de la Giarmata, Timiş” 
TIMISOARA, Roemenië



Namens het politieteam Tweestromenland, District Gelderland-
Zuid  en de IPA Nijmegen e.o., ben ik donderdag 8 juni 2017, samen 
met mijn vrouw, naar de herdenking “Tuin van bezinning”  geweest.

Tijdens deze jaarlijkse plechtigheid worden politiemensen herdacht 
die tijdens hun dienst om het leven zijn gekomen. Er worden, ook 
door nabestaanden, kransen gelegd. De herdenking vond plaats van 
14.00 uur tot ongeveer 15.00 uur.

Naast de korpschef Erik Akerboom spraken ook Siebe Riedstra, 
secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
en Michel Beekhuis van de Eenheid Oost-Nederland tijdens de 
herdenking.

Helaas moest er dit jaar een naam in de Tuin worden bijgeschreven.  
Op 9 januari 2017 overleed Mario Prosperi (36) uit de Eenheid 
Den Haag aan de gevolgen van een ongeval tijdens de jaarwisseling.

Het was de twaalfde keer dat de politieherdenking werd gehouden. 
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 163 politiemensen omgekomen tijdens de 
uitoefening van hun werk. 

Een van de meer bekende slachtoffers is Allegonda Gremmer. Zij 
werkte bij het arrestatieteam van de politie Rotterdam-Rijnmond 
en was het eerste vrouwelijk lid van een arrestatieteam in 
Nederland. Tijdens een inval in een huis Den Haag op 28 oktober 
1997 werd zij door de bewoner doodgeschoten. In 1998 werd 
een Rotterdamse straat naar haar vernoemd; de Allegonda M. 
Gremmerstraat. 

De Tuin van Bezinning is een monument van en voor de Nederlandse 
politie en is bedoeld als een plaats voor rust, bezinning en reflectie 
en als nationale plek voor herdenking en eerbetoon aan hen die 
tijdens de uitoefening van hun dienst bij Politie Nederland zijn 
omgekomen. Het gebruik van de tuin is als nationale voorziening 
hierop afgestemd, zodat diverse doelgroepen, zowel binnen als 
buiten de Nederlandse politie, er terecht kunnen.

Het is een monument voor executieve, niet-executieve en 
vrijwillige politiemensen die na 1 januari 1946 tijdens de uitvoering 
van de dienst door een ongeluk of door geweld om het leven 
zijn gekomen. De datum van 1 januari 1946 heeft te maken met 
het ontstaan van de Rijkspolitie in november 1945 en het feit dat 
er voor omgekomenen in de Tweede Wereldoorlog een eigen 
monumenten is.

De namen van de omgekomen politiemedewerkers worden, 
met sterf- en geboortedatum, gegraveerd op opstaande 
roestvrijststalen banden langs de paden in de tuin, waar ruimte 

is voor een totaal van 500 namen. Bij de opening waren 
141 namen van overleden politiemensen aangebracht. De 
Tuin van Bezinning ligt achter het Koetshuis van Huis ’t        

      Velde in Warnsveld.

Tuin van Bezinning
Jaarlijkse herdenking omgekomen politiemedewerkers in de Tuin van 
Bezinning in Warnsveld.

Door: Brugt Peper Foto’s: Brugt Peper.
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Waakzaam.
Dienstbaar. 
Kwetsbaar.

Met deze drie woorden nam een collega afscheid van Mario Prosperi. Een van de talloze reacties op ons intranet, die eerste dagen 
van dit jaar.  Zijn overlijden en de tragische wijze waarop maakten veel emoties los. Verbijstering voerde de boventoon.  De onmacht 
van de taal om dit te bevatten.  Spreken voelde zo zinloos, maar zwijgen was geen optie. Een jonge vent in de bloei van zijn leven… 
Zo gruwelijk onrechtvaardig. Collega’s in alle delen van het land leefden als één familie mee. Vanwaar dat breed gedeelde gevoel een 
maatje kwijt te zijn?  Ook al kenden de meesten Mario niet persoonlijk.  Waarom toonden zo velen in de buitenwereld oprecht hun 
medeleven? Tot aan de burgemeester, de moskee in de Haagse Schilderswijk en het gerechtshof toe? 

