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Agenda - Activiteiten

Klaverjassen

2019
16 Maart:
Wijnproeverij in de kantine van SIOS in Velp.
Aanvang 19.00 uur, zaal open om 18.30 uur.
Kosten € 10,00 voor Leden en € 12,50 voor introducees.
Aanmelden bij Marjo Koehorst, zie elders in het blad.
Zorg voor een BOB!
25 mei tot en met 2 juni:
9 daagse reis naar Noorwegen.
Volgeboekt!!!!!!
13 maart
DLV bijeenkomst te Velp.
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Altijd op dinsdagavond
in de SIOS kantine te Velp.
Zaal open 19.00 uur, begin 19.30 uur.
12 maart
2 april
23 april
14 mei
3 september

2 oktober
29 oktober
19 november
10 december

Verjaardagen
Maarten Struijs
Op 30 december j.l. is Maarten Struijs 75 jaar geworden. Rita
Klaassen en ik wilden beiden met Maarten op de foto, want we
kennen hem goed. IPA fotograaf Tom Letteboer ging dus ook
mee. We zijn op 9 januari naar Barneveld gereden en werden
daar hartelijk ontvangen door Maarten en zijn vrouw Jannie met
wie hij al 52 jaren getrouwd is. Ze hebben 7 kleinkinderen van
7 tot 23 jaar. Na een kop koffie, met echt verjaardag gebak,
vertelde Maarten over zijn carrière bij de politie.
In 1975 is hij als conciërge begonnen aan het bureau van de
Gempo in Barneveld. Na diverse functiewijzigingen werd hij
na de reorganisatie in 1993 geplaatst bij de toenmalige afdeling
beheer van het District West Veluwe Vallei in Ede. Later werd
hij daar Teamcoördinator van de Stafdienst Facilitair Bedrijf.
Daarnaast is hij 3 x bouwpastoor geweest tijdens de bouw van
de bureaus in Barneveld, Nijkerk en Ede. Hij heeft bij de politie een super mooie tijd gehad waar hij op meer
dan prettige wijze samen heeft gewerkt met zowel de administratieve en technische collega’s als met de
mannen en vrouwen in het blauw. Jammer vindt hij dat door de schaalvergroting de samenhang binnen de
organisatie weg is.
Wij, die met Maarten gewerkt hebben, weten ook dat hij op 5 december zorgde voor een gezellig sinterklaas
feest, want hij was ” onze sinterklaas “. Behalve toen we in villa de Zonneberg zaten, tijdens de bouw van het
nieuwe bureau in Ede. Wij zaten allen te wachten op de sint maar………….daar kwam de kerstman binnen.
Sinterklaas is Maarten nog steeds, vroeger bij de kleinkinderen op school en nu nog bij De Harmonie.
Dat is echt weer onze Maarten. Hij zorgde voor gezelligheid en vrolijkheid op het werk. Ook kan hij erg
mooie gedichten maken en kwam hij vaak hardlopend naar Ede toe, want hardlopen is zijn hobby. Maar hij
heeft meerdere hobby’s. Op zolder heeft hij zijn bekendste verzameling politie-attributen staan en hij heeft
er heel veel. Ook politie petten uit alle delen van de wereld .Bij de jaarlijkse Veluwse markt is “ Maarten de
veldwachter “ , op zijn fiets uit 1939, nog steeds een grote trekpleister.
Zijn verzameling van oorlogs-attributen is ook erg interessant en achter elk stuk dat hij ons liet zien zit ook
een prachtig verhaal. Veel heeft hij op rommelmarkten, in de omgeving gekocht .
Hij heeft ook een verzameling Barneveldse
souvenirs, die heeft hij in hun tuinhuis uitgestald
en dat zijn er ook veel. Alles mooi gesorteerd en
ook veel met een verhaal erbij. Jannie zijn vrouw
heeft een verzameling van ons koningshuis. Mooie
portretten en foto’s van Koningin Emma, Koningin
Wilhelmina, en Koningin Juliana. Bekers, bordjes
en munten heeft zij van o.a. Prinses Beatrix en
onze koning en koningin.
Al 57 jaar speelt hij bij de Harmonie op zijn bastuba en hij is ook als erelid benoemd, daarnaast
heeft hij ook een Koninklijke Onderscheiding waar
hij erg trots op is.
Maarten, wij hebben erg genoten van jouw mooie
verhalen en de interessante verzamelingen.
Bedankt voor de gastvrijheid, we komen graag
een keer terug want je bent een super verteller.

