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Nieuwjaar 2017

Traditioneel houdt IPA Nijmegen e.o. haar Nieuwjaarsbijeenkomst.
Het was een gezellige samenzijn waar veel IPA-leden waren
gekomen. Onder het genot van een hapje en drankje wensten
we elkaar het beste voor het nieuwe jaar. Natuurlijk kan dan
ook een terugblik en een vooruitblik van uw voorzitter niet
ontbreken. Hieronder de woorden die hij tot u allen richtte.
Op de eerste plaats heet ik u allen van harte welkom op deze
Nieuwjaarsbijeenkomst. Fijn dat u gekomen bent. Speciaal
welkom aan onze landelijk voorzitter, Jaap Taal met echtgenote.
Voor de politie is het een jaar geweest dat leek op een
rollercoaster. Veel gedane werkzaamheden konden gelukkig op
de goedkeuring van de burger rekenen. Natuurlijk waren er ook
minder goede zaken die in de publiciteit kwamen. Te denken valt
aan de problemen bij de Centrale Ondernemingsraad. Er werd
veel geld op een onjuiste wijze uitgegeven. Zaken als champagne
ontbijten, kostuums, etc. horen niet bij een verantwoorde manier
uitgeven van belastinggeld. Dat geld had op een betere manier
besteed kunnen worden voor echte problemen in de organisatie.
Gelukkig wordt daar onderzoek naar gedaan en zal dit in de
toekomst hopelijk niet meer voorkomen.
Je beste vriend hoeft de politie niet per se te zijn, maar wat
er de laatste maanden gebeurt wens je bij wijze van spreken je
grootste vijand niet toe, aldus journaliste en neerlandica Elma
Drayer.
Eerste was er de ophef over het zogeheten
‘etnisch profileren’. De werkzame collega’s zouden
zich hier fiks aan bezondigen, aldus de studie
‘Boeven vangen’ geschreven in opdracht van het
onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap.
Volgens de VARA opiniesite Joop.nl was dit ‘het
zoveelste bewijs dat de politie op grote schaal
etnisch profileert. Echter bij een meer nauwkeurige
bestudering van de studie blijkt dat reuze mee
te vallen. Natuurlijk, ook politiemensen zijn niet
zonder gebreken en moeten beslissingen nemen
in fracties van seconden. Maar de studie opvoeren
als ‘het zoveelste bewijs’ dat grenst aan
stemmingmakerij.
De jaarlijkse rituelen rond Oud en
Nieuw met het gooien van zwaar vuurwerk
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naar de hulpdiensten en de politie gaat nog steeds door. Dit jaar
waren er in Nederland 7588 incidenten waarvan er 98 waren
gericht tegen de politieman/-vrouw, ambulancemedewerkers en
brandweerlieden. Wederom een toename ten opzichte van 2016.
Door het publiek was circa 68 miljoen aan, al dan niet illegaal,
vuurwerk gekocht. En ook werden er de nodige mensen weer
verwond door het vuurwerk. In 10 van de 23 brandweerregio’s
werden de hulpverleners belaagd met een spervuur van
lawinepijlen en illegaal vuurwerk. Dan hoor en lees je ook weer
de vertrouwde stroom berichten met een net zo voorspelbare
reactie. Iedereen buitelt over elkaar heen om te roepen dat het
zo niet langer kan. De grootste gemene deler in de reacties
is: ‘harder optreden, strenger straffen’, alsof dat de afgelopen
jaren niet al is gebeurd. Er wordt weinig supersnelrecht dit jaar
toegepast, en de strafeisen zijn dan wel verhoogt maar de rust
keert niet terug. Trouwens je kunt wel een hogere straf eisen,
maar de onafhankelijke rechter moet ook maar een hogere straf
willen opleggen.
Er zal toch een laatste taboe moeten worden doorbroken op het
Binnenhof.De politieke bemoeienis kan zich niet blijven onttrekken
aan de verkoop van consumentenvuurwerk. De hypernerveuze,
onaangename en agressieve sfeer waar de hulpverleners en
collega’s in de nieuwjaarsnacht onder lijden moet eindigen. Het
alles-mag-vannachtgevoel dat het vuurwerk met zich meebrengt
bepaald vaak die sfeer. Pakweg de helft van de bevolking is voor
een verbod evenals de oogartsen die met de pijnlijke gevolgen van
vuurwerk worden geconfronteerd. De schade die dit oplevert
voor de slachtoffers en de maatschappij en de materiële schade
is enorm groot. Een klein deel van de linkse partijen steunt dit,
maar de rest durft het vooralsnog niet aan. Nu kun je wel je
afschuw uiten over het lot van de belaagde hulpverleners en
collega’s, maar er niets aan doen geeft je wel minder recht van
spreken. Het taboe om het consumentenvuurwerk aan te pakken
zal toch eens doorbroken moeten worden. Elders in de wereld
kan het wel, dus waarom hier niet?
De Belgische filosoof Matthias Lievens vindt dat beroepspolitici
maar afgeschaft moeten worden. Hij zegt: “Zij hebben al zoveel
schade aangericht. Er is een kaste ontstaan die politiek vooral
ziet als carrierezet, niet als roeping. Er is een diepe kloof ontstaan
tussen politici en de massa.” De opkomst van splinterpartijen
in Nederland, er zijn inmiddels 81 partijen ingeschreven bij de
Kiesraad die mee willen doen aan de komende Tweede Kamer

politici die hen pas weer aanspreken als er
verkiezingen komen. Burgers hebben andere
verwachtingen van hun gekozen bestuurders.
Politiek moet weer van iedereen zijn. Met
decentralisatie, zelfbestuur vanaf wijkniveau.
Politiek is niet iets technisch maar een zaak
van beleving, van gevoel van passie en niet
alleen van dossierkennis.” Ik wens u bij de
komende verkiezingen veel wijsheid toe.

verkiezingen, toont aan dat het vertrouwen in de politici
ook hier aan het afnemen is. “Met globalisering zijn we te ver
doorgeschoten, de wereld is zo complex gemaakt en hieraan
ontlenen de beroepspolitici hun bestaansrecht. We zitten in een
democratische vertrouwenscrisis, de burgers zijn ervan overtuigd
geraakt dat zij buitenspel worden gezet door bestuurders en
politici. De nationale democratie verliest aan zelfstandigheid.
Grote besluiten worden vastgelegd in vuistdikke internationale
handelsverdragen die knagen aan de democratische speelruimte
onderin, bij de burgers, en deze voelen zich dus ernstig tekort
gedaan. Dat is de kern van de vertrouwenscrisis die er leeft.
Om dit te veranderen zullen politici moeten werken voor een
gemiddeld loon. Burgers zijn verontwaardigd over de toplonen van
managers, maar nog meer over de salarissen en de privileges van