Ik denk om wie Mario was. Om wat hij uitstraalde. Iemand met van jongs af aan een droom. Bij de politie werken. Iemand die anderen 
een veilig gevoel bezorgde en zichzelf wegcijferde. Een relaxte rots in de branding. Oprecht begaan met wie hulp behoefde. Goed 
van tongriem gesneden. Een ad rem gevoel voor humor. Relativerende grappen die de kwetsuren verzachten waaraan politiemensen 
niet ontkomen. Als zo’n levenslustige stem zo bruut verstomt, dan laat dat een diep spoor na. Zeker in het bureau aan de Haagse 
Heemstraat. Mario’s thuisbasis sinds de dag in 2010 waarop hij instroomde. Een team dat lief, leed en lach deelde. Dat een doffe 
dreun opliep. 

Maar tijdens mijn bezoek – in die dagen en later – zag ik ook een team met veerkracht. Dat de pijn verbeet en gaandeweg de butsen 
uitdeukte. Dat verder ging. Lief, leed en lach delend. De geest van Mario gedachtig. De impact van zijn sterven had volgens mij een 
tweede reden. Het tijdstip van dit noodlottige dienstongeval – nieuwjaarsnacht.De jaarwisseling is steeds minder feest. Al helemaal 
voor hulpverleners. Politiewerk zonder risico bestaat niet. Elke naam in deze Tuin van Bezinning bevestigt die waarheid. Elke dag 
leggen politiemensen hun leven en welzijn in de waagschaal.Ook al staan we daar niet voortdurend bij stil, we weten dat elke dienst 
kan eindigen in een drama. Niet alleen Mario Prosperi, maar ook Ferry Bakx doordringt ons daarvan. 

Bruut vermoord op Bonaire, terwijl hij de gemeenschap probeerde te beschermen. Zijn bijdrage verdient evenzeer ons respect. 
De tranen van zijn nabestaanden zijn eveneens onze tranen. Het noodlottige ongeval van Mario speelde zich af tegen het decor van 
oud en nieuw. Juist door die context kwam zijn dood extra hard en confronterend binnen. Wangedrag en vernielzucht bepalen jaar 
in, jaar uit indringender de sfeer. Vuurwerk van het kaliber handgranaat maakt het er niet fraaier of gezelliger op. Laat staan veiliger. 
Ongeremde woede en blind geweld tegen de politie en wie verder bij nood te hulp schiet.Velen vragen zich op oudejaarsochtend af 
of – en in welke mate – zij de strijd ongeschonden doorstaan. Dat vind ik echt niet normaal meer. En gelukkig velen met mij. 

Het is geen probleem van politie, brandweer en ambulancediensten. De samenleving is aan zet en de tijd dringt. Daarom namen 
we het initiatief tot de conferentie “Vijf voor twaalf”. Later deze maand buigen we ons gezamenlijk over veilig werken tijdens de 
jaarwisseling. Tijdens Vijf voor twaalf verschijnen een paar relevante studies. Op ons verzoek onderzocht TNO de explosieve kracht 
van zwaar vuurwerk. De Politieacademie bestudeerde – net als de Onderzoeksraad voor Veiligheid – de jaarwisseling over een 
langere periode. Wij willen bij politiek en burgers de risico’s agenderen die hulpverleners lopen. Wat doet de samenleving tegen het 
steeds intensere geweld? Hoe herstellen wij met elkaar het respect dat hulpverleners toekomt? Het respect dat zij nodig hebben 
om te kunnen doen wat hen te doen staat. 

‘Je bent niet meer daar waar je was, maar overal waar wij zijn.’ 

Met deze mooie zin zei een andere 
collega Mario vaarwel. Een op alle, 
in deze tuin herdachte namen 
toepasselijke zin. Wij dragen die namen 
in ons mee. Vandaag op deze plek van 
bezinning. Morgen en de overige dagen 
waar we ook gaan of staan. Omdat wij 
niet kunnen, willen en zullen vergeten 
wie ze waren.Wie ze voor ons nog 
altijd zijn. Omdat onze samenleving niet 
mag vergeten wat zij stuk voor stuk 
hebben bijgedragen. Onbaatzuchtig en 
tegen wat voor hoge prijs. Vanuit de 
gedrevenheid om in het uniform van de 
Nederlandse politie iets te betekenen 
voor een ander. Wie, wat, waar, 
wanneer en hoe dan ook. 

