In dit nummer
>>

IPA Arnhem
05
06
06
07
09
13
15
16
19
22
23
25
27

Voorwoord
Agenda
Klaverjassen en Rummikub
IPA Kerstbijeenkomst 2019
60 Jaar IPA Arnhem e.o.
Hanneke Wolf- van Hattum 75 jaar
Kerstworkshop geven
Een mooie start van 2020
Motoragent Piet Huizer
Mag ik me even voorstellen
Lezing Gerard Olinga
Nieuw landelijk bestuur IPA Nederland
Inschrijfformulier

Bestuur IPA Arnhem E.O.

Colofon

www.ipa-nederland.nl/district/arnhem/welkom

Voorzitter / Webredacteur/ privacy officer
IPA Nederland
A. Jansen (Arno)
E vz-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-23 92 93 99
Secretaris / Ledenwerving
B.H.M. ter Haar (Bert)
E arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-53 89 97 99
2de Secretaris
W.P. Klaassen (Rita)
E arnhem2@ipa-nederland.nl
M 06-24 83 13 13
Penningmeester
F.A.W. Holtes (Fred)
E pm-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-53 84 73 41
IBAN: NL23 RABO 0143770810
2de Penningmeester / Redactie
A.L. Nije (Loes)
E pm2-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-21 21 02 40

2de voorzitter / Contactsecretaris
Redacteur / Reiscoördinator
A. Veldink (Bert)
E red-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-15436668

Sportcommissie
M.H. de Leeuw (Rien)
E mhdeleeuw@upcmail.nl
T 06-25 05 45 14

Coördinator Clubhuis
A.E. Holtes-Nijemanting (Annelies)
E clubhuis-arnhem@ipa-nederland.nl
M 06-24 97 75 71

Vormgever
F.P. Clappers (Fabian)

Ledenwerving
J.M. Buitelaar (Hans)
Ledensecretaris
B. Nales (Bauke)
M 06-22 37 72 34
E ledensecretaris-arnhem@ipa-nederland.nl
Fotografie + Coverfoto
T 026-351 45 19
T. Letteboer (Tom)
Evenementencoördinator
M. Koehorst (Marjo)
Uitgever
Clappers & Vlieger Media
E marjokoehorst@hotmail.com
E info@clappers-vlieger.nl
M 06-45 62 59 30

Kaartcommissie
B. Nales (bauke)
E b.nales@chello.nl
T 026-351 45 19

Al hetgeen is gepubliceerd in deze uitgave
inclusief de advertenties, is beschermd door
copyright. Het is derden uitdrukkelijk verboden
om zonder toestemming van de uitgever enig
materiaal elders op welke wijze dan ook te
gebruiken.

IPA Arnhem | 3

Voorwoord
Beste leden,

Klaar met de winter en met al de regen in het begin van de maand januari 2020? Goed
nieuws: de lente staat voor de deur. Het is wachten op een prachtig zonnig en warm
voorjaar want de meteorologische winter is wel voorbij. De dagen worden langer en het
zonlicht wordt sterker en dat heeft effect op ons en ons welbevinden.
Het nieuwe jaar is alweer een aantal maanden onderweg op het moment dat onze
“Melder“ bij u in de bus c.q. op de deurmat valt.
Het jaar 2019 hebben wij voor de 2e maal afgesloten met een voortreffelijk en goed
verzorgde Kerstavond met buffet in ’t Centrum te Babberich. Het was een gezellige en
geslaagde avond. ( zie de geplaatste foto’s in het betreffende fotoalbum op onze
website ).
De Melder staat weer vol met nieuws, terugblik op activiteiten en nieuwe activiteiten en
evenementen. De evenementencommissie heeft weer haar uiterste best gedaan om
een aantrekkelijk programma samen te stellen.
Op 24 februari 2020 bestond onze vereniging 60 jaar. Alle leden hebben van dit heugelijke
feit een felicitatiekaart van het bestuur ontvangen. Dit jubileum gaan we vieren op
zaterdag, 26 september 2020. Om het een en ander voor te bereiden hebben we een
jubileumcommissie in het leven geroepen die druk bezig is met de organisatie van deze
feestelijke dag. In de loop van 2020 zult U nader worden geïnformeerd.
De rondreis Ierland in de periode van 30 augustus 2020 – 8 september 2020 gaat definitief
door en tijdens onze Nieuwjaarsreceptie is het contract met Midlandtours getekend.
Van het Landelijk Bestuur IPA Nederland is het bericht ontvangen dat de Algemene
Ledenvergadering (ALV) zal worden georganiseerd door het IPA District Noord Limburg
op donderdag, 28 mei 2020. Gelukkig beschikt IPA Nederland weer over een nieuw
Landelijk Bestuur. Zie elders in De Melder.
Onze District Ledenvergadering (DLV) wordt op dinsdagavond, 24 maart 2020, gehouden
te Velp in de SIOS kantine. Aanvang 20.00 uur, zie elders in dit blad.
Het bestuur verzoekt de leden om eventuele vragen zoveel mogelijk vooraf en schriftelijk
in de dienen bij onze secretaris via het emailaders: arnhem@ipa-nederland.nl
Veel Leesplezier,
(en ik hoop U te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten of evenementen!)

Arno Jansen
Voorzitter

IPA district Arnhem en Omstreken

IPA Arnhem | 5

Agenda - Activiteiten
2020
22 maart
Lezing in de kantine van SIOS in Velp door Gerard
Olinga. Onderwerp is de zaak Ina Post. Aanvang 15.00
uur, zaal open om 14.30 uur. Zie elders in De Melder.
19 april
Een bezoek aan het Brandweermuseum in Borculo.
Verzamelen rond 11.00 uur bij SIOS in Velp.
Opgeven voor 1 april 2020 bij Marjo. Kosten € 7.50
p.p. voor leden, vrienden en hun relatie. Introducees
betalen € 10.00.
30 augustus t/m 8 september
Jubileumreis naar Ierland. Nog plaatsen
beschikbaar!!!!! Info nog op te vragen via Marjo.
26 september
Jubileumdag. Houd deze datum vast vrij!!!!!!!
Uitnodiging komt!!!!
Oktober
??????
12 november
Bowlingmiddag bij de Griethse Poort in Zevenaar.
Info komt in de volgende Melder.

