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Beste leden,

Het IPA Wereld Congres 2018 is weer voorbij! Van 18 tot 23 september werden uit 66 landen delegaties 
en bezoekers ontvangen op de SS Rotterdam en in het Beste Western Hotel te Gouda. Tijdens en na het 
congres kwamen er uit veel landen dankbetuigingen binnen voor de uitstekende organisatie.
In verband met bovenstaande werd vanuit het Landelijk Bestuur IPA Nederland ondersteuning vanuit de 
IPA districten gevraagd om de organisatie van activiteiten op zich te nemen en deelname aan diverse 
werkgroepen. Naar aanleiding van dit verzoek hebben leden van het bestuur en ondersteuners van ons IPA 
District Arnhem en Omstreken de organisatie en ondersteuning van de Airborne Wandeltocht 2018 op zich 
genomen. Tevens hebben onder andere een aantal bestuursleden van ons IPA District actief deelgenomen 
en input geleverd met betrekking tot de navolgende werkgroepen:
●	 Huishoudelijk	Reglement;
●	 Privacyreglement	IPA	Nederland	2018;
●	 Financiële	verantwoording	IPA	Nederland.

Hierbij wil ik U als voorzitter allen hartelijk danken voor uw professionele inzet en actieve bijdrage en ten 
gevolge daarvan een deel van de grote werkdruk bij het Landelijk Bestuur hebt verlaagd.

Verder wil ik U vragen om in het kader van ons nieuwe Privacyreglement binnen IPA Nederland 2018 
nogmaals kritisch te kijken naar het doel en de grondslag verwerken persoonsgegevens. In MIJN IPA 
staan uw persoonlijke-, zakelijke- en vereniging gegevens. Een groot deel van deze gegevens kunt u zelf 
controleren en in voorkomend geval is het gewenst dat u dit aanpast, b.v. wijziging persoonlijke gegevens. 
U wordt daarbij ook gevraagd om aan te geven of U akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens zoals 
omschreven in het Privacyreglement IPA Nederland 2018. Gelet op de wettelijke verplichting verzoek ik U 
hierbij om dit dan ook in MIJN IPA aan te geven of te laten aangeven. Voor  informatie en/of hulp kunt U 
contact	opnemen	met	de	privacy	officer	(	06-23929399	).

Verder in de melder de volgende leuke stukjes en evenementen:
●	 Airborne	Wandeltocht	2018;
●	 Bezoek	Nostalgisch	Museum	voor	Techniek;
●	 Verslag	7	daagse	reis	naar	het	Zwarte	Woud;
●	 Uitnodiging	Workshop	Handwerken;
●	 Uitnodiging	Kerstbijeenkomst;
●	 Uitnodiging	Nieuwjaarsreceptie	en	huldiging	jubilarissen;
●	 Uitnodiging	Themadag	“Help	de	vluchteling	komt“;	

Hierbij wil ik U informeren dat zowel voor onze 9 daagse rondreis Noorwegen in mei 2019 nog twee plaatsen 
beschikbaar zijn.
Voor uw beeldvorming zie de foto’s van deze activiteiten die geplaatst zijn in het Fotoalbum op onze website. 

Verder staat onder andere in de planning, bij voldoende belangstelling, te gaan naar De Nationale Taptoe in 
Rotterdam Ahoy op vrijdag, 27 september 2019, 13.30 uur.
Deze Nationale Taptoe in het teken staan van 200 jaar militaire muziek in het Koninkrijk der Nederlanden 
en de herdenking van de Slag om Arnhem, 75 jaar geleden. Naast de deelname van alle orkesten van de 
Nederlandse Krijgsmacht en het Nederlands Politie Orkest zal onder meer medewerking worden verleend 
door de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht. Ook zullen er weer Massed Pipes & Drums 
aan het programma deelnemen.

De blaadjes vallen, de dagen worden korter en de avonden langer… Het is herfst, bijna winter en we zoeken 
de	gezelligheid	weer	binnen	op;	we	steken	de	kaarsjes	aan	en	de	open	haard	of	kachel	brandt.	We	sluiten	
langzaam het jaar af en dat betekent dat de feestdagen dichterbij komen. Ik wil U namens het bestuur en 
ondersteuners	van	het	IPA	District	Arnhem	en	Omstreken	fijne	kerstdagen	en	een	voorspoedig	en	gezond	
nieuwjaar toe wensen.

Veel Leesplezier,
(en ik hoop U te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten of evenementen!)

Voorwoord

Arno Jansen 
Voorzitter

IPA district Arnhem en Omstreken
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Agenda - Activiteiten Klaverjassen
Altijd op dinsdagavond
in de SIOS kantine te Velp. 
Zaal open 19.00 uur, begin 19.30 uur.

2018:
4 december
18 december

2019:
15 januari
2 april
3 september
19 november
12 februari
23 april

1 oktober
10 december
12 maart
14 mei
29 oktober

Zaterdag 1 December: 
Nostalgische avond in de kantine van SIOS in Velp.
Begin om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. maximum 
is 50 personen. 
Kosten zijn 5,00 euro p.p. voor leden, niet leden 
betalen 7,50 euro p.p. inclusief enkele consumpties 
en hapjes.
 
Dinsdag 11 December: 
Handwerk-workshop gegeven door Loes Veldink 
in de kantine van SIOS in Velp.
Begin 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Kosten zijn 
12,00 euro p.p.

Zaterdag 15 December: 
Kerstavond bij “t Centrum Reijmer in Babberich.

Zondag13 Januari: 
Nieuwjaarsreceptie in de kantine van SIOS in Velp.

16 februari : 
Jeu de Boules Kampioenschap IPA Oost. 
Aanvang 14.00 uur. Sportpark Hengelder in Zevenaar. 
Opgave voor: 9 februari 2019 bij Marjo Koehorst, zie 
elders in het blad voor verdere info.

27 januari 
Lezing over het conflict in Syrie door Ziad Amro in 
de kantine van SIOS in Velp. 

16 Maart:
Wijnproeverij in de kantine van SIOS in Velp.

25 mei tot en met 2 juni:  
9 daagse reis naar Noorwegen.
NOG 2 PLAATSEN BESCHIKBAAR

Loes Veldink, wie kent haar 
inmiddels niet? Enorm creatief! 
Vorig jaar is een succesvolle 
handwerkworkshop afgesloten 
met leuke kerstversierselen. Dit 
jaar is Loes weer bereid gevonden 
ons te helpen met iets origineels 
te haken, breien of te maken van 
vilt. Onder het genot van een kop 
koffie	 gaan	 we	 dan	 vanaf	 19.30	
uur aan de slag.

De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
Kosten voor het materiaal e.d. 
van 12 euro p.p. kunnen worden 

overgemaakt op rekening: NL23 
RABO 0413770810 tnv IPA-
Nederland inzake Arnhem.
Aanmelding voor 20 november 
2018 via mail bij Marjo: 
marjokoehorst@hotmail.com of 
tel. 06-45625930

Tijdens deze avond zullen foto’s 
gemaakt worden. Indien u niet 
gefotografeerd wilt worden, 
wordt u verzocht dit bij aankomst 
kenbaar te maken bij één van de 
bestuursleden

2018

2019

Handwerkworkshop 
op dinsdag 11 december 2018 om 19.30 uur 
Sios-gebouw Velp
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Nieuwjaarsreceptie 2019Klaverjassen
Het bestuur van de IPA Arnhem en Omstreken nodigt u op zondag 13 januari 2019 uit voor de 
traditionele IPA nieuwjaarsreceptie.