De negatieve krantenkoppen over de politie
zijn veel collega’s een doorn in het oog.
Beschuldigingen van racisme, agenten die na
geweld voor de rechter moeten verschijnen
en gebrekkige rijtraining: de krantenkoppen
over de politie zijn de laatste tijd niet fraai.
Gelukkig is daar dan collega Frank de Vetter
die op Facebook een hartekreet publiceerde.
Met dit stuk kreeg hij veel bijval van burgers,
vakbonden en collega’s. De Nijmeegse
socioloog Bas van Stokkum kan zich veel
voorstellen bij deze hartekreet. De politie is in zijn woorden
het afvoerputje van de samenleving geworden. “Natuurlijk zitten
collega’s er inderdaad naast, maar over het algemeen doet de
politie het zeer behoorlijk. Ze oefenen op een moderne manier
hun gezag uit. Incidenten krijgen altijd veel aandacht, de politie
leeft in een glazen huis. Mensen vinden dat de politie hard moet
optreden, maar dat sein verandert als ze zelf in het spel zijn.
Dat heeft te maken met de ikke-ikke-mentaliteit waar veel
Nederlanders mee behept zijn.” Het vertrouwen in de politie in
Nederland is nog altijd heel groot.
Ik wens u allen een gezond, voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar
toe.
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Nazomer kampeerweekend 2017 IPA Nijmegen e.o.
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.
Zo kan men nog een weekendje nazomeren voordat de tent
wordt opgeruimd of voordat de caravan of camper naar de
stalling gaat. 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 (www.
hetgroeneeiland).
Het avontuur begint hier in Gelderland!
Campingpark ‘Het Groene Eiland’ ligt op het rechterdeel van
een schiereiland midden in het watersportrecreatiegebied ‘De
Gouden Ham’ tussen de dorpen Appeltern en Maasbommel. Een schitterende plek waar je als gast helemaal tot rust kunt komen.
Hier ruik je de natuur en leef je tussen het stromende water.
De ontvangst en de voorzieningen, met o.a. nieuwe toiletgebouwen en een gezellige bar, watersport,WIFI en veel recreatieactiviteiten
zorgen ervoor dat u zichzelf direct thuis voelt. Wij kamperen direct aan of vlakbij het water!
Wij maken gebruik van een nieuw verwarmd toiletgebouw, gemaakt van duurzame bouwmaterialen en een slimme technische
voorziening volgens de normen Greenkey GOUD, met ruime douches en toiletten. De camping is door de ANWB met 4,5 ster hoog
gewaardeerd. Niet voor niets is de camping regelmatig uitgeroepen als de beste camping van de regio.
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 - warmwaterkey.Voor de douche- warmwaterkey 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 dien		
je zelf met de campingeigenaar af te rekenen.
BETALEN IS DEELNEMEN, bij afzeggingen na 10 september
2017 worden de gemaakte onkosten in rekening gebracht.
Kosten over te maken op rekeningnr.:
NL98 INGB 0000 9844 55 t.n.v. Penningmeester district
Nijmegen.
Zo ziet het weekend er globaal uit:
*Vrijdag 22 september 2017:
Aankomst vanaf ong.11.00 uur met het in ontvangst
nemen van de welkoms tas.
Welkoms borrel 16.30 uur.
Chinees buffet 17.00 uur.
*Zaterdag 23 september 2017:
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Vrij programma, met TIPS voor de liefhebbers, kijk daarvoor in de welkoms tas:
•
Op de camping genieten van het mooie weer.
•
Wandelen, fietsen (of met de auto) toeren door het Land van Maas en Waal, met dijken, uiterwaarden, kolken en waaien.
Veel mooie uitzichten en water in de hoofdrol.
•
Bezoek aan stoomgemaal de Tuut, ong. 5 km vanaf de camping.
•
Bezoek aan de Tuinen van Appeltern, ong. 6 km vanaf de camping.
•
Forel vissen bij ’t Mun in Appeltern, ong. 2 km vanaf de camping.
•
Appelpluk dag bij De Zandroos in Afferden, pluk je eigen appels, ong. 10 km vanaf de camping.
BBQ om 18.00 uur.
*Zondag 24 september 2017:
10.30 uur drinken we samen nog een kopje koffie (zelf verzorgen).
Daarna kan iedereen naar believen blijven dan wel vertrekken.
Eerder vertrekken is natuurlijk geen probleem.
Extra info.
Een caravan huren bestaat ook tot de mogelijkheden.
IPA Nijmegen e.o. ziet jullie aanmelding graag tegemoet en tot
ziens in Appeltern, het Land van Maas en Waal.
Opgave bij Brugt Peper tot uiterlijk 10 september 2017, middels:
e-mail: familiepeper@hotmail.com
tel: 06-20991487
Wij hebben er erg veel zin in!
met vriendelijke groet, namens IPA Nijmegen e.o.
Brugt Peper, tel: 06-20991487
Jan Nijburg, tel: 06-19268485
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Verdwenen land heeft nog 1 inwoner
Informatie en foto; Internet.

De onafhankelijke staat Moresnet heeft bestaan van 1815 tot
1919. Bij de Vrede van Versailles is de soevereine staat Neutraal
Moresnet bij België gekomen. Het landje is in het leven geroepen
omdat Pruissen en Nederland het niet eens konden worden
vanwege de zinkmijn in Kelmis. Mevrouw Alwine Hackens-Paffen
(95) is geboren Moresnetse.
Het verdwenen land Moresnet, onder Vaals, heeft nog maar één
oud-inwoner over.
De 102-jarige Catharina Meessen is de laatste persoon die nog
in de dwergstaat heeft gewoond, na het recente overlijden van
Agnes Paffen, die vlak na haar 103e verjaardag is heengegaan.
Trouw meldt dat.
Neutraal Moresnet bestond tussen 1816 en 1920. Het was maar
3 vierkante kilometer groot en lag ingeklemd tussen België en
Duitsland. Met een klein puntje grensde het ook aan Nederland.
Het drielandenpunt bij Vaals was toen het vierlandenpunt. Na de
Eerste Wereldoorlog werd Moresnet aan België toegewezen
Zie ook “Attentie” nummer 131 pagina 9

