Zorgen
staande-/aanhoudt maar lobbyen, zoals
dat in Den Haag gebeurd, is schimmig.
Zo is het in Nederland mogelijk dat
een minister die aftreedt na een
korte ‘afkoelingsperiode’ weer op
zijn beleidsterrein actief kan worden.
De Raad van Europa kwam een jaar
geleden al met een waarschuwing
voor Nederland: doe iets aan politieke
corruptie. Kort geleden kwam de
Nederlandse integriteit weer ter
sprake. Baggerbedrijf Van Oord, ING
en verzekeraar Atradius zouden
betrokken zijn bij een groot schandaal
in Angola. Daar zou Isabel dos Santos,
de dochter van de oud president en
rijkste vrouw van Afrika, mogelijk
vele tientallen miljoenen rijker zijn
geworden. Zij zou tevens verschillende
brievenbus firma’s in Nederland
hebben.

Nederland staat al een aantal jaren op
de achtste plaats van minst corrupte
landen volgens de Corruption
Perception Index, opgesteld door
Transparency International Nederland.
Dat betekent niet dat we maar bij
de pakken neer moeten gaan zitten.
Directeur Serv Wiemers van TIN
maakt zich wel zorgen. Om Nederland,
om de G7 landen, om corruptie in het
algemeen. Wiemers: “wij moeten ons
niet in slaap laten sussen. Het lukt
Nederland niet om de dalende trend
in de scores om te buigen. Vooral op
het terrein van politieke integriteit
loopt Nederland juist achter. Je hoeft
hier weliswaar geen bankbiljet in
je rijbewijs te doen als de politie je

Via allerlei corrupte methodes zou
zij zich, ten kosten van de bevolking
van Angola, verrijkt hebben. Het gaat
mij niet om de vraag hoe gangbaar
corruptie hier is, maar vooral in
hoeverre
Nederland
corruptie
‘exporteert’.Wat betreft de vervolging
van corruptie-export staat Nederland
in de derde categorie, de ‘beperkt
actieve landengroep’. Geen plaats
waar je trots op mag zijn. NieuwZeeland en Denemarken staan op de
eerste plaats, daarna volgen Finland,
Zwitserland, Singapore, Zweden en
Noorwegen.
De dagbladen schreeuwden het van de
daken: Tesla is op de beurs 100 miljard
dollar waard. Daarmee is Tesla meer
waard dan bijvoorbeeld Volkswagen
dat vorig jaar dertig keer zoveel auto’s
verkocht en meer dan de grote drie
Amerikaanse autoconcerns samen.
Topman Elon Musk staat er daarom
goed bij.AlsTesla dit niveau zes maanden
vasthoudt krijgt Musk een bonus van
bijna 350 miljoen dollar uitgekeerd.
Dit bonuspakket kan dan in 2028
een omvang bereiken van in totaal 50
miljard dollar. Musk heeft hiermee een
van de hoogste bonuspakket ooit. De
consumentenprijzen van Tesla liggen

hoog en de gemiddelde consument
kan een dergelijke auto niet betalen.
Vandaar dat vele bedrijven deze auto’s
bezitten. Dat komt vooral door de
subsidie die verstrekt werd op de
aanschaf van deze auto’s. Tenslotte
was elektrisch autorijden goed voor
het milieu. Vooral zakelijke rijders,
die veel kilometers maken en lange
afstanden rijden, maakten massaal
gebruik
van
belastingvoordelen.
Hoewel de belastingopbrengsten door
iedereen moeten worden opgebracht
profiteerden maar weinig mensen van
de voordelen op deze dure auto’s. Met
andere woorden, de ‘goe gemeente’
mag opdraaien voor de voordelen
van de zakelijke reizigers. Los van het
feit dat bijvoorbeeld de aanschafprijs
van een Tesla hoog is (en dus te duur)
subsidiëren wij daarmee het vermogen
van een man als Tusk wanneer hij
dergelijke bonussen uitgekeerd krijgt.
Zetten wij dit af tegen alle problemen
van duurder worden van bijvoorbeeld
de zorgkosten, dan kan het
subsidiegeld beter besteed worden
aan die zorg in plaats van het spekken
van het vermogen van Tusk die al dit
geld gedurende zijn leven, normaal
gesproken, nooit kan opkrijgen. De
verhoudingen in de wereld en met
name die van het geld, zijn totaal
uit balans. Het subsidiëren van
vermogenden hoort in deze tijd niet
meer voor te komen.
Sinds 18 januari 2020 heeft IPA
Nederland weer een compleet
landelijk bestuur. Na de problemen
van vorig jaar kunnen we ons dus
weer richten op datgene waar de IPA
voor staat: Dienen door Vriendschap.
Uw voorzitter,
Jan Eijkemans

33

COLOFON
Dit blad is een uitgave van het
IPA - district Nijmegen e.o.
42e jaargang nr. 147
Oprichtingsdatum:
17 februari 1959
Dit blad verschijnt 5x per jaar

Voorzitter:
Jan Eijkemans
vz-nijmegen@ipa-nederland.nl
Secretaris:
Martin van der Putten
nijmegen@ipa-nederland.nl
Penningmeester:
Jaap Heerschop
Postgiro District NL97 RABO 0155 7464 56 tnv
Penningmeester district Nijmegen
pm-nijmegen@ipa-nederland.nl

In dit nummer
3
6
7
8
11
15
25
26

Zorgen
Nieuwjaarstoespraak 2020
Vooraankondiging activiteiten
Gewenning aan vuur
Nazomer kampeerweekend 2020
Stukken voor de ALV 2020
Blog: Brieven van Anneke
Activieitenoverzicht

Ledensecretaris/contactsecretaris:
Brugt Peper
contact-nijmegen@ipa-nederland.nl
Contactsecretaris:
Jan Nijburg
IPA - Activiteiten:
Adrie Daniëls
4daagse-nijmegen@ipa-nederland.nl
IPA - Actviteiten:
Dick Beerens
dickbeerens@hetnet.nl
Redaktie / IPA - Artikelen:
Brugt Peper
red-nijmegen@ipa-nederland.nl

International Police Association,
District Nijmegen e.o.
Secretariaat
Begoniastraat 22 • 6658 EB Beneden Leeuwen
nijmegen@ipa-nederland.nl
Facebook; IPA Netherlands, Nijmegen e.o.