De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in het clublokaal van de
Korfbalvereniging SIOS, Rietganssingel 117, 6883DR Velp.
De receptie begint om 15.00 uur en zal tot ca. 17.00 uur duren!!
Introducés zijn toegestaan.

Vorig jaar werd het bestuur blij verrast door de wel heel grote opkomst.

Tijdens deze nieuwjaarsreceptie zal onze voorzitter zijn nieuwjaarstoespraak houden.
De jubilarissen van 2018 worden op de nieuwjaarsreceptie van 2019 gehuldigd.
De jubilarissen zijn inmiddels uitgenodigd voor deze gelegenheid.
We hopen dat er veel jubilarissen aanwezig zullen zijn.
De jubilarissen zijn:

50 jaar lid:
Frans Duppen
Leo Bouwer
Hans Jansen
Bob van Engeland
Frans Duppen en Hans Janssen zijn reeds gehuldigd tijdens de ledenvergadering van de IPA 
Nederland in april 2018. Wij hopen dat ze wel aanwezig zullen zijn.

40 jaar lid:
Hendrik van Wylick
Willem Vink
Henk Wanders

25 jaar lid:
Jannie Breman
Siert Zijnstra

Verder is er dan gelegenheid elkaar een goed 
jaar toe te wensen en herinneringen op te 
halen.
Doordat het bestuur voor een andere opzet 
van de kerstavond heeft gekozen , zal er dit 
jaar	 na	 afloop	 geen	 Chinees-Indisch	 buffet	
worden geserveerd. 
Tijdens deze middag zullen foto’s gemaakt 
worden. Indien u niet gefotografeerd wilt 
worden, wordt u verzocht dit bij aankomst 
kenbaar te maken bij één van de bestuursleden

 
U bent allen van harte welkom.
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Na de voorgaande succesvolle kampioenschappen 
wordt op zaterdag 16 februari 2019 dit gezellige 
toernooi wederom georganiseerd in de verwarmde 
hal van de Jeu de Boules club in Zevenaar. 

Adres:  Sportpark Hengelder, Hengelder 7, Zevenaar. 
(ingang Hengelder, bij de schotelantennes) 
Tel.nr. 0316 341903.

Er	zijn	twee	categorieën	te	weten	dames	en	heren.
Vorig jaar werd bij de dames Mary Bokhove kampioen 
na een lange revalidatie na haar ongeluk en Fred 
Holtes bij de heren, waarvoor zijn kleindochter 
Jennifer de beker in ontvangst mocht nemen. 
Wie worden er deze keer de kampioenen?
We hopen dat er ook veel deelnemers uit de Oostelijke 
districten mee zullen doen. 
Een ieder met een vaste hand kan kampioen worden.

We	beginnen	om	14.00	uur	met	koffie	of	thee	en	iets	
lekkers.
We krijgen dan uitleg over het spel.  
14.45 uur beginnen we met de eerste ronde.
15.15 uur pauze en op eigen rekening wat drinken.
15.45uur  tweede ronde
17.00 tot 18.00 uur Stamppot buffet. bestaande uit:
•	 Boerenkool	met	worst.
•	 Zuurkool	met	worst	en	speklapje.
•	 Hutspot	met	hachee,	diverse	zuren.

18.00 uur derde ronde  met eventueel een barrage  
en aansluitend prijsuitreiking.

Er zijn professionele scheidsrechters van de Jeu de 
Boulesclub Zevenaar die uitleg geven en het spel 
begeleiden.

Er kunnen zich 50 deelnemers inschrijven. Inschrijving 
sluit op 9 februari 2019.
Indien er zich meer personen opgeven wordt er een 
wachtlijst ingesteld.

De deelnemerslijst wordt vastgesteld in de volgorde 
van binnenkomst van de e-mail of het telefoontje.

De betaling moet uiterlijk  een week van te voren dus 
9 februari 2019 binnen zijn op de rekening van onze 
penningmeesters IBAN NL 23 RABO 0143770810 
t.n.v. IPA Nederland te Gouda, onder vermelding 
AHM.
Is dit niet het geval dan wordt u onder aan de wachtlijst 
geplaatst.

Kosten voor deze gezellige bezigheid zijn € 17.50  
voor leden en hun partner en gelijkgestelden. 

Introducés betalen € 20.00. 
Opgave bij onze  evenementen coördinator Marjo 
Koehorst via de email:marjokoehorst@hotmail.com. 
Leden die geen email hebben kunnen zich telefonisch 
opgeven via 06-45625930

Tijdens deze activiteit zullen foto’s gemaakt worden. 
Indien u niet gefotografeerd wilt worden, wordt u 
verzocht dit bij aankomst kenbaar te maken bij één 
van de bestuursleden

Namens het bestuur van IPA Arnhem en omstreken.
De evenementen coördinator

Marjo Koehorst. 

IPA Oost  kampioenschap Jeu de boules.
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Zondagmorgen vroeg uit de veren, 
om te zorgen dat we echt op tijd 
in Babberich zouden zijn. Onze 
“taxichauffeur” was ook op tijd, dus 
de koffers stonden  al uitgebreid te 
wachten bij Café Restaurant Zalen 
’t Centrum in Babberich, voordat 
de bus er was. We hadden het 
genoegen wederom met Roel op 
pad te gaan, maar dan nu vanuit 
Midland Tours, een jonge, maar 
enthousiaste onderneming. De 
koffers gingen in de bus, nadat we 
een	 heerlijk	 kopje	 koffie	 hadden	
gedronken. Iedereen was mooi 
op tijd en zelfs Fred had nog tijd 
genoeg om even terug te rijden 
naar huis om de handtas van 
Annelies op te halen! Om 08.10 
uur vertrokken we en vanuit 
Babberich zit je zo op de autobaan. 
Op de eerste rust werden we al 
verrast met een heerlijk stukje 
appelcake van Annelies en Fred, 
die	 ook	 deze	 reis	 weer	 de	 koffie	
verzorgden. De tweede rust was 
direct naast de “Hockenheim 
Ring”. Enkelen ontdekten hier een 
mooi bos achter de parkeerplaats 
waar even heerlijk gewandeld 
kon worden, wel met race-
geluiden van het circuit op de 
achtergrond. De parkeerplaatsen 
stonden overigens overvol met 
vrachtwagens op deze zondag, 
een verplichte rustdag in Duitsland 
voor het vrachtvervoer. Roel 
moest nogal zoeken om een 

geschikte plek 
voor de bus te 
vinden. Rond 
14.00 uur werd 
de volgende 
etappe gestart 
en reden we 
richting Basel 
via de “5”. 
Waren we 
met enigszins 
b e w o l k i n g 
v e r t r o k k e n 
en onderweg 
ook nog wat 
regen, klaarde 