Waakzaam - Dienstbaar - 
Kwetsbaar.
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Toespraak korpschef Erik Akerboom
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De activiteit Najaarswandeling op zaterdag 28 oktober, die vermeld staat in de Attentie gaat worden:
Een bezoek aan Fort Pannerden. Hier worden we ontvangen en krijgen we een rondleiding. Kijk maar eens op de website van Fort 
Pannerden, Zal zeker de moeitewaard zijn. Groepsgrootte hebben we beperkt tot 20 personen, dus geef je zo snel mogelijk op. Er is 
intussen een en ander geregeld. We worden om 10.30 uur verwacht en krijgen dan eerst koffie en appelgebak. Daarna zal om 11.00 
uur een rondleiding volgen.

Welkom in Fort Pannerden, 
Spannend, verrassend en schitterend gerestaureerd. Dat is Fort Pannerden. Het fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt 
verborgen onder de aarde, maar is vijf verdiepingen hoog. Vanaf het dak heb je een spectaculair uitzicht. Waar kun je verder kijken 
over de Waal, Rijn en Pannerdensch Kanaal dan hier – bij Doornenburg?

Kom naar Fort Pannerden middenin het rivierlandschap, en trotseer water, aarde, lucht en vuur. Al 150 jaar strijdt het fort met deze 
elementen. Kies een van de interactieve programma’s en ga op ontdekking. Wil je iets actief en avontuurlijks, of juist heel relaxed? 
Binnen of buiten? Je vindt een schat aan spannende verhalen!
Wilt u meer weten…. www.fortpannerden.eu

Districtsnieuws
Najaarswandeling
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Van onze Penningmeester.

IPA Nederland Magazine,

Dagtrip Motortoertocht.

IPA-Huizenboek
Zoals eerder al  is aangegeven,  is onze ING bankrekening komen 
te vervallen. Omdat er toch nog vragen binnen komen mbt onze 
bankrekening hier nogmaals het RABO rekening nummer: 
NL97 RABO 0155 7464 56, t.n.v. Penningmeester district 
Nijmegen. Zie ook colofon in de Attentie.

De Penningmeester 
Jaap Heerschop 

Het IPA Nederland Magazine is digitaal gegaan. Je krijgt het dus niet meer op je deurmat. Het is te downloaden op 
http://www.ipa-nederland.nl/ . 

Deze staat in principe voor zaterdag 9 september. ECHTER in verband met het feit dat er op dit moment 0 (NUL) opgaves 
zijn is het maar de vraag of deze door kan gaan. Dus opgeven mensen voor  31 augustus a.s. 

Mensen het ouderwetse IPA huizen boek is weer terug. Het 
is te downloaden op de site van de IPA-Internationaal en wel 
op http://ipa-iac.org/content.php?pageId=2. Het boek is tevens 
aangevuld  met de alternatieve IPA onderkomens. Het grijze 
cirque welke in het verre verleden nog door John vd Broek werd 
bijgehouden. Het boekwerk staat onder de kop “Download the 
Book as PDF-File”.

Ik wil de samenstellers van dit ouderwetse IPA huizen boek, 
Gal SHARON (Israel) en H. Vos (Vossie) (South Africa), speciaal 
bedanken.



Uit de oude doos
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Al geruime tijd is er weer een Phishing mails in omloop 
die mensen vraagt zich opnieuw te identificeren voor hun 
persoonlijke DiGiD code. Ook via de website van Politie 
Nederland willen wij uitdrukkelijk waarschuwen niet op 
deze mails te reageren. “Hang op, klik weg, waarschuw uw 
bank” blijft steeds van kracht.
Banken en andere overheidsinstellingen zullen u nooit op 
deze manier om uw persoonlijke gegevens vragen!.