Coördinatie en realisatie:
Clappers & Vlieger Media
Industrieweg 94
7202 CB Zutphen
Telefoon: 0575 - 47 38 81
E-mail: info@clappers-vlieger.nl
Internet: www.clappers-vlieger.nl
Vormgeving: Fabian Clappers
Fotografie: Henk Baron, Martin van der Putten

CoverFoto:
Training gewenning aan vuur.
Training base Weeze, Duitsland

55

Nieuwjaarstoespraak 2020

Beste
IPA-vrienden,
collega
bestuurders van harte welkom op
deze Nieuwjaarsbijeenkomst.
Alweer staan wij aan het begin van
een nieuw jaar met de vraag wat gaat
dit jaar ons brengen. Wees gerust 31
december aanstaande weet u het en
voor dat u het weet zijn we er al.Toch
willen wij ook nog eens terugkijken op
het afgelopen jubileumjaar, wat heeft
het ons gebracht. In ieder geval een
grandioze jubileumborrel waar velen
van u geweest zijn. Waar een sfeer
was die door eenieder buitengewoon
werd gewaardeerd en waar ook onze
collega bestuurders uit de andere
oostelijke districten aanwezig waren.
Voorwaar een dag waar wij met z’n
allen met veel plezier op kunnen
terugkijken.Toch wil ik nog dankzeggen
aan mijn medebestuurders voor hun
inzet van afgelopen jaar en speciaal
voor onze jubileumborrel. Tja en dan
is ons jubileumjaar voorbij en gaan
wij opgewekt op naar ons 65-jarig
jubileum.
Gaat de regering nu eindelijk
eens iets doen aan de
vuurwerkoverlast? Nu vele
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burgemeesters, zoals Amsterdam en
Rotterdam, oogartsen, politie en nog
vele anderen, voorstander zijn van
een verbod op vuurwerk. Het kan
haast niet anders. Het is toch te gek
voor woorden dat er mimimaal 15
miljoen euro aan materiële schade
is. Dat er weer meer incidenten
waren dan voorgaande jaren. Dat de
brandweer 4340 moest uitrukken om
vuurtjes te blussen. De politie meer
dan 9300 incidenten registreerde.
Dat er 168 mensen gewond werden

aan een of beide ogen, waarvan er
13 blind zijn aan een oog en dat er
5 zo slecht aan toe waren dat het
oog moest worden verwijderd. Dat
de jaarwisseling wordt gebruikt om
flink te rellen, te vernielen en zich te
gedragen als hufters. Dat er vuurwerk
naar een rouwstoet wordt gegooid,
levensgevaarlijk vuurwerk onder
politieauto wordt gegooid, vuurpijlen
naar de politie wordt geschoten zoals
een filmpje uit Utrecht aantoont, dat
er door kinderen vuurwerk in het
portaal van een flat wordt gegooid, er
brand ontstaat en een vader en zoon
overlijden en moeder en dochter
ernstig gewond raken. Ik zou zeggen:
ouders weet wat je kinderen doen
en waar ze mee bezig zijn. Dit is
niet alleen een verantwoordelijkheid
van de gemeenschap. Nee, de
verantwoordelijkheid begint thuis in
het gezin.
Als je dit en alle kosten er bij gaat
optellen dan is het te gek voor
woorden dat een regering hier geen
gepaste maatregelen neemt. Is het
een traditie, ja, maar hij is inmiddels
vreselijk uit ‘de klauw’ gelopen.
Maar er gebeuren ook goede dingen,
hoewel. De werkende hebben er
allemaal 2,5 % loon bij gekregen, maar
zoals dat bij deze regering gaat raak je
het weer kwijt aan de inflatie, die 2,6 %
bedroeg. De pensioenen werden weer
niet geïndexeerd terwijl er volgens

deskundigen genoeg geld in kas is bij
de pensioenfondsen om zelfs over 25
jaar aan de betalingsverplichtingen te
voldoen. Maar ja, de regering heeft een
systeem bedacht van de zogenaamde
rekenrente en die is nadelig voor
onze pensioenen. Het wordt hoogtijd
dat het pensioenstelsel op de schop
gaat en men komt tot een juiste
berekening.
Dan toch het goede nieuws. De
lezing over Karel Doorman door
zijn kleinzoon was geweldig. Met
veel aandacht hebben wij genoten
van zijn verhaal, dat bleek wel omdat
er nog veel nagepraat werd. De

jubileumborrel, ik heb het al gezegd, Ook deze wil ik u niet onthouden, hij
was een geweldig feest waar vele van gaat over een weldenkend mens.
Vooral de regeringspartij VVD hecht
genoten hebben.
aan de vuurwerktraditie; de VVD
Wij weten allemaal dat de politie met hechtte ook aan de 130 km/u; de
een capaciteitstekort zit. Maar daar is VVD-voorman hechtte ook aan de
afschaffing van de dividendbelasting.
een oplossing voor.
Jefferson County in de Amerikaanse Blijft de vraag: welk weldenkend mens
staat Missouri heeft de oplossing. hecht nog aan stemmen op de VVD?
Daar had Sheriff Dave Marshak
gewaarschuwd voor de leegloop in Ik wens u allen, mede namens mijn
zijn korps. Om het probleem op te mede-bestuurders en echtgenoten
lossen werden de salarissen van de een geweldig twintigtwintig toe, met
agenten opgetrokken van 37.000 veel geluk, gezondheid en dat het jaar
dollar naar 50.000 dollar per jaar. mag brengen waar u zo op hoopt.
Van deze financiële zekerheid is door
de agenten gretig gebruik gemaakt. Jan Eijkemans, voorzitter
Gevolg: er werden in korte tijd daarna
17 baby’s geboren. Volgens Sheriff
Marshak was deze geboortegolf goed
om de families te ondersteunen en
dat het goed is voor het korps. Is
dit een vooruitziende blik om het
personeelstekort te bestrijden. U mag
het zeggen.