het helemaal op en voor de rest 
van de week hebben we veel 
zon gehad. De bergen van het 
Zwarte Woud kwamen in zicht en 
bij Freiburg draaiden we van de 
snelweg af en reden dwars door 
het mooie  Freiburg in de richting 
van “Bernau im Schwarzwald”, 
onze eindbestemming bij Hotel-
Landgasthof Adler. Hiervoor moest 
Roel	even	flink	aan	de	bak	om	alle	
haarspeldbochten en hellingen 
met zijn mooie bus te kunnen 
nemen. Om 17.30 waren we bij 
ons logeeradres voor de komende 
week. De kamers werden 
opgezocht en de gelukkigen 
aan de achterzijde van het hotel 

hadden een prachtig uitzicht 
over het dal. Andere gelukkigen 
hadden dan weer een “hemelbed” 
op de kamer. De kamers zagen 
er goed uit en de bedden waren 
van goede kwaliteit. Al snel waren 
de eerste gasten te vinden op 
het mooie buiten terras, met 
uitzicht over het dal en de heuvels 
rondom het hotel. De drankjes 
werden verstrekt en de mooie en 
zware hotelkamersleutel diende 
als rekening, eind van de week 
afrekenen. Handig! Op het moment 
dat het buiten wat afkoelde konden 
we aan tafel en dat was in een 
gezellige “oud-Bayerische”-sfeer 
met een prima maaltijd. In het 
hotel waren meerdere plekjes om 
gezellig met elkaar te vertoeven, 
zoals bij de openhaard. Hier werd 
dan ook elke avond volop gebruik 
van gemaakt.
Op maandag vertrokken we 
naar Freiburg en reden langs de 
Schluchtsee en de Titisee. Een 
prachtige route in een heerlijk 
zonnetje. Op het moment dat Roel 
de sage van de “Hirschsprung” 
vertelde, reden we ook door 
deze kloof. Of het nu de straf 
was dat Roel ons niet op tijd 
wees op het beeld  boven op de 
rots van het betreffende hert van 

Reis naar het Zwarte Woud
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de “Hirschsprung” zullen we niet 
weten, maar bijzonder was het wel 
dat direct hierna de mist over het 
dal en Freiburg viel.  In Freiburg 
was het daarom maar 12 graden 
en waren er zelfs mensen die 
de handschoenen aantrokken! 
Een ieder kreeg de gelegenheid 
om de mooie stad op eigen 
gelegenheid te ontdekken. Een 
mooie kerk, weekmarkt op het 
kerkplein, prachtige stadspoorten 
en leuke winkels en overdekte 
marktpleinen. Ondanks de mist 
in de stad reden we toch in de 
richting van een kabelbaan. 
Boven zou het weer mooi zijn! 
Met de langste kabelbaan van 
Duitsland gingen we omhoog 
naar de “Schauinsland”op 1281 
m. hoogte. Van beneden was de 
top niet te zien, maar wat een 
uitzicht toen we boven de wolken 
uitstegen! De zon maakte het 
direct warm. Roel was inmiddels 
met de bus omhoog gereden en 
vanuit de kabelbaan kon de bus 
mooi gefotografeerd worden. In 
het bergstation was er ruimte om 
te relaxen in de zon of op het 
terras of om nog even omhoog te 
klimmen naar de uitkijktoren boven 
op de “Schauinsland”. Van daaruit 
had je zicht op de Zwitserse Alpen 
en op het wolkendek dat Freiburg 
bedekte. Later kwam Freiburg 
toch nog deels in beeld. Retour 
naar het hotel, maar Roel bood 
nog aan een extra tussenstop te 
maken bij de Titisee, dit vooral 
vanwege het mooie weer. Op 
ons gemak konden we het dorpje 
Titisee bekijken en ons vergapen 
aan de vele koekoeksklokken van 
klein tot (enorm) groot (met een 
enorme prijs!). Het was nog een 
klein halfuurtje rijden naar het 
hotel, waar het terras weer snel 
werd opgezocht om een lekker 
“Rothaus” biertje te drinken. Een 
heerlijke dag, afgesloten met een 
goede maaltijd.
Vandaag gaan we naar de 
Bodensee, het bloemeneiland 
Mainau. Het is een behoorlijk 
eindje rijden, maar onderweg 
is een prachtig landschap te 
bewonderen. Voordat we het 

eiland aandoen, stoppen we in 
Uberlingen aan de Bodensee, 
tegenover het eiland Mainau. Even 
lekker	aan	de	koffie	en/of	het	dorpje	
bekijken, waar de bloemenpracht 
van het mediterrane klimaat al 
duidelijk zichtbaar is. We wachten 
even op Hans en Marieke, die zich 
een kwartiertje hadden vergist in 
de vertrektijd en rijden dan naar 
de pont voor een 20 minuten 
durende oversteek naar Konstanz 
aan de grens met Zwitserland. 
We blijven nog net in Duitsland en 
rijden naar Mainau. Het is nog een 
beetje bewolkt als we aankomen, 
maar dat gaat snel veranderen 
en we krijgen het warm tijdens 
de wandeling over het prachtige 
eiland met zijn grote diversiteit aan 
bomen, planten, bloemen, maar 
ook levende have en prachtige  
gebouwen. De vlindertuin was 
zeer bijzonder met de vele 
verschillende soorten vlinders. 
Maar die bloemen, wat een 
kleurenpallet! 25000 verschillende 
dahlia’s! Helaas moesten we weer 
terug naar de bus om de  terugreis 
te maken, maar gelukkig maakte 
Roel die reis weer aangenaam 
met het vertonen van een DVD 
van het optreden van André 
Rieu, opgenomen op Mainau. 
Leuk om dan weer beelden te 
zien van locaties waar je net hebt 
gewandeld! Een aperitiefje bij het 
hotel ging er goed in, gevolgd door 
weer een uitstekende maaltijd. 
Inmiddels is onze ober Alex ook 
een beetje gewend aan die grote 
groep Nederlanders en begint hij 
zich wat losser te bewegen en 
gooit niet meer met de glazen.
Op naar 
Frankrijk, naar 
Colmar. Het is 
inmiddels al 
woensdag. Het 
landschap op 
de heenweg 
is prachtig. 
Roel trakteert 
ons op mooie 
bergweggetjes 
en we komen 
in Wieden, 
waar we op de 