Rita, Tom en Loes
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Leida Henzen-Schoot
Op woensdag 19 december brachten Theo Wichman en
Fred Holtes een bezoek bij ons lid Leida Henzen-Schoot en
haar echtgenoot John. Zij wonen sinds 1972 in Didam. Leida
leerde haar John kennen tijdens de handbalwedstrijden.
Zij hebben geen kinderen. In het verleden hebben zij wel
getracht om een kind te adopteren. De ene keer was het
inkomen te laag en de andere keer waren zij te oud. Oud
collega Seffinga lukte het na bevordering wel om een kind
te adopteren. Leida kwam in die tijd niet in aanmerking
voor een bevordering. Uiteindelijk hebben zij zich bij deze
teleurstelling neergelegd.
Leida is op 16 november 2018 85 jaar geworden. In
dezelfde maand op 19 november vierde zij ook haar 60
jarig huwelijk. Zowel het Koninklijk Huis, als de provincie
Gelderland en de gemeente Montferland hebben hier de
nodige aandacht aan besteed. Het I.P.A. district Arnhem e/o
maakte van de gelegenheid gebruik om haar te feliciteren
met haar dubbele jubileum 85 jaar oud en 60 jaar getrouwd. Hetgeen wij onderstreepten met een fleurige
bos bloemen.
Leida is geboren in Indonesië. In 1946 was men in Indonesië druk met de machtsovername na de bezetting
van Japan. Het gezin werd overgeplaatst naar Malang. Haar vader moest voor het vertrek eerst de munitie
depots opblazen.
Uiteindelijk gingen zij zoals zovelen op transport naar Nederland . Wij kennen en hopelijk U ook de
geschiedenis van ons voormalig Indonesië. In Nederland kon het gezin terecht bij Opa van vaders kant op
de Dennenweg in Arnhem. In 1989 en 1991 is Leida terug geweest naar haar geboorteland en heeft daar de
nodige jeugdherinneringen opgehaald.
Leida was toen 13 jaar. In Indonesië heeft zij weinig onderwijs genoten en in Nederland kwam zij als 13 jarige
in de derde klas van de lagere school terecht. Na twee maanden ging Leida naar de vierde klas. De vijfde klas
heeft zij een half jaar gevolgd voor dat zij naar de zesde klas ging. Na de lagere school ging Leida naar de
ULO. Na het behalen van haar diploma kwam Leida bij een verzekeringskantoor terecht. Dit bedrijf werd na
een half jaar overgeplaatst naar Den Haag en Leida mocht mee verhuizen. Dit heeft zij niet gedaan. Hierna
heeft Leida nog twee jaar in de verpleging gewerkt. In 1954 solliciteerde zij bij de toenmalige gemeentepolitie
Arnhem gevestigd in de Bovenbeekstraat en werd zij als typiste aangesteld. Zij wed geplaatst op de Centrale
Administratie hetgeen door een aantal collega’s haar niet in dank werd afgenomen. Een nieuwe typiste
begon in die tijd op de typekamer. Eén van haar eerste leidinggevende was mevrouw Drufenne. Na twee
jaar werd Leida bevorderd tot schrijver en later tot klerk en adjunct commies.
In 1970 verhuisde Leida vanaf de Bovenbeekstraat naar het nieuwe politiebureau aan de Beekstraat. Waar
zij tot 1993 heeft gewerkt. Namen die Leida te binnen schiet zijn o.a. van Dikkeboer, Riet Staring en Greet
Schoonderbeek.
Leida heeft een leuke tijd bij de politie gehad. Zij noemt het “HET THEATER VAN DE LACH”.
Nu proberen Leida en John nog zoveel mogelijk te genieten. Zij sport nog in keer in de week en verder gaat
zij naar het Rode Kruis om te breien. De gebreide artikelen worden verkocht en de opbrengst komt ten goede
aan het Rode Kruis.
Vijf jaar geleden was Leida vijftig jaar lid van de I.P.A. Door familieomstandigheden was zij niet in staat de
oorkonde en het speldje voor haar vijftig jaar jubileum in ontvangst te nemen.
Het bestuur heeft deze omissie tijdens de onlangs gehouden Nieuwjaarsreceptie hersteld en heeft haar de
onderscheiding vergezeld van een bos bloemen alsnog uitgereikt
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Hans Jansen
Op 24 november 1943 werd Hans Jansen in Winterswijk geboren. Hij groeide daar op en genoot er zijn
onderwijs. De vader van Hans was middenstander en bestierde een melkhandel annex kruidenierszaak.
Zoals zoveel kinderen van middenstanders in die tijd werd er ook van Hans verwacht dat hij in de zaak van
zijn vader de handen uit de mouwen stak.
Na de lagere school ging Hans naar een kostschool en volgde daar de Mulo opleiding A en B. Dat kon toen
nog tegelijk.
Door omstandigheden kon Hans de opleiding op de kostschool niet afmaken.
Hij ging terug naar Winterswijk. De directeur van de plaatselijke Mulo stelde hem in de gelegenheid zijn Mulo
diploma A en B te behalen.
Vervolgens ging Hans ook nog naar een beroepsopleiding voor volwassenen en had hij diverse baantjes.
Een opleiding tot piloot bij de Koninklijke Luchtmacht leek hem wel iets en hij solliciteerde. Hij werd toegelaten
tot de test. Na verloop van tijd bleek dat het worden van piloot voor hem niet was weggelegd.
Vervolgens werd Hans opgeroepen voor zijn dienstplicht die hij zou uitdienen bij het Korps mariniers. Na
twee dagen testen en oefeningen werd hij toegelaten. Hij zou naar Nieuw Guinea gaan. Na enkele maanden
ging er echter iets mis en werd hij met groot verlof gestuurd.
Hierna vervulde Hans allerlei beroepen. Hij werkte in een café van zijn vader. behaalde zijn vakdiploma’s
Horeca en runde later zelf nog een café in Winterswijk.
Omdat er regelmatig spanningen met lastige klanten in het café waren besloot hij na advies van zijn moeder
iets anders te gaan doen. Hans werd houthakker. Hij verbleef elke dag uren in het bos zaagde bomen om en
hakte hout. Gevolg een paar ruwe grote handen vol eelt. Nadat hij zich een keer flink in zijn voet gehakt had,
besloot hij zijn carrière als houthakker te beëindigen.
Via een familielid, dat bij de politie Den Haag werkte, werd hij op de politieopleiding gewezen. Hij solliciteerde
en verscheen voor de test op de Cloese. Daar keek men wel enigszins raar toen een grote man in een geruit
overhemd met een paar ontzettende grote ruwe met eelt bedekte handen binnenkwam. Hij maakte zijn testen
en werd aangenomen. Hij zou naar het politiekorps Rheden gaan. En dat was in een tijd dat er echt niet meer
op de grote handen en voeten geselecteerd werd.
Op 1 april 1967 liep hij de politieopleidingsschool Noord- Oost
Nederland de Cloese binnen.
Hij doorliep met succes de politie opleiding. Ook in die tijd
heerste er op de politieopleiding een streng regiem. Er was
verplichte avondstudie. Tijdens een van die avondstudies
kwam de adjudant Straatman bij zijn studiecel. Er werd in die
tijd door een adjudant toegezien of je wel studeerde. Hans had
flinke buikpijn. Straatman schreef hem een aspirientje voor.
Echter toen de pijnen de volgende morgen ernstige vormen
aannamen, werd hij wel naar de dokter in Lochem gestuurd.
Die stuurde hem naar zijn eigen arts. Deze constateerde een
blindedarmontsteking. Na de operatie zette hij de opleiding voort.
Een keer werd hij door adjudant Heeringa ingezet om bomen om
te zagen die gevaarlijk dicht bij de toenmalige barakken stonden
waar les gegeven werd. Toen de kok van Pelt ziek werd, was
het weer (zijn vriend) adjudant Heeringa die hem inzette in de
keuken omdat hij horeca diploma’s en horeca ervaring had.
Hans behaalde zijn diploma en ging aan de slag in de gemeente
Rheden. Hij was getrouwd maar een huis zat er toen niet in.
Omdat hij niet steeds tussen Rheden en Winterswijk wilde
pendelen zette hij een caravan op de camping in de steeg. Hij
kwam dan op de fiets langs de woning van de burgemeester
die zich afvroeg waarom de agent Jansen steeds langs het
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gemeentehuis fietste. De korpschef zei dat hij op een camping in een caravan woonde. Toen kreeg hij een
flat in Velp toegewezen.
Daar heeft Hans tot 1992 gewoond en is vervolgens naar de Larensteinseweg verhuisd.
Hans werkte jaren in de surveillancedienst. Later ging hij naar de afdeling Bijzondere Wetten. Een jaar voor de
reorganisatie werd hij al overgeplaatst naar de afdeling Bijzondere Wetten in Arnhem. Na een paar jaar werd
hij weer overgeplaatst een kantoor van de Bijzondere Wetten in Velp. Hans heeft ook in de dienstcommissie
van de gemeentepolitie Rheden gezeten.
In 2002 overleed zijn vrouw. Hans ging in 2000 met de TOR. Hij woont nog steeds in zijn overvolle woning
aan de Larensteinseweg. Hans houdt zich samen met een vriendin bezig met het als standhouder verkopen
van allerlei zaken. Hij bezoekt vlooienmarkten in heel Nederland en in Duitsland.
Op 1 juli 1968 werd Hans lid van de IPA. Hij werd zoals toentertijd gewoonlijk geronseld door Ab Weertjes.
Veel heeft Hans niet gedaan met zijn lidmaatschap. Hij bezocht wel eens een districtsledenvergadering. Hij
was meer een stickerlid. Hij had 1 keer in Italië pech met de caravan.
Toen heeft hij met zwart ducttape IPA op zijn caravan gezet. Hij kwam toen in contact met een Italiaans IPA
lid. Die heeft geholpen en daar heeft hij nog veel leuke contacten mee gehad.
Hans is dus, dit jaar 50 jaar lid van de IPA, hij werd tijdens de A.L.V in Almelo gehuldigd.
We hopen Hans in de komende jaren vaker te ontmoeten tijdens één van onze activiteiten.