Vooraankondiging activiteiten
Paaseieren zoeken voor uw kinderen of kleinkinderen
Ook in 2020 willen we voor de
kinderen c.q. kleinkinderen weer het
paaseieren zoeken met creatieve
bezigheid gaan organiseren. We
hebben echter de laatste jaren te
maken gehad met een wat kleine
opkomst/deelname. Binnen bestuur
is er dan ook besloten om een en
ander pas door te laten gaan indien

er voldoende opgaven voor deze
toch iedere keer weer leuke activiteit
binnen komen. Geef uw kinderen of
indien voor u geldt de kleinkinderen
op. Het is gezien de reacties die we
altijd krijgen toch altijd weer leuk
geweest.

plaats vinden op de 2e Paasdag en dat
is 13 april. We beginnen om 11.00 uur
en het zal eindigen zo rond 13.00 uur.
Plaats ook weer zoals gebruikelijk Bar
Sporthal ‘De Heuvel’.

In 2020 gaat deze activiteit ook weer

Een rondje fietsen en bezoek Kasteelmuseum Boxmeer
Op zaterdag 2 mei 2020 willen
we een leuke fietstocht organiseren
met aansluitend een bezoek aan het
Kasteelmuseum te Boxmeer.
We starten om 10.00 uur vanaf
het Weijerplein in Boxmeer. Daar
kunt u de auto parkeren en vanaf dat
punt beginnen we onze fietstocht
welke door de mooie natuur van
de Maasduinen. We gaan er al gauw
een koffiestop inplannen want op
de parkeerplaats is er niet veel
gelegenheid.
Zoals gezegd we fietsen door

de Maasduinen en gaan ook langs de
sluizen van Sambeek. De rest houden
we nog even geheim. Maar we laten
een mooi stukje zien. Onderweg
willen we nog een keer stoppen om
de inwendige mens te versterken. We
zien dan graag dat u zelf een broodje,
of iets wat u zelf lekker vindt
meeneemt met iets te drinken erbij.
Aan het eind gaan we het
kasteelmuseum Boxmeer bezoeken.
Ook hierover ga ik niet veel
verklappen. Maar het zal zeker
interessant zijn. Op de voorpagina
van onze Attentie nr. 143 van april

2019 treft u een foto van het Kasteel
Boxmeer met de nieuwe Mercedes
politieuitvoering
Om een en ander in goede banen te
kunnen leiden willen we wel graag
vroegtijdig van u een opgave, tevens
is er maximum aantal aan het kasteel/
museumbezoek gekoppeld.
Organisatie en opgave bij Dick
Beerens/Adrie Daniels.

7

Gewenning aan vuur
In de praktijk van een ME optreden kan het gebeuren dat er een situatie ontstaat dat
je geconfronteerd wordt met vuur. Dat zal schrikken zijn wanneer je er voor het eerst
mee te maken krijgt. Het is dan ook goed dat je er op voorbereid bent. Hiervoor
bestaat de opleiding ‘Gewenning aan vuur’, die gegeven wordt het op Training Base
Oefenterrein in het Duitse Weeze. Jaap Binsma heeft tijdens de training van 4 april 2019 onderstaande foto’s genomen
die wij met zijn toestemming graag aan u willen tonen.

8
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Nazomer kampeerweekend 2020 IPA Nijmegen e.o.
IPA Nijmegen organiseert voor de vijfde keer een nazomer kampeerweekend voor IPA leden.
Het weekend staat gepland van vrijdag 18 september tot en met zondag
20 september 2020. Het weekend wordt gehouden op Campingpark ‘De Oude Molen’, Wylerbaan 2a, 6561 KR
Groesbeek. https://oudemolen.nl/
De kosten voor dit weekend bedragen € 95,00 per equipe van 2 personen en € 63,00 per equipe van 1 persoon.
Dit is inclusief:
*
Overnachting voor 2 personen / 1 persoon met kampeermiddel, elektra en auto.
De kosten voor de comfortplaats, veld B, zijn als volgt (op basis van minimaal 2 nachten): € 14,50 per nacht
per equipe, exclusief servicekosten à € 1,39 per persoon per nacht (incl. toeristenbelasting). De prijs is
inclusief gebruik van stroom, water en sanitaire voorzieningen. Ook zijn eventuele huisdieren bij de prijs 		
inbegrepen.
Hetzelfde nachttarief wordt gehanteerd wanneer deelnemers eerder aankomen, of langer willen blijven (1 of 2
nachten). Deze extra overnachtingen en eventueel andere faciliteiten op de camping dient u zelf af te rekenen
met de campingeigenaar.
*

*

Vrijdagavond een eenvoudig 3 gangen menu (Exclusief drank - zelf meenemen).
We kunnen bijvoorbeeld een keuzemenu maken met als voor- en hoofdgerecht een optie voor vlees, vis of
vegetarisch. Graag horen we dan wel een week voor aankomst wat de keuzes zijn per persoon (in verband
met inkoop van producten).
Zaterdag een compleet Chinees buffet (Exclusief drank - zelf meenemen).