De politie heeft vijf Nijmegenaren in de leeftijd van 16 t/m 20 jaar 
en een 21-jarige man uit Beuningen op heterdaad aangehouden. 
Zij werden betrapt toen ze bij diverse auto’s die geparkeerd 
stonden in de 48e straat van de Weezenhof, benzine aan het 
overhevelen waren. Een alerte bewoner had de vijf bezig gezien 
en direct de politie gebeld.
Na de melding gingen diverse eenheden naar de opgegeven 
locatie.  Daar werd het vijftal, evenals een jerrycan en een 
hevelslang aangetroffen.  De auto van de verdachten werd ook in 
beslag genomen. De politie gaat nog verder met het onderzoek.

Driebergen - Sinds 2012 is een explosieve groei van ransomware 
waargenomen. Gezamenlijk met ruim honderd publieke en 
private partijen zijn het afgelopen jaar 54 decryptietools voor 104 
varianten van ransomware beschikbaar gesteld om slachtoffers 
met hun versleutelde bestanden op hun computer te helpen.
Het vooruitzicht van gemakkelijk geld verdienen, relatieve 
anonimiteit en de steeds meer eenvoudig toepasbare ransomware 
lokt veel criminelen tot het verspreiden van deze kwaadaardige 
software en het maken van slachtoffers. Ransomware evolueert 
continu en wordt ook steeds destructiever.
Wereldwijde aanvallen
De laatste maanden is de wereld opgeschrikt door een aantal 
zeer destructieve ransomware aanvallen; WannaCry en NotPetya. 
In zeer korte tijd zijn wereldwijd honderdduizenden computers 
vergrendeld en kwamen vele bedrijven volledig tot stilstand. 
Momenteel zijn veel van de getroffen bedrijven nog volop bezig 
met herstel van hun computersystemen. De kosten veroorzaakt 
door de aanvallen wordt geschat op tientallen miljoenen euro’s.
Precies één jaar geleden, op 25 juli 2016, werd het No More 
Ransom-initiatief gelanceerd door de Nederlandse Politie, Europol, 
McAfee en Kaspersky Labs. No More Ransom is het afgelopen jaar 
enorm gegroeid; ten aanzien van het aantal deelnemende partijen 
en aangeboden ‘gereedschappen’ om slachtoffers van ransomware 
te helpen.

Cijfers
No More Ransom biedt nu meer dan 54 verschillende decryptie 
tools, aangeboden door negen verschillende partners. Deze tools 
bieden kosteloos hulp bij 104 verschillende soorten Ransomware. 
De site www.nomoreransom.org is inmiddels bezocht door 
meer dan 1,3 miljoen unieke bezoekers. Op 14 mei, rond de 
WannaCry-aanvallen, bezochten zelfs meer dan 150.000 mensen 
No More Ransom. De No More Ransom site is nu beschikbaar 
in 26 verschillende talen. De laatste toevoegingen zijn; Bulgaars, 
Chinees, Tsjechisch, Grieks, Hongaars, Indonesisch, Maleis, Noors, 
Roemeens, Zweeds, Tamil en Thais.

Tot dus ver zijn zeker meer dan 28.000 computersystemen 
succesvol ontsleutelt door een van de negen partners. Niet 

alle partners hebben momenteel statistieken 

ingebouwd om het aantal succesvolle decrypties te meten, en het 
totaal aantal succesvolle decrypties van alle partners bij elkaar 
wordt dan ook vele malen hoger geschat. Het No More Ransom-
initiatief werkt hard aan het beter meetbaar maken van het totaal 
aantal decrypties.

Meer dan honderd partners
Er zijn nu meer dan 109 partners aangesloten bij het No More 
Ransom-initiatief, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen publieke en private partijen. De meest recente partners 
uit de private sector zijn; Abelssoft, Ascora GmbH, Barclays, 
Bitsight, Bournemouth University (BU), CERT.BE, Claranet, CERT 
PSE, Cyber Security Agency of Singapore (CSA), ESTSecurity, 
Fortinet, Global Forum on Cyber Expertise (GFCE), InterWorks, 
IPA (Information-technology Promotion Agency, Japan), KISA 
(Korea Internet & Security Agency), Munich RE, TWCERT/CC, 
LLC, University of Porto en vpnMentor. Vier nieuwe politie-
eenheden hebben het initiatief versterkt, namelijk die van Tsjechië, 
Griekenland, Hongkong en Iran.