Fred en Leen.

Ledennieuws
Overleden:
Dhr. M.Q. de Wolf. (Mart)
Mart was sinds 1-11-1980 lid van de IPA Arnhem en omstreken.
Hij overleed op 24 december 2018 .
Dhr. J.D. Tebbes (Jan)
Jan sinds 1-3-1970 lid van de IPA Arnhem en omstreken.
Hij overleed op 29 januari 2019.

Nieuwe leden:
Per 14-01-2019
Dhr. R.A. Frietman (Rob)
Rob is werkzaam geweest bij de politie Rotterdam, Renkum en Gelderland Midden.
Mevr. H.G.C. de Wolf van Hattum (Hanneke)
Hanneke is de weduwe van ons overleden lid Mart de Wolf.
Erelid Theo Vrosch afkomstig van district Amsterdam is overgeschreven naar Arnhem e.o. omdat hij in ons
district is komen wonen.
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UITNODIGING en AGENDA
DISTRICTS LEDEN VERGADERING
I.P.A. district Arnhem en Omstreken
Op woensdag 13 maart 2019 wordt de District Leden Vergadering van het I.P.A. district Arnhem en Omstreken
gehouden. Deze vergadering vindt plaats in ons clublokaal de kantine van de korfbalvereniging SIOS’61
Rietganssingel 117 6883 DR Velp.
U wordt van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. Zoals u gewend bent, worden de partners mee
uitgenodigd. Let wel: zij hebben geen stemrecht!!
Ook vrienden van de IPA Arnhem zijn uitgenodigd. Zij hebben ook geen stemrecht. Vanaf 19.30 uur bent u
welkom en staat de koffie klaar.
De vergadering begint om 20.00 uur.
De AGENDA voor deze districtsledenvergadering is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening door de voorzitter.
Moment van stilte voor overlijden van leden.
Vaststellen agenda.
Notulen van de District Leden Vergadering van 27 maart 2018
Ingekomen stukken en uitgaande post.
Beleid bestuur.
-Samenwerking Oost 6
-Andere taakverdeling binnen bestuur en ondersteuners
Mededelingen van het hoofdbestuur
Nieuws van ALV van 14 december 2018.
Jaarverslag secretaris.
Jaarverslag ledensecretaris.
Jaarverslag contactsecretaris.
Jaarverslag penningmeester.
Verslag kascontrolecommissie.
Verkiezing Kascontrolecommissie.

PAUZE
13.
14.

Activiteiten 2018.
Bestuursverkiezing.
Leen Kip is aftredend en stelt herkiesbaar tot de Nieuwjaarsreceptie 2020. Het bestuur stelt de
vergadering voor om als bestuurslid te benoemen: Bert Veldink. Hij zal bij bij verkiezing en na het
aftreden van Leen Kip, deze vervangen.