19 december
Kerstavond

2021

10 januari
Nieuwjaarsreceptie

Klaverjassen en
Rummikub
Altijd op dinsdagavond
in de SIOS kantine te Velp.
Zaal open 19.00 uur, begin 19.30 uur.

2020:
7 april
24 november
21 april
15 december
22 september
13 oktober
3 november

Jubileumreis naar Ierland
Voor deze mooie jubileumreis zijn er nog plaatsen beschikbaar .
Er zijn reeds 31 aanmeldingen binnen en er kunnen 45 personen mee.
We gaan deze reis maken van 30 augustus en zijn 8 september weer terug.
Aanmelden bij marjokoehorst@hotmail.com of telefonisch op: 06-45625930.

Aankondiging en uitnodiging

Districts leden vergadering op 24 maart 2020
Het bestuur van IPA Arnhem e.o. nodigt u uit op onze jaarlijkse DLV vergadering.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom en staat de koffie klaar in ons clubhuis van de korfbalvereniging SIOS,
Rietganssingel 117 te Velp.
De Agenda van deze avond wordt via de mail naar de leden toegezonden.
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IPA Kerstbijeenkomst 2019
altijd de hele mooie zalm die ter plaatse netjes werd
gefileerd en uitermate smakelijk was. Toen iedereen
na de eerste ronde was voorzien werd het stil in de
zaal. Een teken dat het eten goed smaakt! Na een
eerste hapje volgt natuurlijk de volgende ronde. Het
buffet werd goed bijgehouden en telkens aangevuld.

Als we met een mooie gezellige groep leden van ons
district op zaterdag 14 december bij elkaar zijn, is het
jaar 2019 alweer bijna voorbij. De tijd lijkt tegenwoordig
voorbij te vliegen. Met een mooie kerstbijeenkomst
van vorig jaar nog in het geheugen, waren we ook nu
weer door de evenementencommissie uitgenodigd
bij de hartelijke mensen, eigenaar en personeel
van ’t Centrum in Babberich. De zaal was mooi in
de kerstsfeer gebracht en de tafels raakten al snel
gevuld met meer of minder bekende leden van onze
vereniging. Het is altijd leuk om met je buurman of
buurvrouw nader kennis te maken en al gauw gonsde
de zaal van de vrolijke gesprekken. Door voorzitter
Arno werd iedereen welkom geheten en daarna
volgde eerst een rondje bingo. Met welluidende
stem maakte Leen de door Fred getrokken getallen
bekend. Zoals gebruikelijk waren er weer mooie
prijzen in de vorm van vleespakketten en natuurlijk de
overheerlijke appeltaarten van Annelies. Een enkele
valse bingo of toch nog niet een volle bingokaart later
waren de eerste 3 prijzen verdeeld en werd weer
gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.
Toen werd het tijd voor het prachtige buffet dat stond
opgesteld. Koude en warme gerechten en een mooie
keus uit vlees, vis of vegetarisch. Hoogtepunt is toch

Het werd een heerlijk kerstmaal in een sfeervolle
omgeving en met vrienden en bekenden om je heen
kun je een jaar op deze wijze mooi afronden. Om de
maaltijd even te laten bezinken werd nog een rondje
bingo gespeeld en vielen er weer meerdere mensen
in de prijzen. Toen werden we nog verrast met echt
een lekker toetje. Dat was echt smullen! Als klap

op de vuurpijl werden nog de lootjes getrokken die
we bij binnenkomst van de zaal hadden gekregen.
De heerlijke appeltaarten werden weer enthousiast
ontvangen door de prijswinnaars. Langzaamaan
werden de genuttigde drankjes afgerekend en nadat
we elkaar alvast prettige feestdagen hadden gewenst,
vertrokken we huiswaarts, met een “tot ziens” tot op
de nieuwjaarsreceptie.
Bert Veldink
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De International Police Association werd kort na WO II opgericht door de Engelse politieman Arthur Troop en in
1953 sloot Nederland zich aan bij de Engelse I.P.A. en I.P.A. Nederland was een feit. In 1960 werd het District
Arnhem en omstreken opgericht. Een mooie mijlpaal voor het district Arnhem en omstreken is dus afgelopen
24 februari 2020 bereikt. Alle leden van de vereniging hebben op of omstreeks deze datum een persoonlijke
felicitatiekaart ontvangen van het bestuur. Per slot van rekening zijn de leden de belangrijkste personen van
een vereniging en probeert het bestuur zo goed mogelijk de wensen van hun leden te behartigen.
Voor dit mooie jubileumjaar zijn er een aantal extra activiteiten georganiseerd. Al geruime tijd zijn er
voorbereidingen gestart om in dit jaar een hele mooie reis naar het buitenland te maken. Door een
inventarisatie onder een deel van de leden is de voorkeur uitgesproken voor een reis naar Ierland. Op de
afgelopen nieuwjaarsreceptie is het groene licht gegeven door zowel de reisorganisator Midland Tours als
door het bestuur van de IPA Arnhem e.o. en zijn de benodigde handtekeningen gezet onder de uitgebrachte
offerte. We gaan dus dit jaar op reis naar Ierland. Een pracht bestemming. Ten tijde van het opstellen van
deze tekst waren er nog enkele plaatsen beschikbaar! U kunt zich aanmelden bij Marjo Koehorst, email:
marjokoehorst@hotmail.com / tel. 0645625930.
Er is gekozen om het jubileum te gaan vieren in de maand september en wel op zaterdag 26 september
2020. Op het programma staan een Battle Tour en een feestelijke receptie.
BATTLE-TOUR
Dat we dit jaar herdenken dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd en er een einde kwam aan vijf ellendige jaren
van bezetting van ons land, is de reden om de Battle Tour te organiseren. Onder begeleiding van een gids
gaan we met een bus langs en over de slagvelden. Dat de strijd die vooraf ging aan de bevrijding een grote
impact heeft gehad op en in de omgeving van Arnhem, is algemeen bekend. Vele locaties van de “Slag om
Arnhem”, die een jaar eerder dan het bevrijdingsjaar plaats vond, zullen bij velen bekend zijn. Toch blijft
het achterliggende verhaal, de niet zo erg bekende plaatsen van oorlogshandelingen, maar ook de jaarlijks
terug kerende bekende plaatsen van de luchtlandingen, een bepaalde aantrekkingskracht houden. Met het
organiseren van een Battle-Tour geven we de gelegenheid om de tijd van de strijd rondom Arnhem te beleven.