Kosten die daar bovenop komen:
*
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.
Kosten over te maken op rekeningnr.: NL 97 RABO 0155 746 456 			
t.n.v. Penningmeester district Nijmegen.
BETALEN IS DEELNEMEN, bij afzeggingen na 1 september 2020 worden de gemaakte onkosten in rekening gebracht.
Zo ziet het weekend er globaal uit:
*
Vrijdag 18 september 2020:
Aankomst vanaf ong.13.00 uur met het in ontvangst nemen van de welkomstas.
Welkomstborrel 17.00 uur.
3 gangen menu 18.00 uur.
*

Zaterdag 19 september 2020:
Vrij programma, met TIPS voor de liefhebbers, kijk daarvoor in de welkomstas.
Chinees buffet om 18.00 uur.
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*

Zondag 20 september 2020:
11.00 uur drinken we samen nog een kopje koffie (zelf verzorgen).

Wat is er o.a. te doen in en om Groesbeek:
Diverse fiets- en mountainbikeroutes en de befaamde draisine
Wandelroutes in en om Groesbeek, maar ook prachtige boswandelingen, nordic-walking-routes of een 		
zeer interessante stadswandeling in Nijmegen
Boerengolf, maisdoolhof, bowlen discgolf en pitch and put (alles in de omgeving Groesbeek)
Wijnchateau ‘De Heikant’, Wijnhoeve ‘De Colonjes’, Wijnhoeve ‘De Plack’
Diverse goede cateraars ten behoeve van bijvoorbeeld uw BBQ (Boy Stappershoef, Frisco Catering, Hofmans
Catering)
Archeologisch Park Xanten, openluchtmuseum
Imkerij de Immenhof; laat u rondleiden in de wereld der bijen, een wereld vol ijver en saamhorigheid
Das en Boom in Beek-Ubbergen, instelling voor natuurbehoud
Fietsen langs The Liberation-route
Fietsverhuur Ben Mey, uw fiets kan zelfs bij de camping worden afgeleverd
Oortjeshekken, genietend van een kopje koffie, uitzicht over de Ooijpolder
De Zuidmolen in Groesbeek, molenwinkel met prachtige authentieke bakproducten
Landgoed Jachtslot Mookerheide, gastronomie, fotogalerij en prachtige natuur
Bezoek aan Kleef
Musea in de omgeving:
Vrijheidsmuseum Groesbeek ( Naast de camping gelegen)
Afrikamuseum Berg en Dal
Museum Oriëntalis Heilig Landstichting
Velorama Fietsmuseum Nijmegen
Natuurmuseum Nijmegen
Valkhofmuseum Nijmegen
Brouwerij de Hemel Nijmegen
Stratenmakerstoren Nijmegen
Museum Pithos Nijmegen
Museum Kasteel Moyland Duitsland
Katharinenhof Duitsland
Extra info:
Een caravan of chalet
huren bestaat ook tot de
mogelijkheden, kijk daarvoor op de site van de camping
https://oudemolen.nl/
IPA Nijmegen e.o. ziet jullie aanmelding graag tegemoet en
tot ziens in Groesbeek.
Opgave bij Brugt Peper tot uiterlijk 1 september 2020,
middels:
e-mail: familiepeper@hotmail.com
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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Stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2020
Deze wordt gehouden op 17 maart 2020, aanvang 20.00 uur in Bar-Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40, 6651 DE Druten.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Openingswoord door de Voorzitter ca. 20.00 uur.
Vaststellen agenda; vaststellen Rondvraag.
Notulen van de algemene ledenvergadering 2019.
Ingekomen en uitgaande stukken.
Verslag van de secretaris over 2019.
Verslag van de penningmeester. (stukken kunnen worden ingezien tijdens de vergadering)
Het verslag kascontrolecommissie wordt gepresenteerd door een van de kascontrolecommissieleden.
Bestuursverkiezing.
Dit jaar is niemand aftredend en herkiesbaar. Leden zijn altijd welkom om het bestuur van IPA Nijmegen 		
e.o. te versterken. Wil je als nieuw lid een blik achter de schermen werpen neem dan contact op met de 		
secretaris. Misschien kunnen we jou dan in de toekomst verwelkomen als bestuurslid.

8.

Pauze

9.
10.
11.
12.
13.

Benoeming kascontrolecommissie.
Bestuur functioneren en bestuursbeleid.
Voorstellen vanuit HB IPA-Nederland.
Rondvraag.
Sluiting ca. 22.00 uur

Na afloop van de vergadering biedt de penningmeester van het district u nog een drankje aan.