Tegenkandidaten kunnen voor 10 maart 2019 worden aangemeld bij de
secretaris Bert ter Haar.
15.
16.

Rondvraag.
Sluiting.
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Het verslag van de districtsledenvergadering van 27 maart 2018 kunt u vinden onder het kopje verslagen op
de IPA site van Arnhem e.o.
http://www.ipa-nederland.nl/arnhem/verslagen
Mocht u voor de vergadering stukken digitaal willen inzien kunt u hiervoor vanaf 5 maart 2018 een mail sturen
naar bert.ipa.armhem@gmail.com.
Voor en tijdens de vergadering zijn voldoende kopieën van de stukken aanwezig, zodat u dan nog voldoende
tijd hebt om ze in te zien.
Na de vergadering is er gelegenheid voor uw partner en u om onder het genot van een drankje en een hapje
met (bestuur) leden nog wat na te praten.
Onder de aanwezigen worden leuke attenties verloot.
Heteren, 1-2-2019
Namens de overige bestuursleden,

Bert ter Haar
secretaris

Rummikub
In het verre verleden werd er op de kaartavonden
niet alleen klaverjas gespeeld, maar werd er ook
gejokerd. Door de tijd heen waren er geen mensen
meer die graag jokerden, dus dat verviel.
Nu is er geopperd om op de kaartavonden weer met
een aantal mensen het spel Rummikub te spelen.
We willen graag weten of daar belangstelling voor is.
Wil degene die dat wel leuk lijkt, het laten weten via
een mailtje of telefoontje naar Marjo Koehorst. Als er
meerderen zij die dit leuk vinden, kunnen we mogelijk
vanaf september dit meenemen in de agenda en dan
starten met op de kaart avonden ook Rummikub te
spelen.
Laat van je horen als het je wat lijkt!!!!!!
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Intranet nieuws
Marcel Legerstee ‘Arnhemse held 2018
Bron: communicatie Oost-Nederland (MN/MW)

Onze collega Marcel Legerstee, werkzaam voor de afdeling
Verkeer in GLM, is dinsdag verkozen tot ‘Held van Arnhem’.
Marcel is blij met zijn ‘titel’. “Er waren elfhonderd mensen
aangemeld bij de organisatie. Vijf daarvan werden genomineerd.
38 procent van de stemmen ging naar mij. Ik ben bijzonder trots
op mijn vrijwilligers!”
Ome Joop’s Tour
“Investeren in jonge wereldburgers, daar doen we het voor”,
vertelt Marcel. Al jaren zet hij zich samen een groot aantal andere vrijwilligers in voor “Ome Joop’s Tour” een
kinderfeest op wielen. Ruim 150 kinderen tussen de tien en twaalf jaar oud, die geen vakantiemogelijkheden
hebben vanwege financiële beperkingen, gaan tien dagen op fietsvakantie.
In een heuse tourkaravaan slingert het gezelschap zich langs tien etappeplaatsen in Nederland. Tijdens deze
vakantie worden er allerlei leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Zo bezoeken ze onder meer
ieder jaar een attractiepark.
Marcel is de drijvende kracht achter dit evenement. Hij zet het initiatief waarmee zijn vader in 1950 begon
voort.

Snelle resultaten dankzij NFiDENT
Bron: communicatie Oost-Nederland (MN)
Vanaf september 2018 wordt er in de eenheid Oost gewerkt met de
NFiDENT. Dit is een apparaat waarmee de Forensische Opsporing
(FO) veel sneller bewijswaardig kan bepalen om welke drugssoort.
Handig bij situaties waar drugs wordt aangetroffen en een snelle uitslag
gewenst is.
In onze eenheid zijn er onder meer in de afgelopen maanden oktober
en november samen ruim driehonderd monsters gemeten. Nu kan vaak
binnen een dag worden bepaald waar het omgaat. Voorheen duurde dit ruim twee weken. De drugssoorten
die geïdentificeerd kunnen worden zijn: Heroïne, amfetamine, MDMA en cocaïne.
Eerste ervaringen
De meerwaarde van de NFiDENT heeft zich in de eerste maanden zeker al bewezen. De onderzoeken lopen
goed door en er zijn snelle resultaten”.
Bij spoedzaken waarbij er op dinsdag aan het einde van de middag materiaal werd aangeleverd, ging
op woensdag al een rapportage naar de OVJ (Officier van Justitie), zodat deze het op donderdag in de
rechtszitting kon gebruiken. Het streven is om wekelijks ongeveer zestig monsters te kunnen draaien.
De OVJ’s zijn heel blij met de supersnelle resultaten. Soms komen ze er kort voor de zitting achter dat de
drugs nog niet was ingestuurd. Nu kan er via NFiDENT toch gezorgd worden dat de OVJ de zaak niet hoeft
in te trekken of vrijspraak moet vragen.
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Verdachte stapt verkeerde (politie)auto binnen
Bron: Korpsmedia / Steven Walter
Soms hoef je eigenlijk weinig te doen om een verdachte te pakken. Dat
bleek afgelopen zondagnacht in Harderwijk, toen collega’s speurden
naar vermeende autokrakers.
Een buurtbewoner zag in de wijk Slingerbos twee mannen rondscharrelen
bij auto’s. Af en toe werd aan een deurhendel getrokken. Hij sprak het
duo aan, maar de verklaring voor het gedrag van het tweetal vond
hij niet overtuigend klinken. Dus gaf de man deze verdachte situatie
door aan de politie. Collega’s van basisteam Veluwe-West gingen de
Harderwijkse buurt in.
De collega’s surveilleerden in burger en met onopvallende auto’s, zodat de verdachten niet snel gewaarschuwd
zouden zijn.’
Her en der bleken auto’s inderdaad niet afgesloten en doorzocht te zijn. Collega’s parkeerden hun auto in een
rij andere voertuigen en zagen al snel een van de twee mogelijke verdachten lopen. ‘Andere collega’s werden
ingeseind en die hielden de eerste verdachte aan. Dat ging vlug, maar ja waar was die maat van hem?
‘Wat doe jij?’
Plotseling ging het rechterachterportier van de dienstwagen open en dook iemand op de achterbank. De
collega keek om en zag een verbaasde blik. Dat was geen collega en hij riep: ‘’Hé, wat doe jij?’’ Mogelijk wilde
hij een tas pakken die op de achterbank lag.
Achtervolging
De man dook weer uit de auto en rende weg. De collega sprong ook uit de wagen en zette de achtervolging
in. ‘Na zo’n 200 meter had hij hem te pakken. De bewuste collega: “Zoiets verwacht je niet, maar ik denk dat
die vent nog meer was geschrokken. Dit was een mooie vangst, zo wil ik er wel meer.’