Regeling IPA Relatiegeschenken / Vakantiepakket
IPA leden van het district Nijmegen e.o die artikelen
kopen om mee te nemen op vakantie naar het
buitenland kunnen gebruik maken van de regeling
IPA Relatiegeschenken / Vakantiepakket. Dit is erg
voordelig als je van IPA faciliteiten en/of IPA contacten
in het buitenland gebruik maakt en je gastheer/vrouw
een relatiegeschenk wil overhandigen.
Het bestuur van Nijmegen e.o. biedt het IPA lid, IPA
artikelen aan ter waarde van 25 % van het door het
genoemde lid besteedde bedrag. Bijvoorbeeld: Een IPA
lid die voor 40 Euro IPA artikelen heeft gekocht, kan
dan nog voor 10 Euro (25 %) artikelen uitzoeken.
IPA Leden van het district Nijmegen e.o. kunnen bij
Brugt Peper deze IPA artikelen kopen
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Bezoek seminar aan IBZ GIMBORN
Tekst en Foto’s: Brugt Peper

volgen van seminars onder de aandacht. IPA Nederland steunt de
seminars van IBZ (Informations- und Bildungszentrum) Gimborn
Daarom kunnen Nederlandse IPA-leden in principe GRATIS een
seminar volgen bij IBZ Gimborn. Een voorwaarde hierbij is dat
dit lid van IPA Nederland zich aanmeldt via het Landelijk Bestuur.
Na instemming kan het seminar volledig gratis gevolgd worden
voor wat betreft de reis- en verblijfskosten (incl. de reguliere
maaltijden). Andere kosten, zoals barkosten, zijn voor eigen
rekening.

Dienen door vriendschap: ontmoeten met een warme hand, een
blik in de ogen en samen leren.
De International Police Association is de enige wereldwijde
organisatie van en voor politieambtenaren. De IPA heeft een
eigen opleidingslocatie. Geluk voor de Nederlandse leden, deze
is slechts op een steenworp afstand gelegen in Marienheide.
In het prachtige Schloss Gimborn worden het gehele jaar door
seminars georganiseerd. De onderwerpen zijn zeer divers en
veelal meertalig. Collega’s van over de gehele wereld komen hier
naar toe om samen (maar zeker ook van elkaar) te leren. Een
prachtige plek om collega´s van over de hele wereld te ontmoeten
en om je kennis en vaardigheden verder uit te breiden.
Maar je kunt ook genieten van de prachtige omgeving en per
mountainbike de heuvelachtige natuur ontdekken. Je in het zweet
werken in de nieuwe fitnessruimte en gebruik maken van de
nieuwe sauna.
Het Kasteel Gimborn is een waterslot, gelegen in het plaatsje
Gimborn, gemeente Marienheide, in de Oberbergischer Kreis
in de deelstaat Noordrijn-Westfalen in Duitsland, en ligt in een
afgelegen vallei van de rivier de Leppe.
Tijdens de laatste DLV van het district IPA Nijmegen e.o. was
hoofdbestuurder Patrick Reinerink aanwezig. Patrick heeft o.a.
scholing in zijn portefeuille. Tijdens deze DLV bracht Patrick het
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Aan de oproep van Patrick, om een seminars in IBZ Gimborn te
volgen, heb ik gehoor te geven.
Van 21 t/ 25 november 2016 heb ik het Engelstalig seminar “
On Terrorisme”, over Islamisering en terrorisme gevolgd. Dat dit
een interessant onderwerp was bleek ook wel aan het aantal
deelnemers, 19 in totaal. Ik was de enige Nederlandse deelnemer.
De overige 18 deelnemers kwamen uit 12 verschillende landen:
Duitsland, Canada, Cyprus, Denemarken, Engeland, Griekenland,
Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Schotland, USA en Zweden.
Kortom een groot internationaal gezelschap. Gastheer en
seminarleider was Sean Hannigan.
Gedurende de 5 dagen bespraken verschillende gastsprekers
diverse onderwerpen, waaronder:
*Reasons and Process of Radicalization - Signs of Identification
and Help to Get Out, door: Kreispolizeibehörde,Warendorf NN.
*Policing in Muslim Communities in UK – Integration and the
HIJAZ University, door: Leicester Police.
*The Jihad terrorist attacks in London and in their consequences
in the following years. Background and Islamic orientation of
the perpetrators. The Jihad in England and it’s consequences for
Policing in the UK, door: London Metropolitan Police.
*Community Policing in Brussels Preventing Radicalization and
Terrorism, door: Brussels Police.
*Molenbeek – Unwanted Famousness, door: Brussels Police.
*The July 22 Attacks ( Anders Breivik ), door: Oslo Police
*Jihadist Radicalization in European Countries , Frankfurter
Forschungszentrum Globaler Islam (FFGI), door: GoetheUniversität Frankfurt.
Op donderdag werd het onderwerp, The July 22, (Breivik)
verschoven naar de middag omdat de gastspreker van de politie

Oslo vertraging had met zijn vlucht. Dit was geen probleem want
in de groep zat een aantal deelnemers speciale taakvelden binnen
de politie. Zo kregen we spontaan een geweldig interessante
presentatie over Portland Gangs (USA Oregon) van een collega
van het Gang Enforcement Team, Portland Police. Dit onderwerp
werd vervolgd door een Engelse Collega en tevens deelnemer,
met het onderwerp hotel beveiliging en terrorisme. Een mooie
lezing over zijn ervaringen o.a. in China Macau. Maar er was ook
tijd voor ontspanning, ‘s avonds aan de bar werden de discussies
onder het genot van diverse drankjes voortgezet. Naast de bar
waren er ook nog andere mogelijkheden voor ontspanning
en werd er gebruik gemaakt van de nieuwe fitnessruimte met
bijbehorende sauna. De woensdagavond werd door de groep
deelnemers gebruikt om een bezoek te brengen aan de stad
Keulen waar de kerstmarkten net waren begonnen.
Al met al kijk ik terug op een zeer leerzaam seminar dat voor
herhaling vatbaar is. Met mooie ontmoetingen en kennismakingen
met collega’s uit 12 landen.Wie weet wat deze nieuwe contacten
mij in de toekomst zullen brengen.
Foto IBZ Gimborn.
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Uit de oude doos
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Augumented Reality
AR zijn eigenlijk alleen twee smartphones nodig. Eentje voor het
maken van de beelden, en eentje om daarop de reactie van de
meekijkers te registeren. Of zelf je boodschap op kwijt te kunnen.
Anders dan virtual reality
Augmented reality is iets anders dan virtual reality. In
schietsimulaties werken we met virtual reality; we bootsen de
realiteit zo echt mogelijk na, maar het zijn geen echte mensen die
je neerschiet. Augmented reality is echt. Maar je kunt er dingen
aan toevoegen. Kom je als eerste ter plaatse, dan kun je met
bijvoorbeeld een bodycam of smartphone beelden maken van de
plaats delict (pd). Jouw meekijkers kunnen op datzelfde moment
bijvoorbeeld een pijl tekenen die wijst op een voorwerp dat jij
filmt. En erbij tikken: veiligstellen svp. Volgens de ontwikkelaars
kan het systeem medio 2017 beschikbaar zijn voor de politie.
Ook te gebruiken in rechtbank
Ander groot voordeel is dat de beelden die gemaakt zijn tijdens
het onderzoek van de plaats delict ook gebruikt kunnen worden
in de rechtbank. In sommige strafzaken vraagt de rechter aan de
politie om de plaats delict exact na te bouwen. Het vertraagt de
behandeling van de zaak en kost veel capaciteit en geld. Als de
rechter met een speciale bril op naar de 3D-beelden kan kijken,
ziet hij de plaats delict exact zoals de eerste agent die ter plaatse
kwam deze aantrof.
Een plaats delict bekijken met zoveel collega’s als je wilt, zonder
dat ze er echt allemaal rondlopen. En dus zonder gevaar op
verontreiniging van de sporen. Met augmented reality (AR) kan
dat. En Nederland loopt voorop. Aldus het AD van woensdag 7
december.
Als korps zijn we samen met het Nederlands Forensisch Instituut,
de brandweer, de TU Delft en de Rotterdamse ontwikkelaar
Twnkls volop bezig met het testen van deze nieuwe techniek. De
eerste uitslagen zijn meer dan lovend. En voor het toepassen van