“Wiedener	Eck”	pauzeren	en	koffie	
vanuit de bus geserveerd krijgen. 
Een lekker koekje hoort daar dan 
ook bij. Een prachtig uitzicht op 
dit knooppunt van wandelwegen. 
Via het “Munstertal” gaat het 
richting de Rijn. Roel maakt ons 
nog even lekker om te wijzen op 
de mooie binnenstad van “Staufen 
im Breisgau”, maar stoppen ho 
maar! We mochten een snelle blik 
werpen vanuit de langs rijdende 
bus op de hoofdstraat richting het 
centrum. Oh, oh, jammer! Maar niet 
getreurd, op naar het veel mooiere 
Colmar, wat we, na een rit door 
het vlakke Franse land, bereikten. 
Een tocht met een toeristisch 
treintje door de binnenstad was 
erg leuk, ook nog tekst in het 
Nederlands! Daarna nog ruim de 
tijd zelf Colmar te ontdekken en 
een lunch te scoren. Wij ontdekten 
heerlijke creps! Terug richting het 
hotel werd in “Breisach am Rhein”, 
net over de grens in Duitsland, 
een wijnfabriekje bezocht. 
Fabriekje? De capaciteit was 100 
miljoen liter wijn op jaarbasis! Het 
wijnhuis heeft de naam “Badischer 
Winzerkeller”, een wijnhuis die 
niet veel klanten in Nederland 
heeft, maar toch een heerlijke 
wijn maakt. Wij mochten 3 soorten 
wijn proeven, (bijna) de gehele 
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fabriek zien en met een “treintje” 
via de wijnkelders kijken naar de 
dure	 wijnen	 op	 de	 fles	 of	 in	 de	
houten vaten. Natuurlijk kwamen 
we uit in de winkel. Roel stond wel 
bedenkelijk te kijken toen al die 
dozen wijn mee de bus in gingen. 
Als dat maar geen overgewicht op 
gaat leveren op de terugweg! In de 
spitstijd reden we door Freiburg 
en	 ook	 daar,	 zoals	 bij	 ons,	 file!	
Daarom wat later in het hotel, 
maar de moderne communicatie 
helpt tegenwoordig en terug bij 
het hotel werd de maaltijd daar 
zonder problemen om 19.30 uur 
geserveerd. Het was weer een 
mooie dag!
De volgende dag werd 
doorspekt met de traditionele 
vakmanschappen uit deze regio. 
Vooraf gegaan door een mooie 
tocht door het “Jostal”, met zijn 
grote karakterustieke boerderijen. 
Deze kenmerken zich met de 
bouw tegen de heuvels aan, 
waardoor de 1e verdieping, de 
hooizolder, via de berghelling 
makkelijk bereikbaar en berijdbaar 
is. De grote attractie van deze dag 
moest de grootste koekoeksklok 
van de wereld worden in Triberg. 
De enorme klok, zo groot als een 
huis, stond een beetje verscholen 
in een dal. Roel gaf de uitleg dat 
het geluid van de koekoeksklok 
zo luid was dat deze daarom wat 
buiten het dorp was geplaatst. 
Vol verwachting stonden we met 
ons allen op tijd nabij de klok 

om deze om 11.00 uur te laten 
klinken. Camera’s, Fototoestellen 
en telefoons in de aanslag en 
een hand vrij om de oren te gaan 
bedekken bij het oorverdovende 
geluid van de koekoek. Toen was 
het zover . . . . daar was hij . . . 
de koekoek! Camera’s klikten. 
”Koekoek” klonk voor het eerst uit 
een koekoekskeel die kennelijk 
veel te lijden heeft gehad van 
zijn jaren lange “gekoekoek”. 
Het viel, om zo te zeggen, “wat 
tegen”. Maar ja, we hadden wel de 
grootste koekoeksklok ter wereld 
horen koekoeken en nog wel 
elf (11) keer! Een ervaring rijker 
stapten we snel weer in de bus en 
reden terug naar het dorp, waar 
we het prachtige “Schwarzwälder 
Museum” bezochten. Een 
Nederlands gesproken rondleiding 
gaf een mooi beeld van dit zeer 
uitgebreide museum. Naast 
natuurlijk de koekoekskloeken, 
ook de klederdrachten, allerlei 
handwerken, spoorbanen en 
de allereerste draaiorgeltjes 
en allerhande zelf spelende 
instrumenten. Daarna was er 
volop ruimte om het dorpje, 
de souvenirwinkeltjes en de 
watervallen, de langste van 
Duitsland, te bewonderen. De 
route retour werd door Roel weer 
verrassend gewijzigd en kregen 
daardoor weer een mooi stukje 
natuur te zien. Ook wees Roel ons 
nog op de mooie torentjes met 
een bel op de meeste daken van 

de boerderijen. Als de boerin het 
eten klaar had, luidde zij de bel 
om de boer te waarschuwen dat 
hij thuis moest komen om te eten. 
Roel vertelde dat hij thuis ook zo’n 
bel heeft, maar dan luidt hij de 
bel als het eten bij hem gebracht 
moet worden! Ja, ja, dat zal, was 
de reactie uit de bus! Terug in 
Bernau bezochten we een mooie 
winkel met allerhande houtsnij- en 
sierwerk. Vele leuke cadeautjes 
of gebruiksvoorwerpen werden 
gekocht. Voor de liefhebbers 
werd daarna nog een historische 
boerderij iets verderop bezocht. 
Roel reed even op en neer naar 
het hotel om de anderen, die al vol 
zaten met alle indrukken van de 
dag, even af te zetten. Ondertussen 
genoot de rest van een mooi en 
goed opgezet museum, wat alle 
in gebruik zijnde ambachten uit de 
streek	had	geëxposeerd.	Het	was	
op wandelafstand van het hotel, 
maar Roel haalde ons toch met 
de bus op. De wandelaars onder 
ons gingen toch nog even op pad 
in de omgeving. Met name het ’s 
avonds prachtig verlichte kerkje 
in het naast gelegen dorpje werd 
even bekeken en van alle kanten 
gefotografeerd. ’s Avonds werden 
een paar rondjes bingo gespeeld. 
Een gezellige avond volgde en 
de I.P.A. had mooie prijsjes ter 
beschikking gesteld en gaf ook 
nog een ronde bingo weg. Moe 
maar voldaan werden daarna de 
kamers opgezocht.
Vrijdag 12 oktober bezochten we 
de watervallen van Schaffhausen 
en moesten daarvoor de Zwitserse 
grens over. Dat was voor onze 
Roel een hele onderneming. We 
kregen bij de grens, in de bus, alle 
tijd	om	onze	koffie	op	 te	drinken.	
Een paar potige reisgenoten waren 
al op weg naar het kantoortje 
van de douane om Roel te gaan 
ontzetten, maar gelukkig kwam 
hij toch zelfstandig naar buiten. 
De regels van de EU binnen gaan 
en weer uitgaan bleken zelfs 
nu nog niet geheel duidelijk ten 
aanzien van de betalingen van 
de belastingen. Roel bespaarde 
ons de uitleg met de woorden dat 
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het allemaal geregeld was en wij 
zonder zorgen de boot in konden 
in Schaffhausen. Of we ook in de 
boot genomen waren zou later 
blijken. Eerst in Schaffhausen 
een heerlijk boottochtje gemaakt 
en nat geworden in de kolkende 
watermassa die hier van de 
rotsen stort. Dat hier in de Rijn 
zoveel water stroomt en we in 
Nederland de bodem van de rivier 
zien, is niet voor te stellen, wat 
een water! De mensen zonder 
“Rivier-Zee-benen” konden in 
een heerlijk zonnetje vanaf de 
oever prachtig uitkijken over het 
water en naar de waaghalzen 
in de bootjes. Spectaculaire 
beelden leverde de vaartocht op, 
ondanks de vele waterdruppels 
die de lenzen dicht sloegen. Deze 
locatie was ook bijzonder geschikt 
om de traditionele groepsfoto 
te maken. Staat iedereen erop? 
Schaffhausen	 werd	 na	 de	 koffie	
weer verlaten en iedereen was 
gespannen over de tijd die we 
bij de Duitse grens weer zouden 
moeten doorbrengen, maar 
gelukkig ging het nu vlot en reden 
we al snel over de hoogvlakte 
van de “Midden-Alpen”, via 
de	 “Kalvariënbergstrasse”	
richting Sanct Blasien, waar de 
overweldigende “Dom” werd 
bekeken. Deze van buiten gewoon 
aandoende kerk was van binnen 
geheel anders dan alle kerken 
die we deze week hebben gezien. 
Die waren meestal vrij donker 
van interieur. Deze “Dom” was 
echter spierwit van binnen, tot 
de stoelen aan toe. Gigantische 
“marmeren” pilaren en prachtige 
plafond- en wandschilderingen. 
Rondom de kerk waren nog vele 
mooie gebouwen en een prachtig 
stadhuis te bewonderen. Er werd 