Kerstsamenzang Grote Kerk Apeldoorn
Bron: Politiekapel NO-Gelderland
De traditionele Kerstsamenzang in de Grote
Kerk te Apeldoorn, georganiseerd door de
Politiekapel Noord- en Oost Gelderland, vond
dit jaar plaats op donderdagavond 20 december
2018.
Medewerking werd verleend door Gospelkoor
D-Vote uit Zwolle o.l.v. dirigent Richard
Schoonhoven.
D-Vote bestaat uit een groep enthousiaste
mensen die vol passie en toewijding zingen
en dat graag willen laten zien en horen in een
afwisselend repertoire. Het koor werd op de
vleugel begeleid door Rik Jan Schilder. Tevens
vond medewerking plaats door de soliste Jane Loois.
Organist Herman Jansen en de politiekapel o.l.v. dirigent Jan Schoonhoven verzorgden de muzikale omlijsting
en de begeleiding van de kerstliederen.
De toegang was gratis. Ter bestrijding van de kosten werd na afloop een collecte gehouden.
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Velp, 27 januari 2019

Verslag presentatie door Ziad Amro met als thema; “
Help, de vluchteling komt”.
Arno Jansen deed het welkomstwoord waarna Ziad
overging tot zijn presentatie.
De presentatie ging over de volgende onderdelen:
●
Oorlog in Syrië
●
Vluchtelingenstroom vs maatschappelijke
onrust
●
De lange weg naar integratie
●
De islam, onbekend maakt onbemind
Ziad vertelde over de samenstelling van de bevolking,
de religie, de splitsing van de moslims en over het
“waarom van de oorlog in Syrië”, de internationale
invloed, de regionale belangen w.o. die van Iran en
Saudi-Arabië. De vraag is “Wie vecht tegen wie”.
Vervolgens kwam(en) ISIS versus Islam, Jihad
bij ISIS versus Jihad in de Islam, de acties en de
tactieken van ISIS aan de orde. De maatschappelijke
reacties in Nederland waren/zijn enorm zowel in de
politiek als bij het publiek. De vraag is “Wat heeft men
bereikt en wat volgt”. Er zijn miljoenen ontheemden,
doden en gewonden gevallen.

geïntegreerd in onze samenleving? Wat zouden
gemeentes, media, politiek en politie hiervoor
kunnen betekenen. Wat zou de rol van de vrijwilliger
zijn? Wat zou de rol van de nieuwkomers zijn? Ziad;
Nieuwkomers moeten in elk geval respect hebben
voor de normen en waarden van het land waar ze
verblijven: luister, kijk, leer en doe VOORAL mee.
De presentatie eindigde met een aantal stellingen
waardoor er een levendige discussie ontstond.
Het doel van Ziad was de misverstanden over de
islam en de vluchtelingen recht te zetten. Wat mij
betreft is Ziad hierin geslaagd.
Ziad, bedankt voor de inspirerende middag!

Dieneke Borgonjen

Vluchten binnen de landsgrenzen, de regio en
naar Europa. Momenteel is plm. 0,5 % van de
bevolking als vluchteling in Europa (in Nederland
nog minder). De vluchtelingen worden gedwongen
steeds gevaarlijker routes te nemen omdat Europa
de buitengrenzen versterkt. Hierdoor vond er o.a.
in Nederland een klimaatverandering plaats met
betrekking tot de opvattingen over vluchtelingen. Er
ontstond maatschappelijke en politieke onrust en er
vonden confrontaties plaats. Daarnaast speelde de
(sociale) media ook een grote rol door te overdrijven
bangmakerij door het vaker tonen van verschrikkelijke
beelden in de media. De vraag is; wie heeft hier baat
bij, waar gaan we naar toe?
Er is een lange
weg
te
gaan
naar
integratie.
Ziad
benadrukte
in
zijn
verhaal
meerdere
keren
de slogan; “geef
elkaar de ruimte,
geef ze de tijd”!
De
nieuwkomers
hebben
hun
eigenschappen en
gewoontes, normen
en
waarden,
gezinsverhoudingen
meegenomen. Hoe
kunnen ze worden
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Kerstavond 2018
Begin 2018 opperde Fred het
idee de kerstavond anders in te
vullen. Kennelijk had hij daar al
een poosje over nagedacht want
hij kwam met een uitgewerkt plan.
Hij stelde voor de kerstavond
niet te houden in ons clubhuis in
Velp maar in het zalencentrum
“Het Centrum” in Babberich.
In
deze
locatie
had
de
personeelsvereniging Klavier ook
goed geslaagde evenementen
georganiseerd.
Dit idee sloeg aan en de
evenementencommissie kreeg de
opdracht dit verder uit te werken.
Dit werd voortvarend aangepakt
en de commissie kwam inderdaad
met het voorstel om de avond
te organiseren in “Het Centrum”
te Babberich. Zoals een goed
penningmeester betaamt wees
Fred ons wel op de financiële
consequenties van een dergelijke
avond. Het moest wel betaalbaar
blijven zowel voor de leden als de
IPA Arnhem. Besloten werd dat we
dan tijdens de nieuwjaarsreceptie
geen
Chinees/Indisch
buffet
zouden organiseren en dat ook
het nieuwjaar cadeautje geschrapt
werd. De eerste contacten met
Laurens Reijmer, eigenaar van
Het Centrum. werden gelegd en
de commissie besloot na een
deskundig advies de avond te
houden op zaterdag 15 december