Niet alleen opsporing
Augmented reality heeft niet alleen meerwaarde voor de opsporing.
Nick Koeman, projectleider en strategisch innovatieadviseur in
ons korps: ‘Een motoragent die met spoed onderweg is naar een
melding, zou dankzij AR pijlen op de weg kunnen zien die hem
de weg wijzen. Of een wijkagent krijgt tijdens zijn ronde door
zijn bril te zien bij welke woning net een 112-melding is gedaan.
Laatst discussieerden agenten tien minuten lang over aan welke
kant van een bedrijfspand hangjongeren met stenen gooiden. Met
een plaatje is dat zo opgelost.’
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Reis naar de Harz

Ook dit jaar gaan we weer met Tweestromenland en IPA
Nijmegen e.o. op reis en wel van 20 t/m 23 april 2017. Hieronder
treft u informatie aan over de reis en u heeft nog te mogelijkheid
om mee te gaan. Gaat u mee, geef u dan zo spoedig mogelijk op,
er zijn maar enkele plaatsen vrij.
De Harz
De Harz mag zonder overdrijven een van de fascinerendste
vakantiebestemmingen heten die zich binnen handbereik van
Nederland bevinden. Vanuit Druten/Puiflijk naar Herzberg am
Harz gelegen aan de rand van het Harzgebergte is ongeveer 6
uur reistijd met de bus. Zo hebben we nog tijd om onderweg iets
interessants te bezoeken. In het programma van dag tot dag staat
wat ik voorstel die eerste dag. De Harz is een niet zo groot gebied,
maar het bezit een enorme schat aan bezienswaardigheden zowel
boven als onder de grond.
U verblijft tijdens deze vierdaagse reis in het met vier sterren
voorziene familiehotel ‘Englischer Hof’ in Herzberg am Harz.
Herzberg ligt aan de zonnige zuidrand van de Harz. Herzberg
is een kleine stad, met in het centrum de Juessee. Vanuit het
hotel kunt u een wandeling maken rondom het meer. Dat duurt
ongeveer drie kwartier. U verblijft in dit hotel op basis van
halfpension. Adresgegevens van het hotel:
Hotel Englischer Hof
Vorstadt 10
D-37412 HERZBERG AM HARZ
Tel. 00 49 55 21 89 69 0
www.englischerhof.de

een vijfjaarlijkse kunstmanifestatie rond
eigentijdse kunst. Gedurende 100 dagen
is de stad het culturele centrum van
Europa, waarbij het Fridericianum het
belangrijkste gebouw is. In 2012 vond de
meest recente editie van documenta plaats,
voor de eerstvolgende moet je wachten
tot 2017. Kassel ligt letterlijk tegen een
heuvel omhoog, aan de voet van Bergpark
Wilhelmshöhe. In dit prachtige park zijn
onder andere watervallen, een slot en een
70 meter hoog standbeeld van Hercules
te vinden. Niet voor niets is Bergpark
Wilhelmshöhe in 2013 uitgeroepen tot
UNESCO Werelderfgoed. Kunst en natuur ten overvloede dus,
tijdens dit korte bezoek aan Kassel. We maken een rondrit o.l.v.
een plaatselijke gids. Na dit bezoek aan Kassel rijden we naar ons
hotel in Herzberg am Harz.
Na het inchecken gebruiken we het diner. De avond bent u vrij.
Vrijdag 21 april 2017:
De Brockenbahn: ervaar de hoogste berg van de Harz: de Brocken
met een hoogte van 1142 meter. De tocht er heen is helemaal een
enerverende ervaring. Aan boord van de treinen van de Harzer
smalspoorbaan geniet u al van het fantastische uitzicht. En nog
bijzonderder is dat de voertuigen worden getrokken door de
sterke stoomlokomotieven die de enorme hoogte en de steilste
trajecten weten de overbruggen. Het Brockenbahnstation op de
Brocken is het hoogst gelegen van alle Duitse smalspoorbanen.
Wat een uitzicht!!!!
Neem wel een warme trui, vest of jas mee. De berg de Brocken is
‘berucht’ om zijn plotseling invallende kou. U bent op de Brocken
van omstreeks 12.00 uur tot 15.00 uur. Er zijn restaurants boven
op de berg en u kunt er prachtig wandelen.
Diner in het hotel.
Zaterdag 22 april 2017:
Na het ontbijt bezoeken we een plek in de Harz waar veel leed
is geschied: het kamp Mittelbau-Dora. In de onderaardse stollen
werden de krijgsgevangenen gedwongen om te werken aan de
beruchte V-2 raketten. Werner von Braun was daar een van de
ingenieurs. De gevangenen werkten 18 uur per dag totdat ze niet
meer konden…..