Landmark Ginkelse hei Ede

IPA Arnhem | 9

De Battle-Tour zal halverwege worden onderbroken voor een uitgebreide lunch. Daarna start het tweede
deel. Na een van veel informatie voorziene rondrit eindigen we weer bij het startpunt.
Het programma van de Battle-Tour op zaterdag 26 september 2020. Het startpunt van de Tour is het Van der
Valk Hotel Arnhem (voorheen West End), Amsterdamseweg 505, 6816 VK Arnhem.
10.00 uur – inloop en ontvangst met koffie / thee
11.00 uur – start deel 1 van de Battle-Tour
12.30 uur – lunch bij Van der Valk Hotel Arnhem
13.30 uur – start deel 2 van de Battle Tour
15.30 uur – einde Battle Tour.
De deelname aan deze Battle-Tour is alleen mogelijk voor de eigen leden met introducé en vrienden van de
I.P.A., District Arnhem e.o.. We vragen een eigen bijdrage voor de deelname aan de Battle-Tour van € 5,per persoon (koffie/thee, lunch en Battle-Tour met gids). Aanmelden voor de Battle-Tour kan tot uiterlijk 1 juli
2020 bij Marjo Koehorst per email of telefoon: marjokoehorst@hotmail.com / tel. 0645625930.
RECEPTIE
Op dezelfde dag, zaterdag 26 september 2020, zal er vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur een feestelijke receptie
worden gehouden, eveneens in het Van der Valk Hotel Arnhem. Hiervoor geldt geen opgave vooraf en wij
hopen dat zoveel mogelijk leden en overige belangstellenden gebruik maken van de gelegenheid het bestuur
te feliciteren met het 60 jarig bestaan. Nadrukkelijk worden hiervoor ook oud-leden en oud-bestuursleden
uitgenodigd. Met name zoeken wij contact met oud-bestuursleden om hen ook uit te kunnen nodigen. Deze
oud-bestuursleden hebben namelijk een belangrijke rol gespeeld in het volbrengen van dit jubileum. Mocht
u informatie hebben over oud-bestuursleden of over oud-leden, dan zouden wij deze graag ontvangen.
Informatie kunt u aan Marjo Koehorst geven. Rondom de receptielocatie zal door middel van foto- en
filmmateriaal een overzicht van 60 jaar IPA Arnhem e.o. worden getoond. Een mooie gelegenheid om nog
eens gezamenlijk terug te kijken op de voorbij gegane jaren.

Gezamenlijke maaltijd in het ATHA mei 1996
JUBILEUMEDITIE DE MELDER
Naast deze activiteiten zal de uitgave van De Melder van september 2020 een speciale jubileumuitgave
worden. Er wordt al veel speurwerk gedaan naar foto’s, films en mooie verhalen die de mensen zich weten
te herinneren van 60 jaar IPA Arnhem e.o. Mocht u nog materialen of verhalen hebben en deze heeft u nog
niet gedeeld met de redactie, laat het ons weten via red-arnhem@ipa-nederland.nl of bel Loes of Bert van
de redactie van De Melder.
De Jubileum-commissie
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Hanneke Wolf-van Hattum 75 jaar.
Arno Jansen en
ik worden hartelijk
ontvangen door
Hanneke
Wolf
in haar gezellige
woning in Arnhem
Noord.
We
hebben elkaar al
eerder
ontmoet
tijdens de 75e
verjaardag
van
haar man Martin
en diens overlijden
eind 2018. Ook
hebben
Leen
Kip en ik haar al
eens geholpen bij
het invullen van
formulieren van de
belastingdienst.
Er zijn veel gezamenlijke gespreksonderwerpen,
want zowel Arno als Martin hebben gediend bij de
Koninklijke Marechaussee. Martin was een kleurrijk
figuur en er komen dus veel verhalen voorbij. Hij
heeft gediend bij de Algemene Politiedienst (APD),
de grenscontrole en de motorpool. Martin was zoals
hij was en deed zich nooit beter voor. Arno kent Martin
van de tijd dat hij dienst deed op het station Arnhem.
De Marechaussee deed toen de grenscontroles in
de trein naar – en van Duitsland. Er werden veel
bolletjesslikkers gepakt. Bij het stukje in de melder
ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Martin
deden we hier al bericht van. De trein naar Duitsland
stopte in Emmerich en de collega’s dronken dan bij
Oma’s café bij het station soms een biertje op een
warme dag. Toen kon dat nog.
Nu Martin er bijna een jaar niet meer is, heeft Hanneke
het soms nog wel moeilijk. Ze heeft geen rijbewijs
en wil niet altijd aangewezen zijn op haar dochter.
Na het overlijden van Martin kwam er iemand van de
wijkzorg en die gaf een aantal goede tips. Ze kreeg
allerlei hulpmiddelen voor in huis. “Ik maak nu veel
gebruik van de vervoersdiensten van AVAN om in
Arnhem en Nijmegen een bezoekje te brengen aan
bekenden en familie. Voor vervoer naar mijn vriendin
in Laren maak ik gebruik van Thalys waarmee je voor
aantrekkelijke prijzen verder kunt reizen”. Als haar
kleinzoon moet voetballen in Arnhem Zuid gaat ze
nog regelmatig kijken. “Ik deed dat altijd samen met
Martin en blijf dat doen zolang als het kan.”
De in Zutphen geboren Hanneke leerde Martin