2018. Tijdens de avond zouden er
een warm en koud buffet worden
geserveerd, twee rondes Bingo
gespeeld worden en dit geheel
zou omlijst worden met levende
muziek. Een dansvloer kon ook
geregeld worden.
De commissie sprak af dat ze na
de reis naar het Zwarte Woud
weer bij elkaar zouden komen.
Immers na afloop van de reis naar
het Zwarte Woud zouden we in
het centrum een afscheidsbuffet
hebben en konden vaststellen of
dit buffet kerstavond waardig was.
Na afloop van de reis kwam de
commissie weer bijeen in het
Centrum. Hoewel het buffet na
afloop van de reis voldoende was
geweest, vond Laurens Reijmer
dat dit buffet niet feestelijk genoeg
was voor een echte kerstavond en
dus niet geschikt was. Hij had voor
ons een uitermate goed buffet
samengesteld. De prijs deed de
wenkbrauwen van Fred fronsen.
Maar ook Fred stelt kwaliteit
voorop dus het buffet werd besteld
en de optie werd omgezet in een
order.
De inschrijving verliep voorspoedig.
De inschrijfprijs voor de leden
bleek niet onoverkomelijk want in
totaal schreven 70 personen in.
Op 15 december stroomde de
parkeerplaats bij ” het Centrum”
snel vol. De weg naar de gezellige

zaal werd over het algemeen snel
gevonden en om iets na 17.00 uur
waren de meeste stoelen bezet.
Iedereen , of desgewenst per
koppel, kreeg een bon waarop de
consumpties werden bijgehouden
Toen iedereen voorzien was
van een drankje verrichtte onze
voorzitter Arno Jansen de opening
. Hij heette de aanwezigen welkom
en sprak zijn genoegen uit over
de grote opkomst. Een bijzonder
woord van welkom was er voor
ons nieuwe lid Rob Frietman en
zijn vrouw Lydia.
Ons lid Johanna, de schoondochter
van Fred en Annelies, was deze
dag jarig en Arno verraste haar
met een mooi boeket.
Een kleine domper op het geheel
was het plotseling ziek worden
van onze muzikant Jan. Hij was
door de griep geveld en het was
voor de evenementencommissie
onmogelijk op korte termijn een
vervanger te vinden.
Arno gaf uitleg over hoe de
evenementencommissie de avond
had ingedeeld.
Tevens wees Arno nog op het
nieuwe privacy wetgeving. Hij
vroeg een ieder lid in MIJN IPA bij
hun gegevens aan te geven dat ze
geen bezwaar hadden tegen het
gebruik van hun gegevens door
de IPA.
Omdat onze hoffotograaf Tom
Letteboer deze avond foto’s
maakte wees hij er op dat een
ieder die niet wenste dat er foto’s
van hem gemaakt werd dit nu
kon aangeven. Ook dit is een
uitvloeisel van de nieuwe Privacy
wetgeving.
We begonnen met een ronde
bingo. Die avond werden er twee
ronden bingo gespeeld. Eén om
18.00 uur en één na afloop van het
buffet. Fred en Annelies hadden
weer voor prachtige vleesprijzen
gezorgd. Ze komen van de
kwaliteits slager Pepijn Putman,
gevestigt aan de Steenstraat 90
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in Arnhem. Deze goed verzorgde
vleesprijzen werden gewonnen
door Mies van Oostrum, Fernando
Morloch, Henk van Holland, Gerrit
Elands en zelfs twee prijzen door
Annelies Holtes.
Ook werden er drie in IPA
Arnhemland
wereldberoemde
appeltaarten
van
Annelies
Holtes verloot. Deze taarten zijn
enorm gewild. Iedereen kreeg bij
binnenkomst het bekende gele lot
dat mogelijk recht zou geven op
één van de taarten. De taarten
werden gewonnen door Anneke

Sweers,
Marjan
Stenmans en Loes
Veldink.
In het begin van
de
avond
kreeg
onze oud voorzitter
Jos
Koehorst
gezondheidsklachten.
Die werden zo ernstig
dat er een ambulance
moest komen. Het
ambulance personeel
onderzocht
en
behandelde hem in de
ambulance. Jos werd
uit voorzorg naar het
Rijnstate ziekenhuis
in Arnhem vervoerd.
Hij werd vergezeld
door Marjo. Hij is daar
verder onderzocht en
mocht later die nacht
weer naar huis. Jos
herstelde goed en het
is nu weer prima met
hem.
Tijdens de eerste bingoronde
werd door het personeel van het
Centrum het buffet opgebouwd.
Om 19.00 uur opende Arno het
buffet. Het buffet werd geleid
door de personeelsleden van het
centrum Rik en Sven. Er werd
uitleg gegeven. En zoals het hoort
werd tafel na tafel uitgenodigd
om het buffet te bezoeken.
De evenementencommissie is
telkenjare erg verheugd dat men
zich zo goed aan die volgorde
houdt. Hierdoor krijgt een ieder