Programma van dag tot dag:
Donderdag 20 april 2017:
Het vertrek vanuit Puiflijk is om 08.00 uur. Om 07.45 uur is
de touringcar aanwezig bij de opstapplaats: Zaal Mulders te
Puiflijk. We rijden rechtstreeks naar Kassel. Kassel is gelegen in
de deelstaat Hessen aan de rivier de Fulda. U kent vast de stad
Kassel als de woonplaats van “Er was eens…” of beter gezegd er
waren eens twee broers: de gebroeders Grimm. Zij verzamelden
de mondeling overgeleverde sprookjes. Deze behoren inmiddels
tot UNESCO Werelderfgoed.
Kassel: Met de K van Kunst en Kultuur. In de kunstwereld
is Kassel zeer bekend, vooral vanwege de “documenta”,
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De Nazi’s zetten bij de fabricage op grote schaal Russen, Fransen
en Nederlanders in die ze uit de omringende concentratiekampen
haalden. Een bezoek dat je niet snel vergeet. In de middag
bezoeken we Wernigerode: de bont gekleurde stad van de Harz.
U heeft hier enige vrije tijd. Aan het einde van de middag gaan we
terug naar het hotel.
Zondag 23 april 2017:
Na het ontbijt bezoeken we de ‘Keizerstad’ Goslar: de prachtige
stad in de Harz die perioden van grote welvaart heeft gekend.
Dat kwam door de ontdekking van grote hoeveelheden zilver.
Deze ontdekking werd gedaan in het jaar 968. De ertsmijn
Rammelsberg is als enige mijn in de gehele wereld gedurende

toepassing alleen op de reis voor Politie Gelderland Zuid.
De genoemde prijs is inclusief:
Vervoer per luxe touringcar, parkeergeld, BTW, Duitse belasting
op personenvervoer, toeristenbelasting, begeleiding gedurende
de gehele reis door eigen ADW gids, de administratie-onkosten,
3x logies, 3x ontbijtbuffet en 3x diner in beschreven hotel. Op dag
4 is er een afscheidsmaaltijd in de Butterhanne, het historische
restaurant, annex bierbrouwerij in Goslar. Deze afscheidsmaaltijd
is inclusief een glas bier uit Goslar. De volgende programmaonderdelen zijn inclusief: Bezoek aan Kassel en rondleiding o.l.v.
een plaatselijke gids, de grote reis/rit met de stoomtrein naar
de Brocken (v.v.) met reservering in de Brockenbahn, bezoek
en rondleiding kamp Mittelbau Dora en rondleiding UNESCO
zilvermijn Rammelsberg in Goslar.
meer dan 1000 jaar doorlopend in gebruik is geweest. In 1988
werd de mijn stil gelegd en in 1992 op de werelderfgoedlijst
van UNESCO geplaatst. Een unieke ervaring om deze mijn te
bezoeken. Na dit enerverende en kleurrijke bezoek gaan we
naar één van de meest historische restaurants van Goslar, in
het hart van de stad. De Butterhanne! U geniet daar van een
heerlijke afscheidsmaaltijd waarbij wordt geserveerd het ter
plaatse gebrouwen bekende bier: Gosebier Gold. De maaltijd
is een echte mijnwerkers maaltijd: Steigerpfanne ‘Glück Auf’.
De maaltijd is samengesteld uit Zartes Rotwildgulasch mit
Waldpilzen, Apfelrotkohl en Kroketten. Dan wordt het tijd om
weer terug te gaan naar uw opstapplaats. Vertrek uit Goslar
om 14.30 uur. Thuiskomst in Puiflijk om 20.30 uur bij normaal
doorgaand verkeer.
De reissom bedraagt:
Bij een deelname van 30 t/m 34 personen € 421,00 p.p.
Bij een deelname van 35 t/m 39 personen € 401,00 p.p.
Bij een deelname van 40 t/m 44 personen € 386,00 p.p.
Bij een deelname van 45 t/m 49 personen € 376,00 p.p.
Bij een deelname van 50 t/m 54 personen € 365,00 p.p.
Toeslag 1-ps kamer € 45,00 p.p. voor de gehele reis.
De prijs geldt bij een minimale deelname van 30 personen. Er
kunnen maximaal 54 personen deelnemen. Dit is natuurlijk
afhankelijk van het aantal 1-ps kamers gebruik. Het hotel beschikt
over 31 kamers. Prijzen zijn geldig t/m 23 april 2017 en zijn van

De genoemde prijs is exclusief reis- en annuleringsverzekering,
de drankjes bij de diners in het hotel en de entrees tot de niet
opgenomen programmaonderdelen, en overige uitgaven van
persoonlijke aard. Tot uiterlijk 20 februari 2017 kunt u kosteloos
annuleren. Daarna gelden de volgende annuleringsbepalingen:
Bij annulering van 8 weken tot 3 weken voor vertrek: 25% van
de reissom
Bij annulering van 3 weken tot 1 week voor vertrek: 50% van de
reissom
Bij annulering vanaf 1 week voor vertrek: de volledige reissom
Aanmelden kan bij:
Anja de Lorijn
Email: delorijna@gmail.com
Ineke Ruiter
Email: ineke.ruiter@hotmail.com
Het aanmelden per email verdient de voorkeur. Geeft u duidelijk
uw e-mailadres door aan Anja of Ineke. Zij zorgen voor de
deelnemerslijst. ADW zal u acht weken voor vertrek een
factuur per boeking sturen. U maakt het verschuldigde bedrag
rechtstreeks over op bankrekening nummer van ADW. Het
bankrekening nummer van ADW vindt u
terug op de factuur.
Fijne reis naar de Harz!!!!!!!
Met vriendelijke groet aan allen, Gradie Martini, ADW Reizen.
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Het jaar 2016 was voor het bestuur van IPA Nijmegen e.o. een rustig jaar.
In 2016 werden weer enkele activiteiten door het bestuur georganiseerd. Begonnen werd met de Nieuwjaarsreceptie welke door
ongeveer 40 leden werd bezocht. Eruit sprongen de inloopdagen, de vierdaagse en het eerste kampeerweekend van IPA Nijmegen
e.o. op de Groene Heuvels te Appeltern.
Tijdens de 4 daagse werd er door onze uitgever een badge voor alle leden ter beschikking gesteld. Deze badge viel echt heel erg
goed bij onze leden. Het eerste kampeerweekend van IPA Nijmegen e.o. werd erg goed bezocht. Er waren 35 deelnemers uit Arnhem,
Baronie van Breda, Rotterdam, Zeeland en Nijmegen.
Enkele activiteiten, georganiseerd door Nijmegen e.o., werden niet zo goed bezocht. Hieronder was het bezoek aan Kasteel Hernen
en de motortourtocht.
Wederom werd onze deelname aan de herdenking bij de Tuin van Bezinning zeer gewaardeerd.
Helaas ging de lezing van commissaris Alain Remue, door persoonlijke omstandigheden van de commissaris, niet door. We proberen
deze lezing weer op de agenda te zetten in 2017.
IPA Nijmegen e.o. heeft op 1 januari 2017, 202 leden, 1 lid van verdiensten en 12 bijzondere leden. Totaal dus 215 leden. We hebben
in 2016 2 leden erbij gekregen en 1 lid is ons ontvallen. We hadden in 2016 geen opzeggingen.
Bij de relatiegeschenken beheerder Brugt Peper zijn diverse IPA gerelateerde artikelen te koop. Collega die van IPA faciliteiten of IPA
contacten in het buitenland gebruik maken en IPA artikelen kopen kunnen van deze regeling gebruik maken. Het bestuur biedt het
IPA lid, IPA artikelen aan ter waarde van 25 % van het door het genoemde lid besteedde bedrag.
De 1ste DLV werd gehouden in het Bar – Sporthal “De Heuvel”, Heuvel 40, 6651 DE Druten en wel op 15 maart 2016. Er waren
11 IPA leden aanwezig. Dit aantal is inclusief het bestuur. Er was geen vertegenwoordiging vanuit het LB.
Tijdens deze DLV nam Ferrie Willems afscheid als penningmeester en werd Jaap Heerschop gekozen als nieuw bestuurslid.
Ik zou willen benadrukken dat op de DLV het beleid van het district ter sprake komt. Als leden invloed hierop willen hebben kunnen
of moeten ze dit tijdens de DLV kenbaar maken. Dus ik roep de leden op naar deze vergadering te komen. Dan hebben jullie invloed
op de reilen en zeilen van het district Nijmegen e.o. en blijven de bestuurders van jullie district er ook plezier in houden.
Kort na de 1ste DLV 2016 werd het bestuur van I.P.A. Nijmegen e.o. vastgesteld. De functies werden als volgt verdeeld;
Voorzitter;				
Secretaris/ Vice-voorzitter;			
Penningmeester;				
Ledensecretaris;				
Activiteiten/4 daagse;			
Redactie ;				
I.P.A. Activiteiten;				