nog even een late lunch of een 
kop	 koffie	 gescoord	 en	 daarna	
weer de bus in, die in middels 
weer was volgetankt door Roel. 
De laatste stop voor vandaag was 
bij de in Duitsland hoogst gelegen 
bierbrouwerij, de brouwer van het 
huismerk van ons hotel, brouwerij 
Rothaus. “Bauerngasthof 
Rothaus” bleek een zeer 
commercieel opgezette brouwerij, 
meer een attractiepark (en 
grote winkel / merchandise) dan 
brouwerij. De door Roel geplande 
“intieme” rondleiding werd niet 
meer gegeven en in onderling 
overleg maakten we de keuze om 
het bezoek kort te houden en ons 
biertje in het hotel te gaan drinken. 
Bij het hotel was er daardoor nog 
even tijd om te ontspannen voordat 
de maaltijd begon. Bij een stevige 
wandeling de berg op bij het hotel 
bleek, vanaf de daar aanwezige 
“Kaisersberg”, de Zwitserse Alpen 
met hun besneeuwde bergtoppen 
ook goed zichtbaar te zijn. Terug 
in het hotel werd de avondmaaltijd 
geserveerd. De meesten hadden 
de keuze laten vallen op de forel. 
Of dit de forellen waren die we 
in overvloed bij Schaffhausen in 
de Rijn hadden zien zwemmen 
zullen we nooit te weten komen, 
maar ze smaakte voortreffelijk! 
Na de maaltijd werd het personeel 
van het hotel uitgebreid bedankt 
en voorzien van de nodige IPA-
prularia en een dikke envelop 
met de ingezamelde fooien als 
dank voor een goed verblijf en 

goede verzorging deze week. 
De genuttigde drankjes werden 
afgerekend en de meesten 
vertrokken daarna naar hun kamer 
om de koffer te pakken.
Zelfs eerder dan de geplande tijd 
vertrokken we zaterdagochtend 
uit Bernau. Nog een laatste blik op 
Schluchtsee en Titisee en na een 
uurtje bij Freiburg was het “fahrn, 
fahrn, fahrn auf die autobahn” 
(vertaling: “recht toe recht an 
op huus an!). De reis verliep 
voortvarend en met enkele “stops” 
en	 lekkere	koffie	van	koffiemeisje	
Annelies waren we snel terug bij 
ons vertrekpunt. Daar wachtte ons 
een heerlijk “Bourgondisch Buffet” 
en werden de nodige bedankjes 
uitgewisseld aan vooral Roel, die 
er voor heeft gezorgd dat we een 
heerlijke week hebben gehad, 
veel hebben gezien, goed zijn 
verzorgd en weer veilig terug zijn 
gekomen. Ook de reiscommissie 
werd hartelijk bedankt, want ze 
hadden weer een prachtige reis 
georganiseerd. We kijken daarom 
al weer uit naar 2019, de reis 
naar NOORWEGEN! We hopen 
dat dit verslag bijdraagt aan een 
herbeleven van de reis en voor 
diegene die niet mee zijn geweest, 
hou de volgende aankondiging in 
de gaten! 
Jullie reisgenoten: 

Loes en Bert Veldink.
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Wijnproefavond op zaterdag 16 maart 2019
Op zaterdag 16 maart 2019 organiseert IPA Arnhem en omstreken 
een wijnproefavond in het clubgebouw van de korfbalvereniging 
SIOS 61 Sportpark Overhagen, Rietganssingel 117, 6883 DR Velp.

Aanvang 19.00 uur  en de zaal is open om 18.30 uur.

Deze wijnproefavond wordt gepresenteerd door het wijnhuis 
Desoye uit Senheim Moezel Duitsland. Presentatie Tobias Desoye. 
Tobias laat u 8 tot 10 wijnen proeven. U krijgt een prachtig origineel 
glas van het wijnhuis Desoye en u mag dat houden.
Tobias maakt een keus uit de volgende wijnsoorten:

Witte wijnen: Riesling, Grauburgunder,Rivaner, Elbling,
Rode wijnen: Pinot Noir, Spatburgunder en Dornfelder.

Verder bestaat de mogelijkheid dat u een Rotling krijgt  te proeven. 
Dit is een mix van rode en witte wijnsoorten.
Tobias zal u, tussen het proeven door, vertellen over de wijnbouw 
aan de Moezel, de diverse kwaliteiten van de wijnen en nog veel 
meer wetenswaardigheden.
De activiteitencommissie zorgt voor stokbrood en mogelijk een 
ander hapje.

Geheel ten overvloede vermelden we dat het verstandig is te 
zorgen voor BOB.

Tijdens deze avond zullen foto’s gemaakt worden. Indien u niet 
gefotografeerd wilt worden, wordt u verzocht dit bij aankomst 
kenbaar te maken bij één van de bestuursleden.

De prijs voor deze wijnproefavond is vastgesteld op 10 euro per 
persoon voor IPA leden, partners en gelijkgestelden. overigen 
betalen 12.50 euro per persoon. Introducees kunnen ook 
deelnemen. Het maximale deelnemersaantal bedraagt 40.
Opgeven bij Marjo Koehorst marjokoehorst@hotmail.com of 
telefonisch: 
06-45625930.
Het verschuldigde bedrag  dient u te storten op IBAN: NL23 RABO 
0143 770810 t.n.v. IPA-Nederland inzake AHM te Gouda .

De activiteitencommissie.

Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen.

Graag aanmelden bij onze evenementen coördinator Marjo 
Koehorst, e-mail evenementen-arnhem@ipa-nederland.nl of 
telefoonnummer 06-45625930.

De inschrijvingen worden behandeld in volgorde van inschrijving 
en betaling.

De evenementen coördinator,

Marjo Koehorst.
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Airborne mars 1 september 2018

Op zaterdagochtend 1 september 
gingen Bert ter Haar en ik 
naar Oosterbeek om onze IPA 
wandelaars welkom te heten. Door 
het landelijke IPA bestuur is ons 
gevraagt om dit jaar de organisatie 
te willen regelen omdat het bestuur 
zelf, druk was met het regelen van  
het Wereld Congres in Rotterdam. 

Een extra taak voor onze 
evenementen coordinator 
Marjo Koehorst, maar ze 
heeft het goed gedaan.

Het was erg zonnig en 
erg vroeg, maar toen Bert 
en ik om half 8, op het 
terrein van Hartenstein 
aan kwamen was John 
Korzel al bijna klaar met 
het inrichten van de IPA 
tenten. Zoals we John 
kennen laat hij niets aan 
het toeval over, maar Bert 
kon hem nog wel helpen 
met het ophangen van 
de vlaggen uit diverse 
landen.
Deze grootste 1 daagse 
wandelmars ter wereld 
was voor de 72ste keer 
gehouden als eerbetoon 

aan de ruim 1700 Poolse en Britse 
militairen die, in de slag om Arnhem, 
het leven lieten en begraven liggen 
in Oosterbeek op de Airborne 
begraafplaats.  Er liepen dit jaar 
32.809 wandelaars mee uit meer 
dan 20 verschillende landen. De 
opbrengst van deze wandeltocht 
is om minder draagkrachtige oud-

strijders en nabestaanden in staat 
te stellen om de jaarlijkse Airborne 
herdenkingen in en rond Arnhem 
bij te wonen.