Verslag van het secretariaat over het jaar 2019
Het jaar 2019 was voor het bestuur van IPA Nijmegen e.o. een goed jaar. Het bestuur is op sterkte en de samenwerking
verloopt spoedig. 2019 was ook het jaar waarin ons district Nijmegen e.o. 60 jaar bestond. Dit feit werd op gepaste
wijze gevierd.
In 2019 werden weer diverse activiteiten door het bestuur georganiseerd. Ook kunnen districtsleden van IPA Nijmegen
e.o. deelnemen aan de activiteiten van Oost 4.
Op 13 januari was onze Nieuwjaarsreceptie in ‘De Heuvel’ in Druten. Deze activiteit wordt redelijk bezocht door onze
leden. Maar uiteraard zijn meer leden altijd welkom.
De 4 daagse deelnemers werden dit jaar voor de tweede keer ondergebracht in “De Veldschuur” in Malden. Het was
de bedoeling dat de deelnemers gebruik konden maken van de nieuwe Veldschuur. Maar door opstandigheden was deze
nog niet klaar en moesten de deelnemers nog een keer genoegen nemen met de oude Veldschuur. Met de 4 daagse van
2020 moet de nieuwe Veldschuur klaar zijn en kunnen onze gasten hier gebruik van maken. Het aantal deelnemers aan
de 4 daagse schommelt erg. Pas een paar weken voor aanvang weten we hoeveel lopers er bij ons te gast zijn.
In het weekend van 20, 21 en 22 september werd ons jaarlijkse kampeerweekend georganiseerd. Om het een keer
ergens anders te organiseren werd er gekozen voor de Camping ‘De Oude Molen’ in Groesbeek. Het kampeerweekend
stond in het teken van ‘Operation Market Garden’.
Ter gelegenheid van ons 60 jarig Jubileum werd er door het bestuur, voor de leden van Nijmegen e.o. en enkele
genodigden, een Jubileumborrel georganiseerd. Het bestuur van Nijmegen e.o. was zeer vereerd dat er meer dan 90
gasten op de borrel aanwezig waren in café ‘De Tabaksplant’ in Afferden - Gelderland. Tijdens deze Jubileumborrel
werden ook onze jubilarissen van dit jaar in het zonnetje gezet. Leden die wij als bestuur al langer niet hadden
gezien, op een van onze activiteiten, waren nu weer wel aanwezig en hebben beloofd om weer eens wat meer
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langs te komen. De aanwezige gasten kregen een creditcardhouder met IPA embleem als aandenken mee naar huis.
Onze deelname aan de herdenking bij de Tuin van Bezinning is dit jaar niet doorgegaan. De deelnemers van IPA
Nijmegen e.o., welke erheen zouden gaan, moesten beiden werken. In 2020 proberen we weer aanwezig te zijn bij deze
herdenking.
Bij de relatiegeschenken beheerder Brugt Peper zijn diverse IPA gerelateerde artikelen te koop. Collega’s 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. Afgelopen jaar is er geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een IPA en of Politie artikel bij Brugt aan
te schaffen.
Door het bestuur wordt overwogen om deze dienstverlening aan onze leden stop te zetten. Leden die dan iets willen
hebben, een speldje, sticker of petje kunnen dan terecht op de IPA site van IPA Nederland.
IPA Nijmegen e.o. heeft op 31 december 2019, 188 leden. We hebben in 2019 er 2 leden bij gekregen. Er zijn ons in
2019 geen leden ontvallen. We hadden in 2019 wel meerdere opzeggingen.
Afgelopen jaar hadden we 4 leden die werden geroyeerd omdat ze de contributie niet wilde overmaken c.q. betalen.
Deze leden zijn 3x aangeschreven door de penningmeester van het LB en 2x benaderd door onze eigen penningmeester.
Dit alles mocht niet baten en dus werden ze uit ons ledenbestand verwijderd.
De 1ste DLV werd gehouden in het Bar – Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40, 6651 DE Druten en wel op 19 maart 2019.
Er waren 13 IPA leden aanwezig. Dit aantal is inclusief het bestuur. John Korsel was aanwezig als vertegenwoordiging
vanuit het LB.
Tijdens deze DLV waren er geen bestuursverkiezingen.
Ik herhaal het hier nog maar een keer dat ik wil benadrukken dat op de DLV het beleid van het district ter spraken
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 het reilen en zeilen van het district Nijmegen
e.o. en IPA Nederland en blijven de bestuurders van jullie district er ook plezier in houden.
Kort na de 1ste DLV 2019 werd het bestuur van I.P.A. Nijmegen e.o. vastgesteld. De functies werden als volgt verdeeld;
Voorzitter:					Jan Eijkemans
Secretaris/ Vicevoorzitter:			
Martin van der Putten
Penningmeester:				Jaap Heerschop
Activiteiten/4 daagse:				Adrie Daniëls
Redactie/Ledensecretaris:			
Brugt Peper / Jan Eijkemans
I.P.A. Activiteiten:				Dick Beerens
Contactsecretaris:				Jan Nijburg
Ook voor 2019 werd afgesproken om één keer per maand te vergaderen op de eerste dinsdag van de maand in de
Bar-Sporthal ‘De Heuvel’ in Druten. Overeen gekomen werd dat er in de vakantiemaanden geen bestuursvergaderingen
plaatsvinden. Bij calamiteiten is er de mogelijkheid om de DB leden bij elkaar te roepen.
De lijnen binnen het bestuur zijn kort. Van de WhatsApp groep voor het dagelijks bestuur en voor het gehele bestuur
wordt geregeld gebruik gemaakt. Hierdoor blijven de lijnen ook kort.
Tijdens de 1ste DLV heeft het bestuur toestemming van de leden gekregen om de 2de DLV niet te organiseren als er
geen belangrijke zaken op de agenda staan.
De ‘Attentie’ kwam in 2019 vijf keer uit waaronder het Jubileum nummer 60 jaar IPA Nijmegen e.o. en de 4 daagse
special. In iedere uitgaven van dit jaar heeft er een artikel gestaan aangaande de geschiedenis van IPA Nijmegen e.o..
Bij het Jubileumblad in februari 2019 werd een jubileum-coin meegezonden. Deze coin werd door onze leden
zeer op prijs gesteld.
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De samenwerking met onze uitgever Clappers & Vlieger Media is erg prettig. Samen werken we aan een nog mooiere
en leesbaardere ‘Attentie’. Een keer per jaar is er overleg tussen onze uitgever en het bestuur. Artikelen, geschreven
door onze leden zijn altijd welkom.
De 1ste ALV (Algemene Leden Vergadering) van IPA Nederland werd georganiseerd door het IPA district Twente. De
vergadering vond plaats op vrijdag 20 april 2019 in het Theater hotel van der Valk in Almelo. Deze vergadering werd
door een delegatie van ons district bijgewoond.
De 2de ALV van IPA Nederland werd, na uitstel, gehouden op 14 december 2019 in het leerhotel ‘Het Klooster’,
Daam Fockemalaan 10, 3800 AM in Amersfoort. Twee bestuursleden van IPA Nijmegen e.o. hebben deze vergadering
bijgewoond.
Het afgelopen jaar was het erg rommelig binnen het bestuur van IPA Nederland. Op een gegeven moment was het
bestuur, door ruzie en onenigheid, terug gebracht naar nog maar 2 gekozen bestuurders. Ook dit jaar traden enkele
bestuursleden onverwachts af en gingen hun eigen weg.
Inmiddels is door bemiddeling van het IPA Lid Ton Rutting een nieuw bestuur samengesteld. In januari 2020 vind er in
Gouda een extra ALV plaats waar de nieuwe LB leden zullen worden gekozen. Te hopen is dat dit LB langer blijft zitten
dan het afgelopen bestuur. Het bestuur van IPA Nijmegen e.o. heeft hier wel vertrouwen in.
Vóór de ALV-s wordt er gezamenlijk vergaderd door IPA Oost 4. Dit zijn de districten Arnhem, Oost-Nederland,
Nijmegen e.o. en Twente. Tijdens deze vergadering worden de stukken voor de ALV besproken en geprobeerd de
neuzen één kant op te krijgen.
In 2019 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 123
leden in onze groep een groei van 7 leden ten opzichte van 2018. Nodig ook een IPA Lid uit om lid te worden van
ONZE Facebook pagina.