Jan Eijkemans
Martin van der Putten
Jaap Heerschop
Jos ten Wolde
Adrie Daniëls
Brugt Peper / Jan Eijkemans
Dick Beerens

Ook voor 2016 werd afgesproken om één keer per maand te vergaderen op de eerste dinsdag van de maand in de Bar-Sporthal De
Heuvel in Druten. Overeengekomen werd dat er in de vakantiemaanden geen bestuursvergaderingen plaatsvinden. Bij calamiteiten is
er de mogelijkheid om de DB leden bij elkaar te roepen.
Tijdens de 1ste DLV heeft het bestuur toestemming van de leden gekregen om de 2de DLV niet te organiseren.
De “Attentie” kwam in 2016 vijf keer uit en onze 4 daagse special één keer.
De 1ste ALV (Algemene Leden Vergadering) van IPA Nederland werd georganiseerd door het IPA district Arnhem. De vergadering
vond plaats op vrijdag 15 april 2016 in hotel Van Der Valk in ’s-Hertogenbosch - Vught. Deze vergadering werd door een delegatie
van ons district bijgewoond.
De 2de ALV van IPA Nederland werd gehouden op 18 november 2016 in het Hotel Van Der Valk in Houten. Drie bestuursleden van
IPA Nijmegen e.o. hebben deze vergadering bijgewoond.
Zowel de eerste als de tweede ALV verliepen in goede harmonie. Er werd structureel en opbouwend vergaderd. Er werden knopen
doorgehakt.
Door het tussentijds aftreden van de Algemeen Penningmeester zijn er wat problemen ontstaan bij het innen van het
contributiegeld. De financiële administratie is door een administratiekantoor weer op de rails gezet en goed bevonden op
de 2de ALV. Op de 2de ALV is er een nieuwe penningmeester aangetreden en deze zal de boeken overnemen.
Vóór de ALV-s wordt er gezamenlijk vergaderd door IPA Oost Nederland. Dit zijn de districten Arnhem, Graafschap,
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Nijmegen e.o. ,Twente en Apeldoorn.Tijdens deze vergadering worden de stukken voor de ALV besproken en geprobeerd de neuzen
een kant op te krijgen.
In 2016 zijn er geen bestuursleden naar de “Mitgliederversammlung” in Gimborn geweest.
In 2013 is er een Facebook pagina ingericht. Van Facebook “IPA Netherlands, Nijmegen e.o.” Inmiddels hebben we 90 leden in onze
groep een groei van 9 leden ten opzichte van 2015. Nodig ook een IPA Lid uit om lid te worden van ONZE Facebook pagina.

“Servo per Amikeco”					
Beneden Leeuwen 01 januari 2016
De secretaris,
Martin van der Putten.

Verslag van de Ledenvergadering van IPA-Nijmegen e.o. gehouden op 15 maart 2016. De vergadering werd gehouden in de Bar –
Sporthal “De Heuvel”, Heuvel 40, 6651 DE Druten, tel: 0487-512997 / 0653943891, mail: info@sporthaldeheuvel.nl
Jos ten Wolde heeft zich afgemeld voor deze vergadering.
Het LB lid Patrick Reinerink komt later.
1.) Opening vergadering:
Omstreeks 20.00 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter. De voorzitter heet iedereen
welkom. Ons bestuurslid Jos zit ziek thuis. De voorzitter is blij dat de andere leden de moeite hebben
genomen om naar deze vergadering te komen.
Er zijn dit jaar geen berichten bij het bestuur binnen gekomen dat er leden van ons district zijn overleden.
De voorzitter geeft aan dat de stukken aangaande deze vergadering in de “Attentie” hebben gestaan. De
stukken aangaande de financiën liggen ter inzage op tafel.
2.) Vaststellen agenda:

3.) Notulen 2015:

De voorzitter wil agenda punt 10a inbrengen. Dit gaat over het mandaat verzoek aan de leden. Verder
wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. Er is nog niemand voor de rondvraag. Op het einde van de
vergadering is er nog een mogelijkheid.
Notulen van de 1ste DLV 2011 – 17 maart 2015.

			
Er zijn inhoudelijk geen op- of aanmerkingen op de notulen van 2015.
			