Word geen slachtoffer
Het No More Ransom-initiatief is een gezamenlijk succes,  waarbij 
de politie en de private sector onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden. Alleen door onze krachten te bundelen zijn we beter 
in staat om cybercriminelen te dwarsbomen die ransomware 
gebruiken om hun slachtoffers van grote hoeveelheden geld 
te beroven. Bewustzijn blijft echter de sleutel tot het succesvol 
voorkomen van ransomware.
Enkele eenvoudige beschermingsmaatregelen kunnen veel schade 
voorkomen:
• zorg altijd voor de aanwezigheid van een back-up   
 systeem, zodat ransomware-besmetting uw persoonlijke  
 gegevens niet definitief vernietigt;
• gebruik robuuste antivirussoftware om uw systeem te  
 beschermen tegen ransomware;
• houdt alle software op uw computer up-to-date;
• vertrouw letterlijk niemand, aangezien elke   
 account kan zijn aangetast.
Kijk voor meer informatie en preventietips op: 
www.nomoreransom.org
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Het bestuur vraagt jullie medewerking.Politie Nieuws

Waarschuwing “DIGID PHISING MAIL”.

Stand van zaken na één jaar No More Ransom
Landelijke eenheid

Politie pakt vijf benzinedieven op heterdaad
Politie Nijmegen



Op vrijdagmiddag 7 april vertrokken delegaties van de besturen 
van de districten Oost-Nederland, Twente, Nijmegen, Zwolle en 
Arnhem naar Schloss Gimborn in Marienheide Duitsland. Daar 
werd het overleg gehouden ter voorbereiding op de A.L.V in 
Goes. Teneinde de binding te optimaliseren, waren de partners 
van de bestuursleden ook uitgenodigd.  Deze bijeenkomst 
werd georganiseerd door het district Twente en wel door Theo 
Reinerink en Freek van Beesten.

Vrijdagmiddag vertrokken de deelnemers vanuit de districten. 
Door de verkeersdrukte werd de geschatte rijtijd niet gehaald. 
Dit kwam volgens een deelnemer doordat een Volkswagen niet 
alleen sjoemelsoftware had voor het versluieren van de uitstoot, 
maar hij was er ook van overtuigd dat er gerommeld was met 
de ingebouwde navigatie. Het gevolg was dat men er meer dan 
een uur over deed om door Keulen te komen. Deze navigatie 
leidde alle Volkswagens over dezelfde route door Keulen. 
Daardoor arriveerde de delegatie van Arnhem pas na half zes in 
de vergaderruimte. Er werd gauw een kop koffie gedronken en 
hierna nam Theo Reinerink het woord en werd het programma 
voor vrijdagavond, zaterdag en zondag doorgenomen. Hierna 
een kennismakingsrondje zodat we wisten welke partner bij 
welke bestuurder hoorde.

Vervolgens werden de sleutels van de kamers uitgedeeld en 
konden de kamers worden betrokken.  Sommigen 
kregen een kamer op de begane grond, maar er waren 
ook mensen die een kamer kregen boven in het kasteel. 
Gevolg acht trappen oplopen.  Maar dat werd wel 
beloond met een idyllisch uitzicht op de omgeving. 
Daarna volgde een heerlijk diner in het Schlosshotel.  
Zoals zo vaak zaten de leden van de onderscheidenlijke 
districten bij elkaar aan tafel, maar daar zou snel een 
einde aan komen.

De  avond werd doorgebracht in de Schloss-bar. 
Daar gebeurde het al. Veel dames zaten bij elkaar 
aan één tafel. De meeste mannen zaten aan de 

bar. Enkele heren stonden nog onder curatele en 
zaten samen met hun partners aan een 