Verslag district leden vergadering
Verslag van de Ledenvergadering van IPA-Nijmegen e.o. gehouden op 19 maart 2019. De vergadering werd gehouden in
de Bar – Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40, 6651 DE Druten, tel: 0487-512997 / 0653943891, mail: info@sporthaldeheuvel.
nl
Er waren geen afgemeld voor deze vergadering.
Als LB lid was aanwezig John Korsel.
1.
Opening vergadering
Omstreeks 20.05 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter. De voorzitter heet iedereen welkom. Extra
welkom voor de LB vertegenwoordiger John Korsel. De voorzitter is blij dat enkele leden de moeite hebben genomen
om naar deze vergadering te komen.
Er zijn ons dit verenigingsjaar geen leden ontvallen. Wel zijn van twee leden de echtgenoten overleden. De voorzitter
vraagt om een minuut stilte voor deze twee dames.
De voorzitter vertelt dat ons district dit jaar haar 60 jarig jubileum viert. Wij zijn het oudste district in Nederland. De
nummer 1. Door de jaren heen heeft Nijmegen e.o. ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het besturen van IPA
Nederland. Zo hebben er diverse leden van Nijmegen e.o. in het HB/LB gezeten, waaronder Mej. P. Stoffelen, Theo
Leenders en Constant Theunissen.
De voorzitter geeft aan dat de stukken aangaande deze vergadering en de financiën ter inzage op tafel liggen.Wij wilden
de Jubileum uitgave van de Attentie zoveel mogelijk zonder ballast uitgeven.
2.
Vaststellen agenda
Als agenda punt 10a wordt aan de agenda toegevoegd, een Mandaat van de vergadering.Verder wordt de agenda
ongewijzigd vastgesteld. Jan Nijburg en Brugt Peper geven zich al op voor de rondvraag. Op het einde van de
vergadering is er nog een mogelijkheid om een rondvraag te stellen.
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3.
Notulen van de 1ste DLV 2018 – 20 maart 2018
Er zijn inhoudelijk geen op of aanmerkingen op de notulen van 2018.
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.
De voorzitter vertelt het een en ander over de datum van de komende ALV. Deze zal dit jaar worden gehouden op 14
juni as. De voorzitter deelt de vergadering mee dat het DB dit jaar niet in de gelegenheid is om deze vergadering bij te
wonen. Het DB is op vakantie. We zullen vertegenwoordigd worden door het district Arnhem e.o..
5.
Verslag PM		
Het verslag van de penningmeester ligt op tafel. Dit verslag wordt besproken door de penningmeester.We staan er goed
voor. Het district Nijmegen e.o. is financieel gezond maar we moeten nog wel op de uitgaven letten. De contributie
perikelen zijn nog niet helemaal voorbij. Leden weigeren hun contributie te betalen en worden na drie aanmaningen
geroyeerd. Dit kost ons ieder jaar diverse leden.
Kascontrole:
De boeken zijn gecontroleerd door Henk Baron en Bert Brouwers. De boeken van IPA Nijmegen e.o. zijn goed
bevonden. Er zijn geen opmerking aangaande de administratie 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.
6.
Bestuursverkiezing
Dit jaar is er niemand aftredend en er zijn ook geen leden die een bestuursfunctie ambiëren.
7.
Pauze
Er volgt een korte pauze van 10 minuten.
8.
Benoeming Kascontrole commissie
De kascontrole commissie 2020 ziet er als volgt uit. Jan Eker en Bert Brouwers hebben zitting in de commissie. Als
reserve heeft Tiny ten Wolde zich opgegeven.
9.
Bestuursbeleid
De voorzitter: 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 functioneren van het bestuur is prettig. We vullen elkaar goed aan en nemen taken van elkaar over als dit nodig is.
We kunnen goed door een deur. We hopen als district Nijmegen e.o. nog lang zelfstandig te blijven.
Er is weinig animo bij leden, zeker ook bij nieuwe leden, om deel te nemen aan activiteiten.We denken dat het (nieuwe)
leden alleen te doen is om het IPA legitimatiebewijs. Ze kunnen dan in binnen en buitenland, maar voornamelijk in het
buitenland, aantonen dat ze lid zijn van een politievereniging.
Het LB: John Korsel is van mening dat er een gat is ontstaan tussen twee generaties.Volgens hem hebben besturen het
in het verleden laten liggen. Er volgt een discussie over de toekomst van de IPA. Hoe krijgen we jongeren bij de IPA.
Wat hebben wij te bieden aan deze collega’s.
Jongeren, dus ook jonge IPA leden, gaan niet wachten en willen als ze een idee hebben om ergens heen te gaan gelijk
weg kunnen. Ze willen niet 6 maanden van te voren een Travelformulier invullen en dan staan wachten of het wel
allemaal lukt. Natuurlijk is er op persoonlijke titel veel te regelen maar dat is niet de insteek van de IPA. Nijmegen e.o.
is dan ook van mening dat dit binnen IPA Internationaal moet worden aangepast. Aanpassen aan de huidige snelle tijd
van Internet en E-mail.
10.