kennen in de tijd dat zij werkte op het paleis van
justitie in Arnhem. Martin had dienst bij de Krijgsraad
en zij op een gegeven moment dat hij haar nog wel
eens wilde zien. De volgende dag meldde hij zich bij
de portier. Er stond iemand van de Marechaussee en
dat bleek Martin te zijn.
Martin was toen katholiek en Hanneke protestant.
Voor de familie van Martin nog wel een dingetje.
Vanaf het moment dat ik in verwachting was, ging het
prima. “Het was op de beddenplank af”
Hanneke is altijd al zelfstandig geweest en kon zich
goed redden. Als 16 jarige ging ze met vriendinnen al
op vakantie naar Italië. Ze mocht dan wel van haar
ouders weg maar was nog zo groen als gras. In die
zin was het goed dat de vriendinnen elkaar in de
gaten konden houden.
Hanneke en Martin trouwen in de week dat Beatrix
en Claus trouwden. “Ik ging ’s morgens naar het
werk en toen ik in de avond thuiskwam, vond ik een
briefje en bleek dat Martin was opgeroepen voor de
Kroningsrellen. Ik heb hem toen ruim een week niet
gezien”.
De Marechaussee is wel veranderd in de loop van
de jaren. In het begin bleven de jongens nog vaak
op de brigade. Op dit moment heeft Hanneke niet
veel contact meer met oud-collega’s van Martin.
Ze spreekt alleen Louise, een goede vriendin van
Martin en haar, nog wel. Louise vertelde op de
crematie prachtige verhalen, die ze met Martin
had meegemaakt. In de tijd dat collega’s op de
brigade moesten blijven, gebeurde het regelmatig
dat er bij Martin werd gekaart of de Barbecue werd
aangestoken met een borreltje erbij. Hij noemde de
club collega’s dan wel eens “De Wolf en de 7 geitjes”.
Toen Martin in Zevenaar werkte, is hij verschillende
keren bewust beloond. Hij hield van lol en lachen en
zorgde altijd voor vertier. Steevast schreeuwde hij
bij het einde van de dienst via de megafoon van de
dienstauto: “Bedankt voor de bloemen”.
Er werd veel bijstand geleverd aan de politie.
Martin zei dan altijd: “De politie krijgt de TV en wij
(Marechaussee) het kijkgeld”. Hanneke herinnert
zich nog wel de nachten dat zij om 3 uur overhemden
stond te strijken omdat Martin weer was opgeroepen.
Martin zei dan dat ze met blauwe Combi’s weer naar
de bedreigde gebieden gingen.
Het was een mooie tijd volgens Hanneke, als we na
2 uurtjes weer afscheid nemen.
Bert ter Haar
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Kerstworkshop geven, hoe was dat?
Daar stond ik dan voor een grote groep
belangstellenden, 20 dames, om een “kerstworkshop” te gaan geven. Ondanks dat ik het, naar
mijn idee, goed had voorbereid, moet je het nog wel
even doen! Een haak-workshop geven is toch anders
dan een kerststuk maken.
Marjo
opende
de
avond
namens
de
evenementencommissie. Gelukkig waren de meeste
gezichten wel bekend en al snel was de aandacht er
goed bij en konden we met de eerste handelingen
beginnen. Ik had nogal lopen zoeken naar een basis
en was daarvoor zelfs in Duitsland terecht gekomen.
Daar is wel een heel leuk adres, de “Keramikscheune”
vlak bij Rees. Een grote hal met vele snuisterijen,
voor elk seizoen weer nieuwe of andere artikelen. Maar goed soms ga je ver en haal je het toch dicht bij huis,
zoals nu ook. De basis was een mooi groot bord dat na de kerst weer voor andere doeleinden is te gebruiken.
In de herfstperiode heb ik diverse benodigdheden verzameld en laten drogen, zodat ze nu gebruikt konden
worden.
De plaatselijke bloemist bij ons in het dorp verzorgde de verdere groenvoorziening en natuurlijk de bloemen.
De zaal was mooi gevuld en alle tafels waren in gebruik. Er werd geconcentreerd gewerkt, maar er was ook
gezelligheid met een kopje koffie en later een lekker drankje, geserveerd door Annelies en Fred en Theo,
Marjo en Jos hielpen goed mee. Gelukkig hielp Bert mee met het geven van aanwijzingen en het verdelen
van de materialen. Nadat de basis was opgezet met de oase aangekleed met jute, volgde de grote kaars en
het groen. De meegebrachte mesjes en tangetjes moesten gebruikt worden om het een mooi geheel te laten
zijn. Iedereen ging enthousiast aan de slag. Sommigen moesten even afgeremd worden, want de kaars was
al snel niet meer te zien. Wat hulp hier en daar zorgde toch voor een mooi resultaat, zodat de extra kleurtjes
met dennenappels, sierappeltjes, kerstballetjes, strikjes, takjes en nog meer, ingestoken konden worden.
Als klap op de vuurpijl kwamen de rozen aan de beurt.
De doornen werden verwijderd en de kleuren zorgden
voor een mooie afronding. Als kers op de taart werd
met een bosje grasjes, in een boogje gebogen, de
hoogte in het kerststuk gebracht. Iedereen was zeer
tevreden over het eindresultaat van het zelf gemaakte
kerststuk. De workshop was kennelijk zo goed bevallen
dat de vraag kwam of we met Pasen volgend jaar ook
een bloemstuk kunnen gaan maken. Het voorstel
werd met applaus ontvangen. Nu nog iemand vinden
die de workshop wil geven, of werd die vraag aan mij
gesteld? Ik hoef er niet lang over na te denken, want
ik vond het heel leuk om te doen. De interactie met de
groep was mooi, het resultaat was mooi, dus wat wil
je dan nog meer. Met de hartelijke wensen voor een
gezellig kerstfeest vertrok iedereen met een mooi kerststuk richting huis. Zelfs voor diegene die door ziekte
had moeten afhaken was er nog een kerststuk gemaakt. Ik heb ervan genoten!
Loes Veldink
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Een mooie start van 2020
Het weer kon eigenlijk niet beter zijn. Een beetje
mistroostig weer zorgde ervoor dat we behaaglijk
warm in ons clubgebouw bij “SIOS” konden
vertoeven. Netjes bij de deur welkom geheten en
direct worden voorzien van consumptiebonnen
zorgde voor een goede start van deze middag. De
nieuwjaarsreceptie werd zeer goed bezocht en
het lukte net om iedereen een plekje te geven en
toch kon iedereen elkaar een “gelukkig nieuwjaar”
wensen. Een lekker bakje koffie of thee ging er goed
in. Uiteraard ontbraken de traditionele “nieuwjaarsrolletjes” of te wel “knieperkes” niet. Velen kwamen
weer oude bekenden tegen en zo ontstonden al snel
mooie gesprekken. Nadat iedereen was voorzien
van een drankje nam voorzitter Arno Jansen het
woord. Hij heette iedereen van harte welkom en in
het bijzonder de samenstellers en drukker van ons
blad “De Melder”, de heren Clappers en Vlieger en
de vertegenwoordigers van reisorganisatie Midland
Tours, Roel Arends en Gijs Beijers. Zoals dat hoort
bij een nieuwjaarstoespraak werd het afgelopen jaar
doorgenomen. Arno blikte terug op een jaar met vele
activiteiten. Er was een lezing over de conflicten in
Syrië door collega Ziad Amro, we zijn aan het Jeu
de Boulen geweest in Zevenaar. In maart was er een
zeer geslaagde wijnproefavond en in mei werd een
hele mooie reis naar Noorwegen gemaakt. Het hele
jaar door werden de gebruikelijke kaart- en Rummy
kub-avonden gehouden op dinsdagavond in het
clubgebouw. De tweede helft van het jaar zat vol met
activiteiten. De taptoe in Ahoy in Rotterdam werd
bezocht met een bus vol muziekliefhebbers. Dat was
een geweldige dag, die voor herhaling vatbaar lijkt. In
oktober werd Zutphen bezocht, bekeken, bevaren en