andere tafel. Freek van Beesten 
ging als organisator achter de 
bar staan. Al gauw bleek dat de 
vaardigheden van Freek op een 
ander vlak lagen. Omdat je ook 
binnen een vereniging altijd zoveel 
mogelijk de meest geschikte 
mensen in moet zetten werd 
deze taak direct overgenomen 
door de Arnhemse kastelein/
barkeeper Fred Holtes. Fred 
oefent deze taak ook uit in het 
clubhuis van de IPA Arnhem en 
deed dat tot volle tevredenheid 
van de aanwezigen. Lies Reinerink 
en Margreet van Beesten hadden 
voor lekkere hapjes gezorgd. 
Vooral de Twentse droge worst 
werd geroemd. Theo vertelde me 
dat deze worst afkomstig was van 
een kampioen worstenmaker uit 

het Twentse Mander. Hij werd onmiddellijk gecorrigeerd door 
zijn vrouw Lies. Deze worstenmaker woont in Vasse. Na enig 
over en weer gekibbel lijkt het schrijver dezes verstandig te 
kiezen voor Vasse. Dit omdat ik niet wil dat de toorn van Lies 
mij op een volgende gelegenheid zal treffen.

Na een goede nachtrust stond een ieder de volgende dag fris 
en opgewekt klaar voor het ontbijt in Het Schlosshotel. Na 
het ontbijt gingen de dames winkelen in Gummersbach en de 
bestuursleden trokken zich terug voor het overleg.

Het grootste gedeelte van de agenda van de A.L.V werd 
daar besproken en de standpunten werden ingenomen. Bij 
ontstentenis op de A.L.V van Jan Eijkemans en niet zoals in 
de deelnemerslijst vermeld stond Eijkelmans, werd Jan Willem 
Brummelkamp gekozen tot woordvoerder op de A.L.V.

Hierna gingen we naar de lunch in het Schlosshotel. 
De Gummersbachgangsters, zaten al aan één tafel. Om 
misverstanden te voorkomen, het waren de dames die ik met 
de Gummersbachgangsters bedoel.

Na de lunch stond er een touringcar voor die het gezelschap 
naar Keulen bracht. We werden afgezet vlak bij de Heumarkt 
en een ieder ging zijns weegs. De binnenstad, de altstad en de 

OVERLEG OOSTELIJKE DISTRICTEN GIMBORN.
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Rijnpromenade werden bekeken. Het was een prachtige 
zonnige middag. Het was erg druk en je kwam vogels 
van verschillende pluimage tegen. Groepen zingende 
vrouwen met één vrouw in een soort van bruidsjurk. 
Deze vrouwen namen met weemoed afscheid van het 
vrijgezellenbestaan en werden in de meest vreemde 
liederen beklaagd door hun vriendinnen. De bruidegoms 
hadden hun eigen rituelen. Bodybuilders toonden 
hun schaars geklede lijf en poseerden graag voor de 
geïnteresseerde dames. Een lijst van geïnteresseerde 
dames kan onder embargo bij mij aangevraagd worden.

De dom van Keulen werd door iedereen bezocht. We 
waren onder de indruk van dit imposante gebouw. 
Hierna liepen we naar de Heumarkt. Een groot plein met 
daaromheen diverse Brauhäuser en veel terrassen. Theo 
en Freek hadden in het Brauhaus Keule gereserveerd 
voor het diner. Dit bleek geen overbodige luxe te zijn. 
De zon scheen, de terrassen waren overvol. Maar de meesten 
konden toch een plaats veroveren en genoten van de warme 
zonnestralen en de verfrissende dranken. 
De cafés puilden uit, vooral de cafés waar op schermen de derby 
tussen de rivalen 1e FC Köln en Borussia Mönchengladbach 
werd vertoond. De wedstrijd werd gewonnen door Borussia. 
Het mocht de pret niet drukken. Niemand werd vervelend en 
de stemming bleef er goed in.

Hierna zijn we gaan eten in het Brauhaus. Op de eerste 
verdieping een lange tafel  waar we allemaal aan konden zitten. 
Een vreselijk drukke gestreste ober met, zoals we bij ons zeggen, 
het zweet voor de kop, bediende ons. Diverse gerechten, zoals 
schweinshackse en schnitzels werden besteld. Toen één van ons 
toch iets anders wilde bestellen, nadat de arme ober alles al had 
opgenomen, raakte deze man helemaal van slag. Hij kwam er 
niet meer uit en begon opnieuw. Het eten werd door diverse 
personeelsleden snel opgediend en toen werd het stil. 