Bij Marjo hadden zich slechts, 
25 wandelaars ingeschreven 
waaronder 2 van de Graafschap, 
2 uit Nijmegen, 8 uit Limburg, 1 
uit West Brabant en 2 uit Zwolle. 
Gelukkig waren onze Engelse 
IPA vrienden met 10 personen 
aanwezig en zo was het toch nog 
een aardige groep wandelaars. 
Van de Engelsen liepen er 8 voor 
de eerste keer mee. Zelf sprak ik 
met een van hun en hij vertelde 
dat hij het erg gezellig vond en 
dat het een mooie wandelroute 
is. Ik kreeg van hem een mooie 
“Challenge Coin” welke ik aan 
John heb gegeven om in Gouda 
in de vitrine te leggen. Hij beloofde 
volgend jaar weer te komen en 
ik beloofde hem dat ik volgend 
jaar, bij onze IPA stand, op onze 
Engelse wandelaars zal wachten.

Loes Nije
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Arnhem veteraan Larry Martin

Op zaterdag 1 september j.l. was 
het de 72ste Airborne wandeltocht 
in Oosterbeek.
Het grootste ééndaagse 
wandeltocht evenement in de 
wereld met ongeveer 30.000 
deelnemers waaronder eenheden 
van de Politie, Marechaussee en 
Douane.
Als eregasten waren uitgenodigd 
10 Market Garden Veteranen. 
Zij kwamen voor het weekend, 
begeleidt door leden van The 
British Legion en The London 
Cabs, met de ferry Harwich- Hoek 
van Holland naar het Fletcher 
Hotel in Doorwerth.

Op deze zonovergoten zaterdag 
werden zij ontvangen in een 
feesttent voor Museum de 
Hartenstein door o.a. de 
burgermeesters van Renkum en 
Arnhem en genoten zichtbaar 
van een groots ontvangst  van 
de wandelaars, waarvan velen 
met hen op de foto wilden. Het 
geeft de veteranen zo’n boost en 
daar teren ze weer een heel jaar 
op. Zeker nu het volgend jaar de 
75 jarige herdenking van Market 
Garden is en daar willen ze persé 

bij zijn. Dat is al een prestatie op 
zich  gezien hun hoge leeftijden. 
Zij hebben inmiddels de leeftijd 
bereikt van gemiddeld 95 jaar. 
Helaas zie je wel dat het aantal 
veteranen nu wel erg snel afneemt 
en dat is jammer want zij brengen 
toch een geweldige sfeer mee. De 
Nederlanders zijn erg trots op hun 
bevrijders en dat laten ze duidelijk 
merken.

Larry Martin ( 95 jaar) is één van 
deze veteranen. Ik ontmoette hem 
voor het eerst in 2010 op een 
Battle Tour van de War Research 
Society uit Birmingham. Hij komt 
elk jaar met zijn schoonzoon Ray 
naar Oosterbeek/ Ede om de 
Market Garden herdenkingen bij 
te wonen en om zijn maten weer 
te ontmoeten. Sindsdien zijn we 
goede vrienden geworden en 
heeft hij vele verhalen verteld wat 
hem is overkomen in 1944.

Larry	komt	uit	Aughton	bij	Sheffield.	
Op 16 jarige leeftijd sloot hij zich 
aan bij de Home Guard en naar 12 

maanden training meldde hij zich 
aan bij het leger, The First Airborne 
Division Signals Regiment ( 
Verbindingsdienst) als chauffeur 
bij de Transport Compagny. Op 18 
september 1944 landde hij gedropt 
in de Second Drop vanuit een 
Dakota om 15.00u op de Ginkelse 
Heide in Ede. De Duitsers wachten 
hen al op en het waren angstige 
en heftige momenten zeker voor 
jonge mannen zonder enige 
oorlogservaring. Er waren veel 
doden en gewonden. Snel werd er 
gegroepeerd en vervolgden zij hun 
weg naar Oosterbeek om vandaar 
naar de brug bij Arnhem te gaan 
om generaal Frost te ontzetten die 
daar met zijn manschappen de 
brug al had ingenomen en tevens 
om de brug veilig te stellen voor 
de grondtroepen. Zover is het 
echter niet gekomen. Onderweg 
kwamen zij de Duitsers tegen 
die met hun tanks duidelijk beter 
uitgerust waren dan zij met hun 
lichte bewapening. Zij trokken 
zich terug rond de Hartestein 
waar ze zich in de loopgraven 
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verschanste. Toen hun positie niet 
meer houdbaar was werden zij 
met een reddingsactie in de nacht 
met bootjes over de Rijn gezet.
Larry heeft 10 jaar in het leger 
gezeten en is in Frankrijk, 
Nederland, Duitsland, Palestina, 
India en Singapore geweest. Hij 
heeft vier bijna doodervaringen 
gehad. 2x bijna verdronken ( bij een 

poging zijn maat te redden. Hij was 
nl geen zwemmer), 1x vergiftigd in 
een restaurant in Singapore ( zijn 
maat overleefde dat niet) en 1x 
ernstige brandwonden opgelopen. 
Een echte oorlogsheld.
Larry en zijn schoonzoon Ray 
brachten ook een bezoek aan 
de IPA tent op de startterrein 
van de Airborne wandeltocht. 

Daar werd hij verwelkomt door 
IPA bestuursleden John Korsel, 
Bert ter Haar  Loes Nije en onze 
contactsecretaris Jos Koehorst en 
zijn vrouw Marjo.

Hier vertelde hij van de 
luchtlanding  op de Ginkelse heide 
en toonde hij een ventilatieplug die 
hij ( uit angst) uit de Dakota had 
getrokken. Ook toonde hij met 
trots een Nederlandse medaille 
die hij kreeg en waarvan er maar 
10 bestaan. Tevens een foto 
van The First Airborne Division 
September 1944, die in het 
Museum Hartenstein hangt en 
waarvan hij als enige nog in leven 
is ( onderste rij 2e van rechts).
Altijd weer geweldig  om Larry 
Martin  te ontmoeten met z’n 
typische Engelse humor.
Blijf gezond Larry en hopelijk 
tot volgend jaar bij de 75ste 
herdenking van Market Garden.

Tom Letteboer
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Bezoek Museum voor Nostalgie en Techniek.

Op woensdag 12 september zijn 
we met een klein groepje mensen 
een bezoek wezen brengen aan 
het Museum voor Nostalgie en 
Techniek in Langenboom. Dit 
museum is opgericht door Wim 
van Schayik en bevat de hele 
verzameling  “spullen” van deze 
meneer.