Voorstellen HB
Er is tot nu toe een voorstel vanuit het landelijk bestuur aangeleverd aangaande de financiën. De bedoeling is om
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de contributie te verhogen
en de verdeling van deze
contributie tussen het LB en
de districten aan te passen.
Nijmegen e.o. is hier tegen
en vind dat het LB eerst maar
eens moeten kijken waarop
ze zelf kunnen bezuinigen.
Nijmegen e.o. is van mening
dat het onderkomen in
Gouda en de aanschaf en
onderhoud van de IPA auto
te veel geld kost.
John Korsel geeft uitleg over
het voorstel van het district
IPA Utrecht.
Het bestuur van IPA
Nijmegen e.o. heeft zich hier
nog niet over gebogen en
wil dat behandelen op de bestuursvergadering van 2 april as. Verder zal dat aan de orde komen op de gezamenlijke
vergadering van IPA Oost 4. In ieder geval kan Nijmegen zich niet vinden in dit voorstel.
Onze penningmeester heeft diverse opmerkingen op het huidige handelen van het LB. Zo is de algemene ledenlijst niet
bij. Hij heeft vanuit het LB een lijst gekregen van leden die nog geen contributie 2019 hebben betaald. Bij controle bleek
dat er nog mensen opstonden die in het afgelopen jaar (2018) al waren geroyeerd.
Volgens John Korsel zit het mogelijk in de spijtoptanten. Leden die hun contributie op het laatste moment toch nog
hebben betaald. Mogelijk is er verzuimd dit door te geven aan de penningmeesters / ledensecretarissen.
Verder wil het LB al dat de penningmeester achter die leden aangaat die nu nog niet hebben betaald. De penningmeester
vind dit niet kunnen. De leden hebben tot 15 april de gelegenheid om te betalen.
Nijmegen e.o. wil graag een uitgebreide, duidelijke, uitleg over de financiering van het onderkomen Gouda en de IPA
auto. Ook heeft Nijmegen e.o. bij de post ICT diverse vraagtekens.
10a
Mandaat		
Omdat nog niet alle voorstellen bij het bestuur van Nijmegen e.o. binnen zijn en we het een en ander nog moeten
bespreken binnen het bestuur van Nijmegen en in de gezamenlijke vergadering van Oost 4 vraagt de voorzitter een
beslissingsmandaat aan de vergadering. De vergadering gaat hiermee akkoord.
12.
Rondvraag		
Brugt wil graag het kampeerweekend van IPA Nijmegen e.o. onder de aandacht brengen. Het weekend is op 20, 21 en
22 september as. Het kampeerweekend staat is het teken van ‘Operation Market Garden’.
Jan N. wil graag stilstaan bij de collega’s die afgelopen maandag, na de aanslag in Utrecht, zonder morren aan het werk
zijn gegaan en een lange dag hebben gemaakt. De collega’s waren onderweg naar het Malieveld in Den Haag om te
demonstreren voor een goed pensioen maar gingen zonder te mopperen aan de slag in Utrecht. Chapeau.
Verder was er niemand voor de rondvraag.
13.
Sluiting			
Omstreeks 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt een ieder voor zijn inbreng. De voorzitter biedt
namens de penningmeester allen een drankje aan. Hij wenst iedereen wel thuis.
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Blog: Brieven van Anneke
Tekst: Carina van Leeuwen
We schrijven 1986. Het jongetje
Joshua wordt direct na zijn geboorte
door zijn moeder Anneke afgestaan
ter adoptie. Hij wordt opgenomen
in een adoptiegezin en hij krijgt die
familienaam. Het is een gesloten
adoptie; Anneke weet niet waar
haar zoon nu is. Wel schrijft Anneke
brieven aan hem. Pas veel later zal
hij ze kunnen lezen en wie weet
begrijpen.
De brieven verhalen over haar
leven. Soms over slechte ervaringen,
dan weer vergoelijkend dat ze
wel een goede jeugd heeft gehad.
Verontschuldigend dat ze Joshua wel
had willen houden, voor hem wilde
zorgen, maar dat dat niet mocht. De
adoptieouders schrijven Anneke ook
brieven. Over hoe het gaat met hun
zoon, die toch ook de hare is. Op
een dag komen die brieven echter
onbesteld terug. Anneke schrijft ook
niet meer. Aangenomen wordt dat ze
weer is gaan zwerven.
In juni 1994 wordt in het IJ in
Amsterdam een vrouw aangetroffen
aan de Noordzijde. Ze draagt een
gebloemde legging, een zwarte bloes
maar er is niets waaraan haar identiteit
is af te leiden. Verdronken, luidt de
conclusie na de sectie. Er verschijnen
foto’s van haar in het Politiebericht
op tv en in de krant. De ongeveer
twintig tips die dat oplevert, leiden
niet naar de identiteit van de vrouw.
Eind juni 1994 wordt ze begraven op
begraafplaats Sint Barbara.
2011. Het coldcaseteam van de
Amsterdamse politie start het project
onbekende doden (NN’ers). De
vrouw die in 1994 werd gevonden, is
een van ruim 100 NN’ers. Van allen
wil de politie het DNA-profiel zodat
het kan worden opgenomen in de
databank, hopende op een hit. Ook
van deze vrouw komt een DNAprofiel in de databank. Maar een hit
blijft uit.
In de jaren erna blader ik