De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
		
4.) In / Uitgaande stukken: Er zijn geen afmeldingen voor deze vergadering bij de secretaris binnen gekomen.Verder zijn er geen
			
stukken binnen gekomen of uitgegaan aangaande deze vergadering met uitzondering van de LB stukken
			
voor de 1ste ALV 2016.
5.) Verslagen:

Op het Jaarverslag van de secretaris zijn geen op of aanmerkingen. In het verslag van de secretaris zijn
ook de andere verslagen verwerkt, zoals het verslag van de activiteitencommissie, ledensecretaris en de
relatiegeschenken. Hierover zijn ook geen aan of opmerkingen uit de vergadering.
Het verslag van de penningmeester ligt op tafel. Dit verslag wordt besproken door de penningmeester. In 2015 hadden we een verlies
in de boeken staan van € 37.69. De uitgaven van het district zijn niet schokkend maar een van de oorzaken van dit kleine verlies is
dat er geen rente wordt bijgeschreven of heel weinig.
Inkomen hebben we ook nog via de uitgever. Voor iedere Attentie krijgen we een kleine vergoeding. Verder krijgen we van onze
uitgever ook nog een bijdrage tijdens de 4 daagse.
IPA Nederland is een erg rijke vereniging. Zeker na de verkoop van het IPA Huis Welgelegen in Zeeland.
De contributie inning is nu geheel in handen van de landelijk penningmeester.Als district hebben we hier nu geen bemoeienissen
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meer mee. Minder werk voor de districtspenningmeester.
De penningmeester deelt nog mee dat de boekhouding in 2015 geheel vernieuwd is. Door alle districten wordt op eenzelfde manier
boek gehouden.
Kascontrole;
De boeken zijn gecontroleerd door Jan Eker en Elly Kuijper-Dijkmans. De boeken van IPA Nijmegen e.o. zijn goed bevonden. Er zijn
geen opmerking aangaande de boeken van de penningmeester. De administratie ziet er goed en correct uit.
De kascommissie spreekt haar waardering uit voor de penningmeester en stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het
afgelopen boekjaar. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Inmiddels is Patrick Reinerink binnengekomen en hij wordt welkom geheten door de Voorzitter.
6.) Bestuursverkiezing:

Dit jaar is aftredend en niet herkiesbaar Ferry Willems.

Het bestuur heeft Jaap Heerschop bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden en de functie van penningmeester over te
nemen van Ferry. Er zijn geen tegen kandidaten bij het bestuur aangemeld.
Jaap stelt zich kort voor aan de vergadering. Jaap wordt met algemene stemmen gekozen in het bestuur.
Jos gaat het wat rustiger aan doen en draagt de taak van ledensecretaris over aan Brugt. Jos blijft wel bestuurslid van Nijmegen e.o.
en gaat hand- en spandiensten verrichten.
Er wordt afscheid genomen van Ferry. Hij krijgt een klein presentje van de voorzitter en een bos bloemen voor zijn meisje thuis. Ferry
bedankt. We zien je wel weer bij een van onze mooie activiteiten.
7.) Pauze:		

Er volgt een korte pauze van 5 minuten.

8.) Benoeming
Kascontrole comm.		
De kascontrole commissie 2016 ziet er als volgt uit. Jan Eker en Henry Artz hebben zitting in de commissie.
Als reserve heeft Henk Baron zich opgegeven.
9.) Bestuursbeleid:
De voorzitter:
Jan geeft aan dat het bestuur goed functioneert. We vullen elkaar goed aan en nemen taken van elkaar over als dit nodig is.
Voor het beleid zijn we sterkt afhankelijk van het Landelijk bestuur. De vernieuwing van IPA Nederland gaat langzaam maar gestadig
door.
Ons district heeft een nauwe samenwerking met de Oostelijke districten. Dit zijn de districten Twente, Apeldoorn, Arnhem, De
Graafschap en Zwolle. Op dit moment speelt het samenvoegen van het district Apeldoorn met De Graafschap. Beiden kunnen niet
voldoende bestuursleden vinden en hopen dit probleem op deze manier op te lossen.
In het LB is de tendens aan de gang om meer districten samen te laten smelten. Nijmegen e.o. heeft hier nog geen behoefte aan en
heeft dit ook te kennen gegeven aan het LB. Tot nu toe kunnen we genoeg bestuursleden krijgen en we hopen dat dit is de toekomst
ook zo blijft.
De vergadering is van mening dat er weinig leden een vergadering in de achterhoek of elders in Nederland zullen bijwonen. Naar
Enschede is het ongeveer ander half uur rijden vanaf hier. Daar heeft niemand zin in.
Vanuit de vergadering wordt ook gevraagd of er al is nagedacht over eventueel een KM vergoeding aan de leden voor het bijwonen
van een vergadering elders in Nederland. Misschien kan dit andere leden activeren. Voorlopig is dit nog niet aan de hand. Nijmegen
e.o. blijft zelfstandig.
De oostelijke districten komen twee keer per jaar bij elkaar om bij te praten en af te stemmen.
Jongere collega’s zijn moeilijk te activeren om lid te worden van de IPA. We hebben nog steeds het stempel van oubollig. Het LB gaat
kijken hoe we deze stempel kunnen verwijderen en wat we moeten doen om meer jongeren aan ons te binden. Hier wordt voor IPA
Nederland ook geld voor vrij gemaakt.
Landelijk Bestuur;
Patrick krijgt het woord van de Voorzitter. Financieel gaat het erg goed met IPA Nederland. Het IPA Huis Welgelegen in Zeeland is
eindelijk verkocht. De transactie is rond en de opbrengst is op de rekening van de landelijke penningmeester gestort.
Over twee jaar, in 2018, wordt door IPA Nederland het wereldcongres georganiseerd. Alles gaat zich afspelen op de SS
Rotterdam in Rotterdam. Eten, drinken, slapen en vergaderen alles aan boord van de Rotterdam.
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De Internet pagina van IPA Nederland krijgt een vernieuwingskuur. De eerste opzet ziet er fris uit. Heldere kleuren en erg overzichtelijk.
Ook wordt “Mijn IPA” verder uitgebreid. Leden kunnen dan meer doen via Mijn IPA. bv. hun adres aanpassen en zo.
Gimborn blijft een zorgenkind. We blijven de seminaars onder de aandacht van de leden brengen. De deelnemersprijs voor Gimborn
is aangepast. Informatie is te verkrijgen bij Patrick.
De Internationale Jeugdontmoeting is opengesteld voor kleinkinderen.

10.) Voorstellen LB

Voorstel LB Nederland.