Na deze geweldige maaltijd liepen we naar de bus en de chauffeur 
bracht ons veilig naar Schloss Gimborn. De avond werd weer 
doorgebracht in de bar. Daar schitterde Fred Holtes weer als 
kastelein en vonden de hapjes van Lies en Margreet weer gretig 
aftrek. En natuurlijk was de droge worst uit natuurlijk VASSE 
weer favoriet bij velen.

Na een goede nachtrust werden zondagmorgen de koffers 
gepakt. Het beloofde een zonnige dag te worden en dat kwam 
goed uit want de ruiten van de auto’s waren flink met ijs bedekt.
Na het ontbijt scheen de zon uitbundig. De bestuursleden gingen 
in de vergaderzaal verder met de agenda van de A.L.V.  Eén, voor 

ons ,belangrijk, punt wil ik vermelden. Dat is de manier waarop 
we binnen onze prachtige vereniging met elkaar communiceren. 
De vergadering was het, na een verassend en emotioneel 
betoog van Patrick Reinerink, duidelijk eens. We zullen anders 
met elkaar moeten communiceren.

Een paar dames waren intussen aan het wandelen in de prachtige 
omgeving van Schloss Gimborn. Anderen zaten voor de ingang 
van het kasteel heerlijk op een bankje in de zon. 

Nadat Theo Reinerink de vergadering had gesloten, maakte 
Patrick voor de ingang enkele foto’s en werd er door een 
vriendelijke medewerkster van Schloss Gimborn een groepsfoto 
gemaakt. Patrick zette de op facebookpagina van de diverse 
districten een wervend stukje dat voorzien was van foto’s.
De organisatoren werden bedankt en gecomplimenteerd voor 
de voortreffelijke organisatie. 

Dit overleg weekend had drie doelen te weten: de voorbereiding 
op de A.L.V, de onderlinge band en het onderling begrip 
optimaliseren en kennismaken met de vele mogelijkheden van 
het  opleidingsinstituut I.B.Z Gimborn.
Volgens de deelnemers zijn alle doelen bereikt.

Dat je elkaar beter leert kennen en begrijpen kan men afleiden 
uit het volgende: Mij viel op dat een keiharde en zakelijke 
woordvoerder toch heel veel menselijke trekjes vertoonde. 
Tot mijn verbazing bleek dat hij een zorgzame huisvader  en 
opa is. Hij sprak met genegenheid over zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen. Hij heeft een gouden hart. Dit bleek uit de manier 
waarop hij met zijn vrouw omging. Hij was zorgzaam, besteedde 
aandacht aan zijn vrouw en de andere dames. Hij bracht zijn 
vrouw ontbijt op bed en ze hoefde hem maar één keer een 
opdracht te geven. Deze opdracht werd dan direct  uitgevoerd.

We zullen onze leden gaan enthousiasmeren om aan een cursus 
in dit prachtige slot en deze geweldige omgeving deel te nemen. 
Het slot heeft een uitgebreide moderne lichte fitnessruimte 
en een sauna waar deelnemers gebruik van kunnen  maken. 
Mountainbike liefhebbers doen er verstandig aan hun 
mountainbike mee te nemen.
Nog meer als vroeger zullen we deze cursussen promoten

Na een lunch in het Schlosshotel gingen we allen een 
ervaring rijker naar huis.
Theo en Freek hartelijk bedankt namens ons allen.
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Paaseieren zoeken
Traditie getrouw is de Tweede Paasdag de dag dat wij met de kinderen en kleinkinderen weer Paaseieren gaan zoeken die verstopt 
zijn in Sporthal “De Heuvel” in Druten. Waren het vroeger de kinderen van onze leden, nu zijn het ook de kleinkinderen zelfs de 
achterkleinkinderen. Hier een foto impressie van deze berengezellige dag.

Foto’s: Dick Beerens
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Een hele zonnige zondagmiddag in 
Apeldoorn. Ik heb forensisch onderzoek 
gedaan bij een aantal inbraken en heb net 
m’n busje geparkeerd om deze weer aan te 
vullen. Ineens staat Peter, collega van team 
Apeldoorn naast me.