de kans op zijn beurt iets van dit
prachtige buffet op zijn bord te
leggen. Het buffet was enorm
uitgebreid en er was meer dan
voldoende. Lege schalen werden
onmiddellijk door de keukenbrigade
vervangen door volle schalen. Erg
in trek was de geweldige grote
zalm, de
blikvanger van het
buffet. Deze prachtige zalm werd
vakkundig gefileerd door Johnny.
Voorwaar een verstandig besluit
omdat anders de kans bestond
dat de zalm niet gefileerd maar
deskundig gesloopt werd. Er werd
gezellig getafeld en Rik en Sven
hadden het druk met het bezorgen
van de drankjes.
Na de tweede ronde bingo werd er
nog gezellig geborreld en gepraat.
Om 22.00 uur bood Laurens
Reijmer ons een kop koffie of thee
met een heerlijke bonbon aan.
Hierna sloot Arno de avond en
bedankte Marita en Laurens
Reijmer voor de gastvrijheid.
Rik Sven, Johnny en het
keukenpersoneel werden ook
bedankt voor hun inzet.
Ook onze fotograaf Ton Letteboer
werd bedankt voor zijn inzet. Arno
wees er op dat zijn prachtige
foto’s binnenkort op onze website
te bekijken waren. Arno wenste
namens het bestuur van de
IPA Arnhem en omstreken een
ieder fijne feestdagen en een
voorspoedig 2019 toe.
De
evenementencommissie
bestaande uit Rita, Marjo, Loes en
Fred werden gecomplimenteerd
hetgeen door de aanwezigen
met een enorm applaus werd
bevestigd.
Hierna betaalden de aanwezigen
langzamerhand hun schuld en
werden de motoren gestart om
huiswaarts te keren.
Het bestuur gaat bekijken of een
dergelijke avond voor herhaling
vatbaar is.

Leen.
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Voorjaarsconcert van de Politie BigBand Oost-Nederland
In het jaar 2020 bestaat de Politie BigBand 100 jaar. Daarvoor zijn de nodige voorbereidingen al begonnen.
Het is natuurlijk een mooie mijlpaal om bij stil te staan. Het is niet de BigBand die zo lang bestaat maar de
vereniging waaruit deze band is ontstaan. Nog steeds wordt in de statuten de naam van de oorspronkelijke
vereniging in takt gehouden. In 1920 begon de vereniging als Arnhemse Politie Muziek Vereniging (A.P.M.V.)
binnen de gelederen van de gemeentepolitie Arnhem. In het jaar 2019 zouden wij eigenlijk geen eigen
concert organiseren, maar vanuit diverse hoeken werd gevraagd wanneer wij weer te beluisteren zouden
zijn en dus hebben we besloten om op zondagmiddag 31 maart 2019 in de vertrouwde omgeving van het
Thomas a Kempiscollege (Arentheemcollege), vanaf 14.30 uur u weer een heerlijke swingende middag aan
te bieden. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en hopen wij u te mogen begroeten op het adres Thomas
a Kempislaan 25 te Arnhem.
In de maand februari van dit jaar hebben wij een maand lang open repetities gehouden. Een afzonderlijke
mailing is daarvoor rond gestuurd en waarschijnlijk heeft u die ook gelezen. Zoals het bij veel verenigingen
gaat zijn ook wij op zoek naar muzikanten. Met name muzikanten die werkzaam zijn of geweest zijn binnen de
politieorganisatie of mensen die een opsporingsbevoegdheid hebben en bij een overheidsdienst werkzaam
zijn. De landelijke kaders voor de politiemuziek bepalen namelijk dat er voldoende politiemensen of overige
opsporingsambtenaren in de politiekoren of politieorkesten moeten zitten om van een politieorkest of koor te
kunnen spreken. Ook de financiële ondersteuning vanuit de politieorganisatie is hiervan afhankelijk. Naast
het feit dat wij op zoek zijn naar muzikanten is ook het vergroten van de bekendheid van de politiemuziek in
totaliteit binnen de politieorganisatie een doel. Dat er in de politie eenheid Oost-Nederland 3 mannenkoren
en 4 politieorkesten gevestigd zijn, zal mogelijk ook niet bij u bekend zijn. Dat er landelijk een stichting is
die de belangen van alle 23 koren en orkesten in Nederland behartigd zal evenmin erg bekend zijn. Graag
kom ik hier een volgend keer op terug. Voor nu is het van belang dat deze Stichting Politiemuziek Nederland
(S.P.N.), opgericht op 12 februari 2018, haar voorbereidende werk doet om te zorgen dat de politiemuziek in
Nederland zo lang mogelijk een gewaardeerd onderdeel van de politieorganisatie blijft.

Bert Veldink,
Vicevoorzitter Politie BigBand Oost-Nederland
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Bindingsdag 17 november 2018

Niet
Heerlen
of
Voorburg,
uiteindelijk ook geen Maastricht.
Jan Eijkemans voorzitter van IPA
Nijmegen weet het zeker: Zijn stad
Nijmegen is de oudste stad van
Nederland.
Ruim 25 bestuursleden van de IPA
districten in Oost meldden zich op
vrijdag 16 november 2018 rond
13.00 uur op het Keizer Karelplein
in Nijmegen voor de jaarlijkse
bindingsdag voor de besturen
IPA Oost. Om de onderlinge
samenwerking
te
versterken
hebben we in 2017 afgesproken
dat we ieder jaar gaan “binden”.
Dit jaar dus in het district Zuid.
Jan
Eijkemans
neemt
ons
gedurende een bijna 3 uur durende
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wandeling “zijn” Nijmegen zien.
Dat Nijmegen al wat jaren bestaat
is al snel duidelijk. De Romeinen
stichten aan het begin van de
jaartelling nederzetting Oppidum
Batavorum. In Nijmegen zijn daar
op diverse plekken nog sporen
van gevonden.
Als we het, door het vele verkeer,
nogal luidruchtige Keizer Karelplein
verlaten en enkele honderden
meters de stad inlopen, komen we
in het Kronenburgerpark. Je wordt
verrast door de heerlijke serene
stilte. Ik kan het niet laten om
zachtjes het zo bekende liedje van
Frank Boeien te neuriën en als ik
later met anderen spreek, hoor ik
dat zij dezelfde neiging kregen.
In het park zijn de
stadswallen nog te
zien en wel lopen
langs de Kruittoren
uit 1426. Wist u
dat het centrum
van
Nijmegen
tijdens een “vergis”
bombardement van
de
geallieerden
zwaar
getroffen
is. Veel gebouwen
werden vernietigd
en na de oorlog
herbouwd.
Via het park lopen
we, via de Lange
Hezelstraat, de stad
in richting Waalkade.