De heer van Schayik heette ons 
namens zijn “meisje”(echtgenote) 
welkom in het museum, waarna 
hij een uitleg gaf hoe het museum 
tot stand is gekomen. Zijn meisje 
zorgde inmiddels voor een heerlijk 
kopje	koffie	of	thee,	zelfs	met	een	
koekje. Wim van Schayik heeft 
zijn hele leven in Langenboom 
gewoond en is als kleine jongen 
begonnen met het verzamelen 
van sigarenbandjes, postzegels 
en speldjes. Dit heeft later 
enorme vormen aangenomen en 
is	 geëindigd	 in	 dit	 museum	waar	
wel 100 tractoren, mechanische 
motoren, antieke gereedschappen, 

machines en 
d u i z e n d e n 
h u i s h o u d e l i j k e 
gebruiksvoorwerpen 
staan. Een ander 
onderdeel van dit 
museum is een 
gedeelte waar 
een verzameling 
poli t ievoorwerpen 
staan en dan moet 
je denken aan 
uniformen, auto’s 
en ander materiaal. 
Deze verzameling 
is van oorsprong 
van Henk Baron 
(IPA lid in Nijmegen) 
en doordat Henk 
geen ruimte meer 
ter beschikking had 
is de hele collectie 
naar Langenboom 
verhuisd. Jos 
Koehorst heeft ook 

zijn verzameling politieschildjes 
geschonken aan dit museum.
We werden, met andere bezoekers, 
in twee groepen verdeeld en onder 
begeleiding van een gids zijn we 
het hele museum doorgeweest. 
De rondleiding duurde twee uur, 
maar als je alles goed wilt zien 
ben je een dag bezig. Tijdens de 
rondgang hoorde je steeds oh’s 

en ah’s als men zaken herkende 
uit vroegere tijden, maar ook van 
o’ja dat ken ik nog van vroeger 
van thuis en o’ja dat heb ik nog 
steeds in huis. Kortom een middag 
vol memories. Na de rondleiding 
was er gelegenheid om wat te 
drinken in de ontvangstruimte 
en kon je nog vragen stellen aan 
Wim van Schayik. Hij vertelde 
toen ook dat het museum nu in 
handen is van een stichting zodat 
de toekomst gewaarborgd blijft. 
Tot afgelopen jaar was Wim zelf 
voorzitter van die stichting met 4 
buitenstaanders, maar sinds dit 
jaar is dit overgenomen door zijn 
oudste zoon. De kinderen willen 
ook dat het museum blijft bestaan.
Het was een erg leuke middag. 
Degene die geweest zijn, kwamen 
tot de conclusie dat het een erg 
geslaagde middag was en dat 
diegene die niet mee waren een 
hoop gemist hebben.

Namens het kleine groepje

Jos en Marjo 
Koehorst
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De	burgeroorlog	in	Syrië	heeft	veel	slachtoffers	gekost.	Het	land	is	totaal	vernield.	Zoveel	strijdende	partijen	
en zoveel slachtoffers. De oorlog spreidt zich langzamerhand als een olievlek uit naar andere landen. De 

bevolking	van	Syrië	gaat	massaal	op	de	vlucht:	het	is	kiezen	tussen	leven	of	dood.	

De wereld staat machteloos tegenover de oorlog en de toestroom van vluchtelingen. 
Ruim 7 jaar oorlog, vluchtelingen, baldadige acties, terreurgevaar en algehele integratieproblematiek hebben 
ook de Nederlandse samenleving op de proef gesteld. Wat betekenen de nieuwkomers voor de Nederlandse 
identiteit, cultuur, normen en waarden. Hoe gaan bevolking en media hiermee om? Wie heeft hier baat bij?

Aan de hand van een doeltreffende en boeiende presentatie zal Ziad Amro bovengenoemde onderwerpen 
uitgebreid aan de orde stellen en waar mogelijk oplossingen aandragen. Het doel van Ziad is: de heersende 

misverstanden over de Islam en de vluchtelingen recht te zetten, want:

Onbekend maakt onbemind
     

PROGRAMMA

10.00-10.30 uur ontvangst

10.30-12.30 uur deel 1 van de presentatie

12.30-13.15 uur LUNCH

13.15-14.30 uur deel 2 van de presentatie

Voor deze themadag zijn maar 50 plaatsen beschikbaar!
Aanmelding tot uiterlijk 14 januari 2019 bij Marjo Koehorst, email: marjokoehorst@hotmail.com of telefonisch: 

06-45625930

Aan de themadag zijn geen kosten verbonden, de lunch wordt u aangeboden door IPA e.o. 
Ziad	steunt	veel	families	en	vluchtelingen	in	Syrië	en	elke	cent	is	welkom.	Een	vrijwillige	bijdrage	wordt	op	prijs	
gesteld. Een enveloppe met inhoud kunt u kwijt in de hiervoor bestemde bus op de bar van ons clubgebouw.

Datum: zondag 27 januari 2019
Tijd:       10.30 uur
Plaats:   Clubgebouw Sios, Rietganssingel 117 in Velp

Presentatie door Ziad Amro over het conflict in Syrië en de gevolgen hiervan.

Wie is Ziad Amro
Ziad	is	afkomstig	uit	Syrië	en	woont	vanaf	1982	in	Nederland.	Van	1985	tot	april	
2017 was hij werkzaam bij de Nationale Politie o.a. als Chef Informatie en later 
als Programmamanager Informatievoorzieningen. Hij heeft rechten gestudeerd 
aan de universiteit te Damascus, Engineering op het ITC (International Institute 
for Geo-Information Science and Earth Observation) en Programmamanagement 

Informatievoorzieningen aan de Universiteit te Amsterdam.

Ziad	speelt	 in	op	de	actualiteit	en	zal	nader	 ingaan	op	het	conflict	 in	Syrië,	de	
belangen van de strijdende partijen, de redenen waarom mensen nu vluchten. 
Hij is een groot voorstander om met alle betrokkenen de krachten te bundelen. 
Wederzijds inzicht en begrip over bijvoorbeeld verschillende geloven en culturen 
kunnen een bijdrage leveren aan het samen optrekken. Een heel interessant 

verhaal dat helemaal past binnen de IPA-gedachte.

Themadag “Help de vluchteling komt”
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Uitgangspunt is dat deelname aan activiteiten door leden van andere districten mogelijk moet zijn en moet 
blijven. De bestaande regeling is op het volgende punt veranderd, te weten dat de districten  de kosten 
van deelname aan activiteiten door leden van andere districten NIET onderling meer verrekenen. Dus kort 
gezegd komt het hier op neer dat de districten geen facturen meer sturen aangaande het verschil ledenprijs 
en kostprijs van deelnemende leden.

Deze zienswijze wordt niet gedeeld door het district Oost.
Derhalve dient u als IPA lid van Arnhem en omstreken er rekening mee te houden dat het district Oost niet de 
prijs voor IPA leden aan onze leden. berekent. Zij berekenen de kostprijs.
Het bestuur heeft besloten dat de extra kosten dan gedragen worden door het lid van de IPA Arnhem.
IPA Arnhem betaalt niet aan het district Oost.

In de artikelen over activiteiten en evenementen staan meestal 2 prijzen vermeld.
1. de prijs voor leden, gelijkgestelden  en partners.
2. de prijs voor introducees.
Onder 1 worden begrepen de leden, gelijkgestelden en partners van de IPA districten: Arnhem en omstreken, 
Nijmegen en Twente.
Onder 2 alle andere leden van de IPA en introducees.
De onder 1 vermelden betalen de IPA prijs. 
De onder 2 vermelden betalen de kostprijs.