geproefd, want de bierproeverij maakte deel uit van
het programma. Dan op naar de kerst met kerststukjes
maken en een gezellige kerstavond bij ’t Centrum in
Babberich sloot het jaar 2019 af. Met de hoop dat het
komende jaar ook zo vol activiteiten mag zitten, werd
een toast uitgebracht op het afgelopen jaar, maar
vooral met een wens voor veel gezondheid en geluk
in 2020.
Ook dit jaar waren er weer diverse leden die een
jubileum vierden. De jubilarissen werden allemaal
voorzien van een mooie oorkonde, een speld van
de IPA en natuurlijk een mooie bos bloemen. De
heer Gerard Smit voor 25 jaar lidmaatschap, de
heer Maarten Struijs voor 40 jaar lidmaatschap, de
heren Kees Geensen en Fred Holtes voor 50 jaar
lidmaatschap. De kroon werd gespannen door de
heer Theo Wichman, die maar liefst 60 jaar lid is van
de IPA. Zelfs voordat het district IPA Arnhem e.o. was
opgericht was hij al lid van de IPA. Voorwaar een echte
hulde voor deze mijlpaal. En gezegd moet worden
dat
hij
nagenoeg
alle activiteiten van
de IPA bijwoont. In
gezelschap van zijn
directe familie kon
Theo hierna nog even
gezellig
bijkletsen.
Natuurlijk
zette
onze fotograaf de
jubilarissen nog even
op de foto.
Het werd tijd voor
de hapjes. Annelies
en
Fred
hadden
samen met Johanna
weer goed voor de
inwendige
mens
gezorgd. Een drankje
hoort daarbij en het
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werd een stemmige middag. Maar ook
nog even een serieus punt. Arno vroeg
nog even de aandacht en haalde daarbij
Leen Kip naar voren. Leen had namelijk
aangegeven met ingang van deze dag
te stoppen met het bestuurswerk voor
de IPA Arnhem e.o. Arno haalde aan dat
het vertrek van Leen een heel gemis zal
zijn voor het bestuur en de vereniging,
want Leen maakte naast het bestuur
deel uit van de redactiecommissie van
ons blad “De Melder” en ook nog van
de reiscommissie. Hierbij heeft Leen
er mede voor gezorgd dat er meerdere
mooie reizen konden worden gemaakt
naar
buitenlandse
bestemmingen.
En altijd voor een zachte prijs met juist heel veel
comfort en klasse hotels. Tevens was hij de drijvende
kracht achter de verbintenis met Midland Tours, de
reisorganisator waarmee we al enkele mooie reizen
hebben gemaakt. Het bestuur zal flink aan de bak
moeten om het werk dat leen heeft verricht op te
pakken binnen het bestuur en de commissies. Leen
en Ine werden hartelijk bedankt voor hun inzet en
voorzien van een envelop en een mooie bos bloemen.
Het bestuur heeft na afloop van de receptie nog op
informele wijze afscheid van Leen en Ine genomen
en ook nog even gevierd dat zij samen afgelopen
jaar 50 jaar getrouwd waren. Leen en Ine van harte
gefeliciteerd!

verenigingsjaar. Op 24 februari 1960 is de vereniging
opgericht. Op bijzondere wijze is daar inmiddels
aandacht aan besteed. De festiviteiten rondom
het jubileum gaan plaats vinden op zaterdag 26
september 2020 en er werd bekend gemaakt dat van
30 augustus t/m 8 september 2020 een “jubileumreis”
naar Ierland wordt gemaakt. Op de receptie werd
daarvoor de offerte door Arno en Fred namens de
IPA Arnhem e.o. en door Roel en Gijs namens
Midland Tours ondertekend. Een mooie afsluiting
van het officiële deel van de nieuwjaarsreceptie. Het
bleef nog lang gezellig en daarna gingen we met een
goed gevoel voor een mooi 2020 door de nattigheid
richting huis.