“Ik wou net FO bellen om even te overleggen, 
maar ik kan het jou natuurlijk ook meteen 
vragen. Ik ben net bij een poging inbraak 
geweest, heb er niet echt duidelijke sporen 
gezien, maar misschien kunnen jullie toch 
even langs gaan?”
“Wat is er gebeurd?”
“Er is met iets in de sluitnaad van de voordeur 
geprikt en er is aan de deurklink getrokken, 
die hangt scheef.”
“Heb je de punt van een schroevendraaier of 
zo in het kozijn gezien?”

“Nee.”
“Dan heeft het niet veel zin. En zo’n deurklink raakt iedereen aan, daar kunnen we niks mee.”
“Ja maar, misschien vind je toch nog wat? Ik heb foto’s, kijk even mee.”
Ik kijk naar de foto’s op zijn telefoon. Een scheve deurklink en twee kleine gaatjes in de rubber tochtstrip van de deur. Niks waar 
we forensisch iets mee kunnen. En dat zeg ik ook. Peter kijkt bedenkelijk.
“Maar eeeh, misschien vind je er toch nog wat?”
“Ik wil met alle plezier gaan hoor, maar het heeft echt geen zin.”
Peter kijkt nog wat moeilijker. Beetje ongemakkelijk ook. 
“Peter, als er een reden is dat ik moet gaan, zeg dat dan gewoon.”
“Ja nou, de bewoonster is begin 30, heeft twee kleine kinderen, man is twee jaar geleden overleden en anderhalf jaar geleden is er 
ook al geprobeerd in te breken bij de achterdeur. Ze is doodsbang.”
“Zeg dat dan meteen joh, ik ga er direct heen.”
Een half uur later bel ik Peter.
“Met Henrieke, ik ben er geweest hoor. Heb met m’n sporenkoffertje in de hand aangebeld, heb m’n handschoenen aangetrokken, 
heb poeder op de voordeur gesmeerd en met de lamp heel moeilijk kijkend de voordeur onderzocht. Ik heb haar anti-inbraak tips 
gegeven, grapjes gemaakt en met de kinderen even hun vingerafdrukken gezocht. Ik heb op haar verzoek ook nog een keer naar 
de achterdeur gekeken of de sloten daar goed zijn en heb haar gerust kunnen stellen. Ze is niet bang meer, ze vindt jou en mij en 
iedereen van de politie geweldig. En oh ja, ik heb geen sporen gevonden, maar dat wist je al.”
“Top, dank je wel.”
“Mail me even het BVH nummer, maak ik pv.” 

Aan mij, verbalisant, werd het verzoek 
gedaan een onderzoek naar sporen 
in te stellen bij een woning waar 
vermoedelijk getracht was in te 
breken. Ik zag dat de deurklink van de 
voordeur scheef hing, mogelijk doordat 
er met kracht aan getrokken is. In de 
rubber tochtstrip van de voordeur 
zag ik twee kleine puntjes, ongeschikt 
voor werktuigsporenonderzoek. 
Dactyloscopisch onderzoek had geen 
resultaat.

Een heel kort proces-verbaal. Met 
feiten en omstandigheden, maar 
niet het hele verhaal. 
Het verhaal van een heel zinvol 
zinloos onderzoek. 
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BLOG: Zinvol zinloos onderzoek
Bron: Communicatie Oost-Nederland
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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 
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Agenda

9 september 

2017     

Dagtrip Motortoertocht.
Deze staat in principe voor zaterdag 9 september. ECHTER in verband met het feit dat er op dit 
moment 0 (NUL) opgaves zijn is het maar de vraag of deze door kan gaan. Dus opgeven mensen voor  
31 augustus a.s. 

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’.

Een bezoek aan Fort Pannerden. Hier worden we ontvangen en krijgen we een rondleiding. 
Groepsgrootte hebben we beperkt tot 20 personen, dus geef je zo snel mogelijk op.  We worden om 
10.30 uur verwacht en krijgen dan eerst koffie en appelgebak. Daarna zal om 11.00 uur een rondleiding 
volgen.

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 Fort Pannerden

2e IPA Nijmegen e.o. Inloopdag