In toenemende mate maakt IPA Nederland gebruik van digitale middelen om de leden te informeren over 
actuele zaken aangaande de vereniging. Daarbij is email het meest gebruikte communicatie middel.
Helaas blijkt ons de laatste tijd dat wijzigingen in email-adressen niet of nauwelijks worden doorgegeven. 
Leden kunnen die wijzigingen ook zelf aanbrengen door in te loggen op MIJNIPA of contact op te nemen met 
onze ledenadministrateur Bauke Nales of een bestuurslid.
De bereikbaarheid van Bauke en van de bestuursleden staat vermeld in de colofon.

Bij deze dus het dringende verzoek bij wijziging van email-adres IBAN-nummer, GSM-nummer, telefoon en 
woonadres dit door te geven .

Willem van Veelen.
Willem begon zijn politie loopbaan bij de gemeentepolitie Renkum.
Na een aantal jaren werd hij sociaal rechercheur bij de gemeente Renkum.
Willem is gepensioneerd.

Ledennieuws
Prijzen voor activiteiten en evenementen.

Aandacht voor juiste gegevens in de ledenadministratie

Nieuw lid
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Het einde van 2018 komt weer langzamerhand in zicht. Zelfs in de laatste maanden van dit jaar zijn er nog 
leden die de contributie over het lopende jaar moeten betalen.
Tot op heden zijn we t.o.v. deze leden zeer coulant geweest maar dat zal in 2019 veranderen. We zullen ons 
houden aan de regels zoals die zijn opgenomen in het (nieuwe) Huishoudelijk Reglement.
Het afgelopen jaar heeft onze tweede penningmeester  en de penningmeesters van de districten er veel 
werk aan gehad om de “wanbetalers” achterna te lopen en dat kan niet de bedoeling zijn. Ondanks dat 
er door de districten en het LB alles aan gedaan is om kenbaar te maken dat er per 1 januari 2018 een 
nieuw rekeningnummer is voor het overmaken van de contributie komen er nog steeds bedragen binnen 
op	de	algemene	betaalrekening.	Ook	dit	brengt	weer	overbodig	werk	met	zich	mee	en	maakt	de	financiële	
administratie er niet overzichtelijker op.
Het gaat daarbij hoofdzakelijk om de NIET automatische betaling die door de leden zelf wordt gedaan en 
hieronder nogmaals de vermelding van het rekeningnummer NL69RABO0365237957.
De leden die NIET automatisch betalen zullen voor het eind van het jaar per mail (voor zover mogelijk) of 
anders per brief een verzoek tot betaling ontvangen.
---------------------------------------------------------------------
Ook aandacht voor de betalingen aan de penningmeester van
IPA Arnhem e.o.   F.A.W. Holtes.
De plaatsnaam is veranderd.
IBAN: NL23 RABO 0143770810 Gouda 

Prijs: € 1025,00 p.p. vanaf 45 personen 
Toeslag 1-persoonskamer € 239.00 
Toeslag buitenhut € 9,00 (opgeven bij boeking.)
Inclusief 
•	 •	Vervoer	per	luxe	touringcar	
•	 •	Koffie	of	thee	in	de	touringcar	
•	 •	overtocht	Kiel-Göteborg	
•	 •	overtocht	Larvik	–	Hirshals	
•	 •	1	x	overnachting	in	een	2-pers.	binnenhut	
•	 •	1	x	diner	buffet	incl.	drankjes	
•	 •	7	x	overnachting	o.b.v.	HP	
•	 •	Rondrit	met	gids	Oslo	
•	 •	Entree	Openluchtmuseum	Maihaugen	
•	 •	Boottocht	Geirangerfjord	
•	 •	Ferry	overtocht	Manheller-Fodnes	
•	 •	afscheidsdiner	
•	 •	reserveringskosten	
•	 •	tol-	en	parkeergelden	
•	 •	toeristenbelasting	

Exclusief 
•	 •	Overige	entreegelden	en	uitgaven	van	persoonlijke	aard.	
•	 •	Reis-	en/of	annuleringsverzekering	
•	 •	Flåmsbaan	ca.€	58,00	p.p.	(optioneel,	opgeven	bij	boeking)	

9 daagse rondreis Noorwegen 

Zaterdag 25 mei 2019 t/m zondag 2juni 2019 

NOG 2 PLAATSEN VRIJ VOOR DEZE GEWELDIGE REIS.
MEER INFORMATIE VERKRIJGBAAR BIJ MARJO KOEHORST 

Aandacht voor de contributiebetaling voor 2019 
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Het bestuur van de IPA Arnhem eo. nodigt je hierbij uit voor een gezellige Kerstavond op 15 december 2018. 
Deze zal gehouden worden in café,restaurant, zalen  ‘t Centrum. Adres: Dorpstraat 78, 6906 AN Babberich. 
Ingang: Restaurant.
Je bent welkom vanaf 17.00 uur voor een borrel. In de loop van de avond wordt er een geweldig koud- en 
warm buffet geserveerd. Inhoud van het buffet volgt hieronder.
Op tafel: 
Diverse broodsoorten: ciabatta, foccacia, stokbrood
Tapenade, kruidenboter, basilicummayonaise

Rundvleessalade
Pastasalade
Zalmsalade
Diverse rauwkosten
Vruchtencompot

Gedurende de avond zullen er 2 rondes bingo gespeeld worden met uiteraard weer leuke prijzen.
Dit alles onder begeleiding van een heerlijk muziekje verzorgd door Jan Peters.
Als	afsluiting	wordt	er	dan	nog	koffie	geserveerd	met	een	heerlijke	bonbon	of	iets	dergelijks.
Alle	drankjes	zijn	voor	eigen	rekening!!	(	behalve	de	koffie	aan	het	eind).

De kosten voor deze gezellige Kerstavond komt voor leden, partners en huisgenoten op € 20,00. Voor niet 
leden is de prijs € 30,00. De kosten moeten worden overgemaakt naar de penningmeesters. IBAN: NL 23 
RABO 0143770810 IPA- Nederland inzake Arnhem eo. voor 5 december.
Indien je je nog niet hebt opgegeven, dit graag doen voor 5 december a.s. via de mail: 
marjokoehorst@hotmail.com of telefonisch: 06-45625930.
Wil	 je	bij	opgave	ook	doorgeven	of	er	sprake	is	van	een	dieet	of	allergieën?	Dan	kan	daar	rekening	mee	
worden gehouden.

Namens het bestuur

Marjo Koehorst

Carpaccio van rund met pijnboompitten,pecorrino en 
balsamicodressing
Gerookte	kipfilet	met	frambozendressing
Serranoham met watermeloen en galiameloen

Warme seizoensgroenten
Aardappelpepers
Gebakken aardappelen
Beenham met Hollandaisesaus
Kipfilet	met	pangangsaus	en	oriëntaalse	rijst	(roerbak)
Varkenshaasmedaillons met stroganoffsaus
Pangasiusfilet	met	vissaus

Hele verse zalm door kok uitgeserveerd
Palet van diverse vissoorten
Haring	met	een	fijngesnipperd	uitje
Salade van Noorse garnalen

Kerst
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