We kijken met zijn allen uit naar een bijzonder

Het bestuur.
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Motoragent: Piet Huizer
zijn er in het kasteel 4 appartementen gebouwd. In
Ede is hij op 1-4-1969 de praktijk in gegaan. Zijn
mentor tijdens de opleiding was Harry Groenewold.
Van Piet Edens heeft hij de fijne kneepjes van het
motorrijden geleerd, Gijs van Ginkel was zijn vaste
bakkenist als er werd gesurveilleerd met de motor
met zijspan. Hij heeft altijd veel gevoel voor techniek
gehad dus solliciteerde hij bij de Gemeente Politie
naar de afdeling verkeer oftewel “afdeling bouten en
moeren” zoals dat toen genoemd werd. Hij ging voor
een aanvullende rijopleiding naar de verkeersschool
van de Gemeente Politie in Zandvoort. Dit vond hij
heel leuk, dus toen er een vacature voor rijinstructeur
vrij kwam bij die andere verkeersschool, van de
Rijkspolitie dus, zag hij zijn kans. Op 1 december 1973
is hij daar aan zijn nieuwe functie als rijinstructeur
begonnen als wachtmeester. Hier had hij het heel
goed naar zijn zin. Rijden in auto’s en op motorfietsen
een waar genot. Vooral heel veel en vaak hard rijden,
onder andere op het circuit in Zandvoort met auto of
motor........ hier kreeg hij nooit genoeg van.

Piet begon zijn loopbaan als militair bij het 41ste
Infanteriebataljon Stoottroepen in de Generaal
Spoorkazerne te Ermelo als M.T.O.O. ( Motor
Transport Onder Officier). Daar hoorde hij, dat er
een collega bij de politie had gesolliciteerd maar niet
was aangenomen. Toen dacht Piet dat ”politieagent”
misschien iets voor hem zou kunnen zijn. Hij
solliciteerde bij de burgemeester van Ede en werd
daar per 1-1-1968 aangenomen als adspirant. Hij
ging op 1-4- 1968, 24 jaren jong, naar de politieschool
“de Cloese” in Lochem. Dit kasteel was lange tijd in
adellijk bezit. Door de LSOP ( Landelijke Selectie- en
Opleidingsinstituut Politie) is een enorm schoolgebouw
met naast en achter het kasteel nachtverblijven,
schietbaan, theaterzaal en sportvoorzieningen
gebouwd. In 2017 zijn deze allemaal gesloopt en

Afhankelijk van het soort opleiding werden er nog
al eens stunts uitgehaald, verboden door het RVV
(maar onder bepaalde omstandigheden vrijstelling
voor de politie) , noodzakelijk voor de opleidingen
voor OT en AT (observatie- en arrestatieteams)
overigens met een berekend en overzichtelijk risico.
In de top van de Rijkspolitie kwamen daar wel eens
klachten over binnen. De generaal, Korpschef van
de Rijkspolitie is ooit een dag mee geweest om te
beleven wat er zoal op de weg werd uitgespookt.
Na die dag was het hem duidelijk dat de noodzaak
er was voor die bijzondere rijopleiding en was hij
beter voorbereid lastige vragen “recht” te praten.
Helaas werd de vraag naar motoragenten bij de
Rijkspolitie wat minder dus maar weer gesolliciteerd,
nu bij de Rijkspolitie in Driebergen, daar was de AVD
(Algemene Verkeersdienst) en reden in Porsche‘s
en op motoren. Toen hij pas in Driebergen kwam,
moest hij als beginneling een begeleidingsoefenrit
in groot verband maken met de motorfiets . Voor de
ontgroening hadden zijn collega’s in de uitlaatpijpen
van de BMW olie gegooid en tijdens deze rit op
de A12 begonnen de uitlaten dus hevig te roken.
Hij maakte zich zorgen over de techniek, maar de
commandant begeleiding stelde hem gerust: rij maar
door, het gaat vanzelf over. En zo was het. Eén van
de vele hoogte punten van zijn carrière was toch
wel het jaarlijks begeleiden als motoragent van de
Ronde van Nederland voor wielrenners(profs) en van
Olympia’s Tour (amateurs) voor een meerdaagse
wedstrijd van 7 tot 10 dagen over ongeveer 1500
km. Veel staatsbezoeken van wereldleiders heeft
hij verkeerstechnisch begeleid. Ook de Dalai Lama

IPA Arnhem | 19

in 1994 in Middelburg bij de uitreiking van de Four
Freedom’s Award heeft hij begeleid. Ook de Eurotop
in 1992 in Maastricht, dat was een rit van 2 x 800
meter maar dit nam wel 18 uren in beslag want het
was vooral wachten en vlaaien eten. Kunstschatten
begeleiden met een gespecialiseerd bedrijf zoals
schilderijen van Vincent van Gogh hoorde er ook bij.
Daarna zijn de begeleiders uitgenodigd door
het bestuur van het museum om samen met de
partners in de avonduren de tentoonstelling te
bezoeken. Transport begeleiden van radioactieve
afvalstoffen vonden ook regelmatig plaats. Bij ECN
Petten werd vooraf wel een 2-daagse bijeenkomst
geregeld met uitleg over deze stoffen en hoe je er
mee moet omgaan. Tevens een blik geworpen in de
kernreactor naar het kobaltblauwe licht. In Vlissingen
is nog steeds de opslag van de vaten met in beton
gegoten radioactief afval. De begeleiding van
bijzondere transporten werd ook vanuit Driebergen
geregeld. Het ging om bijzondere ladingen van o.a.
4 meter breed, 50 meter lang en tot 185 ton zwaar
Dit werk is nu overgenomen door gespecialiseerde
bedrijven. De Rolling Stones werden begeleid in
1995 van Amsterdam naar Nijmegen. Ze mochten
toen” backstage” in uniform naast het podium van
de Stones genieten. Bij bezoek van hooggeplaatste
Arabieren in het Kurhaus die daar logeerden mochten
ze van het ministerie bestellen wat ze maar wilden.
Een boottocht met de Speedo in Rotterdam met
een groep Koreanen welke, indien mogelijk, ook
nog naar de molens in Kinderdijk wilden kijken werd
extra ingelast. Dit was leuk tot een van de Koreanen
verliefd naar Piet keek en over zijn been begon te
aaien. Amerikaanse veteranen begeleiden, ministers
van en naar het Catshuis. Ook met Hans Wiegel heeft
hij aan een tafel gezeten want Piet gaf bijscholing aan
de chauffeurs van ministers. Zo zei Piet dat Neelie
Smit-Kroes een prima gastvrouw is. Tijdens het