regelmatig door alle dossiers. In mijn
hoofd liggen ze opgeslagen, zaken
waarvan ik verwacht dat ze nog wel
eens opgelost worden en kansloze
zaken. Deze, van de vrouw uit het IJ,
geef ik weinig kans. Want als je al die
jaren niet bent gemist, zal er dan na
25 jaar nog iemand bedenken dat je al
een tijd niet gezien bent?
Dan komt het onverwachte, dat mijn
hele archief door elkaar gooit.

Willem Doorn, mijn collega bij het
coldcaseteam, en ik ontvangen Joshua
en zijn oom. De broer van Anneke
vertelt over het gezin dat uit elkaar is
gevallen nadat hun moeder op jonge
leeftijd overlijdt. De jongens blijven
bij vader op de boerderij, Anneke
wordt naar familie elders in het land
gestuurd. Ze vindt daar haar plek niet
en vertrekt naar Amsterdam, waar
alles anders is. Daar gaan mensen heen
als ze willen verdwijnen. Joshua vertelt
2019. Joshua is volwassen en zoekt wat hij weet via zijn adoptiedossier
zijn biologische ouders. Via het FIOM, en de brieven van Anneke. Hij is mild
specialist bij afstammingsvragen, heeft en neemt haar niets kwalijk.
hij zijn vader gevonden. Die vertelt
hem over zijn moeder, Anneke. Ineens Joshua bezoekt de begraafplaats waar
is er meer familie: een oom, de broer Anneke 10 jaar heeft gelegen. Het graf
van Anneke. Hij noemt haar het liefst is er niet meer, we kunnen hem niets
Anneke. ‘Moeder’, dat is ze alleen teruggeven. We rijden naar de plaats
biologisch voor hem. Dat wordt nog waar ze is gevonden in het water.
eens bevestigd als hij aangifte van Wat we weten, vertellen we hem.
vermissing wil gaan doen. Anneke Wel hebben we de foto die ook op
is nergens meer bekend en staat tv is getoond. Dan vertelt Joshua van
als ‘geëmigreerd’ uitgeschreven uit de enige foto die hij had van Anneke,
Amsterdam. Zijn verzoek om zijn geleend van zijn nieuw gevonden
moeder als vermist op te geven, wordt oom. Veilig opgeborgen in de tas van
niet gehonoreerd. Hoezo vermist? Je zijn vriendin die hem op haar werk
kent haar niet en weet niet waar ze is? op hoge resolutie zal inscannen. Maar
Ze is toch geëmigreerd?
ook dat is hem niet gegund. Er wordt
ingebroken en de tas wordt gestolen.
Dan zijn daar Maria Rietveld en Weg is de enige foto waarop zijn
Jory de Groot van de politie in Den moeder levend en vrolijk staat. Dan
Haag, waar Joshua ook aanklopt. Zij zijn er alleen de brieven nog. Brieven
nemen de tijd om het verhaal over van Anneke uit het verleden, eindelijk
zijn zoektocht aan te horen. De man verbonden naar het heden, naar een
vertelt wat hij van zijn moeder weet. dappere jongen die niet opgaf en
Emigratie lijkt niet waarschijnlijk en bleef zoeken. Daarmee gaf hij na 25
in hun achterhoofd hebben Maria en jaar een onbekende dode vrouw haar
Jory de wetenschap dat Amsterdam naam terug:
vele onbekende doden heeft. De
vermissing wordt door hen na 25 Anneke.
jaar opgenomen
en van Joshua
wordt wangslijm
afgenomen.
Nog geen maand
later
wordt
bevestigd
dat
Anneke niet meer
leeft. Het is de
vrouw die in 1994
in het water is
gevonden.
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Activiteiten overzicht
IPA Nijmegen
Dinsdag
17 maart 2020

Algemene Ledenvergadering in Bar-Sporthal ‘De Heuvel’.
Na afloop nog een drankje. Stukken liggen ter inzage en de agenda staat in de
volgende Attentie. Aanvang 20.00 uur.

Maandag
13 april 2020

Tweede Paasdag
Voor de kinderen weer het traditionele Paaseieren zoeken in Bar-Sporthal ‘De
Heuvel’. Zie elders in deze Attentie.

Zondag
26 april 2020

Zaterdag
2 mei 2020

Dinsdag 21 t/m
vrijdag 24 juli 2020

Inloopdag
Weer een gezellige inloop om elkaar te ontmoeten in Bar-Sporthal ‘De Heuvel’.

Fietstocht de Maasheggen
Fietstocht door de Maasheggen met bezoek aan kasteel/museum in Boxmeer.
Zie elders in deze Attentie.
Vierdaagse Nijmegen 2020
104 Internationale Vierdaagse Afstandmarsen in de omgeving van Nijmegen. Vrijdag
24 juli vindt de afsluiting plaats voor de gasten van IPA Nijmegen in Sporthal Malden.

Kampeerweekend

Vrijdag 18 t/m zondag
Kampeerweekend op camping ‘De oude Molen’ in Groesbeek. Zie elders in
20 september 2020
deze Attentie.

Zaterdag
24 oktober 2020

Bezoek Marechausseemuseum
Bezoek aan het Marechausseemuseum in Buren. Zie elders in deze Attentie.

Aanmelden voor bovengenoemde activiteiten via: evenementen-nijmegen@ipa-nederland.nl
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Activiteiten overige oostelijke districten
District Arnhem
Opgave bij evenementen-arnhem@ipa-nederland.nl
Bijeenkomsten bij SIOS, Rietgansingel 117, 6883 DR Velp (tenzij anders vermeld).

Zondag
22 maart 2020
Zondag
19 april 2020
Maandag
10 augustus 2020

Lezing over de zaak Ina Post.

Bezoek aan Brandweermuseum Borculo.
10-Daagse reis naar Ierland.
Er zijn nog plaatsen vrij.

District Oost-Nederland
Opgave bij pm-oost-nederland@ipa-nederland.nl

Zondag
29 maart 2020

Puzzelrit voor auto’s en fietsen in de omgeving van Zutphen.

Zondag
7 juni 2020

Fietstocht in de Achterhoek.

Vrijdag
10 juli 2020

Met de stoomtrein en boot rondje Apeldoorn-Zutphen.

District Twente

Opgave bij twente@ipa-nederland.nl

Dinsdag
10 maart 2020

Bezoek aan VW-fabriek in Emden (D).

Zaterdag
4 april 2020

Kleiduiven schieten in Druten.

Vrijdag
22 mei 2020

Jeu-de-boules te Denekamp.

Zondag
6 september 2020

Fietstocht in grensgebied Twente/Duitsland.
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