Er zijn dit jaar vier voorstellen vanuit het Landelijk Bestuur.
Voorstel 1; 		
			

Nieuw bestuurslid voor het LB. Dit is John Korsel.
De vergadering is niet tegen dit voorstel. VOOR

Voorstel 2; 		
			

Het samenvoegen van de districten Apeldoorn en de Graafschap.
De vergadering is niet tegen dit voorstel. VOOR

Voorstel 3; 		
			
			
			

Het samenvoegen van de districten ’t Groene Hart en Rotterdam.
De Voorzitter van Nijmegen e.o. heeft een schrijven gekregen van de voorzitter van Rotterdam, dat
Rotterdam hier nog niets van wist. Als dit zo is dan is Nijmegen e.o. tegen dit voorstel.
De vergadering is tegen dit voorstel.
TEGEN

Voorstel 4; 		
			

Het opheffen van het IPA district Midden Brabant. Midden Brabant kan geen nieuwe bestuursleden krijgen.
De vergadering is niet tegen dit voorstel. VOOR

Er gaan drie afgevaardigden van het district Nijmegen e.o. naar de ALV van 2015 in Arnhem.
10a) Mandaat		
			

De Vz. vraagt de vergadering mandaat om geen 2de DLV te hoeven
te organiseren. We organiseren alleen als dit echt noodzakelijk is.

De vergadering gaat akkoord.
		
12.) Rondvraag:		
Brugt wil graag het Kampeerweekend nog een keer onder de aandacht brengen.
Verder was er niemand voor de rondvraag.
13.) Sluiting:		
			
			

Omstreeks 22.05 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt een ieder voor zijn inbreng. De
voorzitter zegt nogmaals dat de IPA bestaat uit haar leden en niet alleen uit het bestuur. De voorzitter
biedt namens de (nieuwe) penningmeester een ieder nog een drankje aan. Hij wenst een ieder wel thuis.

Notulist: H.M.H. van der Putten 				
Secretaris						

Gezien: Jan Eijkemans
Voorzitter
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UW JUISTE GEGEVENS IN ‘MIJNIPA’
Ook bij de IPA ontkomen wij er niet aan! We moeten steeds meer gebruik gaan
maken van de digitale wereld. Er wordt ons ook in toenemende maten geen keuze
meer gelaten.
Het gebruik van acceptgirokaarten zal per eind 2018 niet meer mogelijk zijn en de
toenemende kosten voor de verzending van poststukken trekt een zware wissel
op de begroting. Al deze ontwikkelingen hebben ook invloed op de administratieve
processen binnen IPA Nederland.
Het is daarom dat ook onze ledenadministratie ‘MIJNIPA’ up-to-date moet
zijn en vooral mailadressen en IBAN-nummers juist vermeld zijn. De centrale
ledenadministratie verzoekt u dan ook dringend om deze gegevens te (laten)
controleren en up-to-date te houden. U kunt daarvoor ook terecht bij de
ledenadministrateur van uw district.
Het niet up-to-date zijn van onze centrale ledenadministratie ‘MIJNIPA’, omdat leden geen
mutaties doorgeven, is een aanhoudende zorg van het LB en de centrale ledenadministratie.
Er gaat verschrikkelijk veel tijd verloren bij de verwerking van de storneringen van de
automatische incasso’s door verkeerde IBAN nummers en de verwerking van niet meer
bestaande mailadressen.
Het is uiteindelijk een verantwoording van het lid zelf dat wij over de juiste NAW
gegevens beschikken met mailadres voor een goede communicatie en IBAN
nummer voor inhouding van de contributie.
Het is duidelijk geworden dat het aantal mutaties die door leden zelf in MIJNIPA wordt
verricht te verwaarlozen is. Dat is jammer maar aan de andere kant ook begrijpelijk
omdat het meerendeel van onze leden niet van het digitale tijdperk is. Zij zijn dus
aangewezen op de hulp van de districtsbestuuders voor zover deze toegang hebben tot
de ledenadministratie van hun district.
Ik zal op korte termijn aan de districten een handleiding sturen m.b.t. het gebruik van
‘MIJNIPA’ voor de leden. Uit veiligheids overwegingen is het niet handig deze ook op de
site te zetten, dus of op papier uitdelen of per mail verspreiden.
Mochten er vanuit de ledenadministrateuren vragen zijn, dan hoor ik die graag.
Met vriendelijke groeten, namens het landelijk bestuur,
John Korsel,
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Agenda
Dinsdag 21

Districtsledenvergadering

maart 2017

Alle leden van IPA Nijmegen e.o zijn van harte welkom in Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40
6651 DE Druten. Aanvang van de vergadering 20.00 uur.
Voor agenda en overige stukken zie deze Attentie

Zondag 26
maart 2017

1e IPA Nijmegen e.o Inloopdag 2017
U bent alle van harte welkom om onder het genot van een drankje en een hapje weer bij te praten,
oude herinneringen ophalen en vakantieplannen te bespreken.
Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40, 6651 DE Druten, aanvang 11.00 uur.

Maandag 17 april Paaseieren zoeken
2017

Traditiegetrouw is Tweede Paasdag de dag dat wij met de kinderen en/of kleinkinderen weer Paaseieren
gaan zoeken die verstopt zijn in Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40, 6651 DE Druten.
De kleintjes gaan weer met veel paaseieren en cadeautjes naar huis. Aanvang 11.00 uur.

20 t/m 23 april Reis naar de Harz samen met Tweestromenland
2017
Donderdag 8
juni 2017
18 t/m 21 juli
2017
8 t/m 10
september 2017

Voor informatie zie deze Attentie.

Bezoek Tuin van Bezinning
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.

De 101e Internationale Vierdaagse
Ook dit jaar verzocht 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 aan het politiebureau
aan de Stieltjesstraat.

Motorweekend 2017
In dit weekend wordt weer de meerdaagse motortoertocht georganiseerd. Hoe het programma eruit
ziet is nog een verrassing. Houdt de ‘Attentie’ in de gaten.
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22 t/m 24
september 2017
Zaterdag 28
oktober 2017
Zondag 12
november 2017

Opgave

2e IPA Nijmegen e.o. Kampeerweekend
Na een succesvol eerste kampeerweekend in 2016 gaan we op herhaling. Het weekend wordt gehouden
op camping ‘Het Groene Eiland’ te Appeltern.
Voor informatie zie deze Attentie.

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

2e IPA Nijmegen e.o. Inloopdag 2017

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.

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

Activiteiten overige districten van Oost 6:
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.

IPA twitteraccount
Sinds de afgelopen week is er een Twitteraccount voor IPA Nederland actief als @ipa_nederland (let op het onderliggende
streepje). Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van IPA Nederland dan kunt u hier informatie vinden
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