fotomoment van pausbezoek in 1985 was hij ook van
de partij en stond pal achter Paus Johannes Paulus
II. Op Huis ten Bosch (bij de beveiliging) is hij vaak
geweest en heeft hij ook ons koningspaar begeleid
bij hun kennismakingsbezoek aan de provincies. De
laatste dienstmotor waar Piet vele kilometers mee
heeft gereden ging 1 maand eerder met pensioen
dan Piet zelf . Hij heeft die motor, een Honda Pan
European ST 1100, van Dienst der Domeinen gekocht,
in originele staat gebracht en in Honda kleuren
gespoten. Met deze motorfiets is hij met andere
motorfanaten naar o.a. de Dolomieten gereden.
Tijden de opleiding bij de verkeersschool heeft hij
ook leren fotograferen en ontwikkelen van foto’s. Hij
heeft van 1980 tot 1984 voor het blad Autovisie het
Nederlands Rallykampioenschap gefotografeerd.
Hij is in 2001 met pensioen gegaan. In augustus
2019 waren Piet en Teunie 50 jaar getrouwd. Teunie
heeft op het gemeentehuis in Barneveld gewerkt.
Haar baas, de chef afdeling bevolking, heeft hen
toen getrouwd. Ze hebben 1 zoon en 1 dochter en
genieten van de 3 kleinkinderen. Piet is een echte
motorfanaat maar na 46 jaren motor te hebben
gereden, is er voor de motorfiets geen plaats meer
in hun seniorenwoning. Nu gaan ze geregeld naar
warme en comfortabele oorden en zijn ze net terug
van de Canarische eilanden. Een cruise van Cuba
naar Kopenhagen en een bootreis langs de Noorse
kust hebben ze al afgevinkt.
Tijden mijn bezoek aan hen, heb ik in het fotoalbum
mogen kijken welke Teunie voor Piet heeft
gemaakt ter ere van zijn afscheid(pensionering)
als motoragent. Als adspirant van gemeentepolitie
Ede is hij begonnen en als inspecteur heeft hij zijn
carrière beëindigd. Piet heeft mij vele belevenissen
verteld. Helaas kan ik niet alles hierin plaatsen, want
dat zou veel ruimte kosten in ons blad. Bedankt Piet
en Teunie het was heel gezellig bij jullie.
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Mag ik me even voorstellen

Sinds maart 2019 ben ik gekozen in het bestuur
van de I.P.A. Arnhem e.o.. Daarom wil ik mij even
aan u voorstellen. Op de nieuwjaarsreceptie
hebben we Leen Kip bedankt voor zijn inzet voor de
vereniging. Aan mij de taak om als plaatsvervanger
van Leen te proberen het in ieder geval net zo
goed te doen. Verschillende mensen, verschillende
werkwijzen, maar in de afgelopen periode ben ik
goed ontvangen binnen het bestuur. Ik ben al vele
jaren lid van de vereniging en we hebben als gezin
altijd veel mee gedaan met de activiteiten van de
vereniging en ook regelmatig gebruik gemaakt van
de overnachtingsaccommodaties van de I.P.A. Nu
mag ik de rol van 2e voorzitter / redactielid van De
Melder en reis coördinator op me nemen. Ik heb er
zin in!
Mijn naam is Bert Veldink. Ik ben in 1955 geboren in
Borculo in de Achterhoek en bij mij in de straat woonde
een leuk meisje, waar ik, nu na ruim 42 jaar getrouwd
te zijn, nog steeds verliefd op ben. Wij hebben drie
prachtige kinderen, die allemaal mooie gezinnen
hebben, waaruit we acht heerlijke kleinkinderen
hebben gekregen. Regelmatig is huize Veldink dan
ook een plek waar ze komen spelen en logeren. Ik
ben met 19 jaar naar de politieopleidingsschool “De
Cloese” in Lochem gegaan, om daarna in Arnhem te
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gaan werken. Ik ging mijn broer Jan, negen jaar ouder
dan mij, achterna. Ik heb nog een broer, Wim, die is
zeven jaar ouder dan mij en helaas hebben we elkaar
uit het oog verloren en heb ik geen contact meer met
hem. Na een korte periode woonachtig te zijn geweest
in Arnhem, zijn we verhuisd naar Westervoort. Naast
het gezin en het werk is mijn grootste hobby altijd
muziek maken geweest. Van huis uit kreeg ik dat
mee. Mijn vader was als slagwerker verbonden aan
de plaatselijke muziekvereniging in Borculo, mijn
broers speelden daar ook, dus werd al snel een grote
tenor-saxofoon achter de deur geschoven, terwijl ik
om een dwarsfluit had gevraagd! Achteraf ben ik blij,
want ik kan me helemaal uitleven op dat ding. Nu
even wat minder, want ik heb een kleine handicap
opgelopen bij het klussen. Een andere grote hobby
van mij. Maar ja, met een vingerkootje minder blijkt
het muziek maken toch weer te lukken, beetje
aanpassen, maar het gaat.
In de politiewereld heb ik het genoegen gehad vele
afdelingen te kunnen doorlopen. Surveillancedienst,
met de toenmalige groepen cultuur, de recherche,
weer terug naar de surveillancedienst met een mooie
ME- en AE-ervaring (AE = Aanhoudings Eenheid,
met nagenoeg elke zondag wel inzet rondom het

voetballen bij Vitesse). De afdeling verkeer van de
Gempo. Arnhem en 12 jaar wijkagent in Klarendal,
de meest bizarre omstandigheden en alle facetten
van het politiewerk heb ik hier ervaren. Daarna
mee geholpen met de oprichting van een door
Justitie gefinancierd Team Verkeer, het Verkeers
Handhavings Team, zeg maar de “radar-jongens”.
Maar ook een team bedoeld voor de extra aandacht
voor de oorzaak van de meeste dodelijke ongevallen
in het verkeer, rijden onder invloed, rood licht, zonder
helm, verlichting, snelheid en nu natuurlijk de afleiding
van de mobiele telefoon. Na vijf jaar mocht ik als
verkeersadviseur aan de slag en kon in een vrije rol
veel contacten opdoen om met wegbeheerders, Rijk,
Provincie en Gemeente, te komen tot een zo veilig
mogelijke inrichting van de openbare ruimte. Maar na
44 dienstjaren vond ik het welletjes. Ook een fysieke
waarschuwing, een licht herseninfarct, zorgde voor
een goed gevoel bij de keuze te stoppen met werken
voor een “baas”. De huidige vrije agenda bevalt erg
goed, dat wil niet zeggen dat de agenda leeg is, nee
hij staat eerder voller dan ten tijde van het werk. Dat
kun je echter nu zelf reguleren.
Naast het muziek maken en sporten (voetbal, hard
lopen en ATB-en) in de vrije tijd heb ik ook veel
bestuurswerk gedaan. Binnen de Arnhemse Politie
Muziek Verenging (A.P.M.V., nu de Politie BigBand
Oost-Nederland) heb ik vele functies bekleed en ben
daar 28 jaar voorzitter geweest. Nu ben ik 2e voorzitter.
In Westervoort ben ik ook jaren lang bestuurslid
geweest van Harmonie St. Gregorius. Onder mijn

voorzitterschap moesten we echter besluiten te
stoppen met de vereniging. Spelen met een 12-mans
bezetting in een Harmonie, was muzikaal niet meer
verantwoord. Vele jaren van inspanning om meer
leden bij de club te krijgen waren niet gelukt en dan
moet je helaas een keus maken. Voor het vele werk
op bestuursniveau werd ik nog wel bekroond met een
Koninklijke onderscheiding, maar het voelde daarom
wel dubbel om een jaar later te moeten besluiten een
vereniging niet meer voort te laten bestaan. Ik heb
nog een orkest waar ik alleen maar lekker ga zitten
spelen, allround Blaasorkest De Dieseltrekkers,
tegenwoordig heten we “DT-Orchestra”, een naam
die beter de lading dekt van hetgeen we met deze
band doen, ook wel muziek bij carnaval, maar nog
meer het verzorgen van complete muziekavonden.
Loes en ik kunnen slecht stil zitten, dus er is altijd
wat te doen. Samen wandelen en sporten of elk
voor zich bezig met knutselen, Loes met haken
en breien en haar Kraampakketten – lijn en ik met
“Schoon wandelen” (opruimen van zwerfafval),
tuinieren thuis of bij de kinderen en klusjes doen in
het Horsterpark. Ik ben daar nog steeds op zoek naar
mijn vingerkootje! Komend kampeerseizoen hopen
we veel met de caravan er op uit te trekken en dit jaar
wordt het doel het “Pieterpad” te gaan bewandelen.
Genoeg te doen dus. Ik sluit af met te zeggen, “Tot
ziens”, op een volgende activiteit van de I.P.A.
Bert Veldink

Lezing Gerard Olinga
Hierbij willen we jullie uitnodigen voor een lezing door Gerard Olinga op zondagmiddag 22 maart a.s.
Gerard heeft in zijn werkzame leven lang dienst gedaan als chef recherche en derhalve meegewerkt aan tal
van onderzoeken en oplossen van verschillende gruwelijke misdaden. Hierover heeft hij een boek geschreven
en dan met name over de zaak “Ina Post”. Het is een roman die gebaseerd is op de feiten van een beruchte
gerechtelijke dwaling. Ina Post was een 30 jarige bejaardenverzorgster, die tot twee keer toe onschuldig is
veroordeeld voor een moord op een dame in 1986.
De lezing wordt gehouden op die zondagmiddag om 15.00 uur in het gebouw van SIOS, Rietganssingel 117
in Velp.
Graag opgeven bij Marjo Koehorst: marjokoehorst@hotmail.com. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar
Gerard zal boeken mee nemen die te koop zijn.
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Nieuw Landelijk Bestuur I.P.A. Nederland
Het jaar 2020 is voor IPA Nederland goed van start gegaan.
Enige tijd geleden heb ik U geïnformeerd over de situatie en problemen binnen het Landelijk Bestuur van
IPA Nederland. Dit heeft eind 2019 geleid tot het aftreden van het gehele bestuur van IPA Nederland. Onder
leiding van Ton Rutting, voorzitter van de Algemene Advies Commissie (AAC), zijn na vele inspanningen en
gesprekken een aantal personen benaderd. Deze personen hebben zich bereid verklaard om zich kandidaat
te stellen voor het nieuw te vormen Landelijk Bestuur van IPA Nederland.
Ik kan U mededelen dat dit voor ons als IPA-leden goed nieuws was en is.
Tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op vrijdag 17 januari 2020 in Gouda zijn de volgende
nieuwe leden voor het Landelijk Bestuur gekozen:
van links naar rechts op de foto:
- Bert Pel (ledenwerving)
- George Medendorp (vice-voorzitter)
- Ger van Dijk (penningmeester)
- Kees Jongh (secretaris)
- Willem Schewe (voorzitter)
- Patrick Reinerink (educatie).
Vanaf heden beschikt IPA Nederland dus weer over een compleet en volwaardig Landelijk Bestuur!

Nb: Sergej Veenendaal (travel) ontbreekt op de foto!
Arno Jansen
Voorzitter.
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