We staan stil bij het Vogelhofje.
Aan de vele vogelhuisjes die een
muur van een woning sieren, blijkt
overduidelijk dat we op de goede
plaats zijn.
Als we een stukje doorlopen
komen we bij de Sint Jacobskapel.
Een monument uit de 15e eeuw,
dat vaak wordt gebruikt als
pleisterplaats voor de pelgrims
die op weg zijn naar Santiago de
Compostella. Vanaf het plein is de
statige Sint Stevenskerk te zien.
Via de Lange Hezelstraat lopen
we de Begijnenstraat in. We
staan hier een tijdje stil bij het
prachtige gebouw “ t Weeshuis
“. Op dit moment in gebruik als
huisartsenpraktijk.
Op de Waalkade hebben we mooi
uitzicht op de Waal. We lopen
naar de Nonnenstraat, De Joodse
gemeenschap was aan het einde
van de twintigste eeuw weer
gegroeid en kocht in 1999 voor
het symbolische bedrag van één
gulden de oude synagoge aan de
Nonnenstraat van de gemeente
Nijmegen.
Op de Vleeshouwerstraat zijn
de oude stadsmuren duidelijk
zichtbaar. De oude stadsmuur
torent metershoog
boven de
straat uit. Het casino is vlakbij
maar we kunnen ons beheersen.
We wachten wel op de Oudejaars
loterij.
Na een flinke klim komen we
uit in het Valkhofpark. In de St.
Nicolaaskapel, in de volksmond
ook wel Valkhofkapel genoemd,
is een expositie te zien over het
ontstaan van de kapel. Vrijwilligers
zijn dagelijks aanwezig om
belangstellenden
wegwijs
te
maken op het Valkhof en in de
St. Nicolaaskapel. Mocht u een
huwelijk of doopje sfeervol laten
verlopen, kunt u ook terecht in
de kapel. Het uitzicht vanaf de St
Nicolaaskapel op de Waalbrug is
fenomenaal.

en 13 verschillende bieren op de
tap ook naar net, te weerstaan.
De hotels aan de Oranjesingel
zijn al prachtig in kerstsfeer. De
versieringen zijn prachtig en
spatten van de gevel. Na enkele
minuutjes komen we bij de meer
dan 100 jaar oude theater `de
Vereeniging` aan. Ik het café/
restaurant van het theater sluiten
we de prachtige stadswandeling
af, De verwarming staat daar
lekker aan en na wat drankjes zijn
we weer snel op temperatuur.

We lopen via het park richting het
dak van de grote parkeergarage
Kelfkensbos. Het dak vormt
tevens het plein vòòr museum het
Valkenhof, waar 2 maal in de week
de markt en onder andere de
jaarlijkse kermis wordt gehouden.
Bij het verlaten van het park, kijken
we nog eens achterom en zien de
statige boog met vrome spreuken.

Via
de
Hertogstraat
lopen
we richting Oranjesingel. We
passeren het prachtig versierde
Café Faber. Als we daar even stil
staan worden we door vriendelijke
bar dame naar binnen gevraagd.
We weten de verleiding van dit
gezellige jongeren (studenten)
café met uitstekende menukaart

Het was een gezellige - en zeer
leerzame middag in Nijmegen. We
zijn in enkele uurtjes tijd veel te
weten gekomen over deze mooie
en veelzijdige stad. We dachten
het al, maar weten het nu zeker.
Oost Nederland is de moeite van
een bezoekje zeker waard.

Bert ter Haar
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Slachtvisite – op locatie.

Bij de eerste aankondiging van
de “Slachtvisite – op locatie”
werd mijn belangstelling gelijkt
gewekt. Niet door het woord
“slachtvisite”, ik kon me daar wel
een klein beetje een voorstelling
van maken, maar door de
plaatsnaam waar het gezelschap
vandaan kwam. Noordijk. Dat is
namelijk de geboorteplaats van
mijn moeder en haar twee broers
en twee zussen Reurink. Noordijk
is niet echt een plaats, het is
een buurtschap onder de rook
van Neede, dat inmiddels weer
deel uitmaakt van de gemeente
Berkelland en in de driehoek
ligt van Neede, Diepenheim en
Borculo. Borculo is dan weer mijn
geboortestad.
De belangstelling was dus
deels geografisch, maar bleek
ook nog familiair. Laat nou de
vrouw die de avond aan elkaar
praatte de vrouw zijn van mijn
neef Wim Reurink. Johanna was
blij verrast mij te zien en al snel
werden even de eerste familie
bijzonderheden uitgewisseld. Mijn
mooiste herinnering aan Noordijk
blijven de jaarlijkse zes weken
zomervakantie, tussen mijn 12de
en 16de levensjaar, wanneer ik op
het “oudershuis” van mijn moeder
mocht helpen op de boerderij!

Het werd daarna een bijzondere
avond. Velen hadden niet echt een
goed beeld van wat er verwacht
kon worden. Aan het eind van de
avond ging een ieder tevreden
naar huis met een heerlijke tas vol
herinneringen over vroeger of iets
stoffelijks uit de Achterhoek. De
avond verliep verder in het “plat”
van de omgeving van Noordijk.
Als het ging over de “ledder” dan
was dat dus een “ladder” of zoals
in de Liemers gesproken “lere”.
Het was voor menigeen schakelen
in de talen of even aan de
buurvrouw of buurman vragen wat
het betekende. Johanna vertelde
eerst het algemene verhaal van
de “Historische vereniging Oud
Noordijk”, die met een ledental
van 250 mensen een belangrijke
rol vervult in het dorpse leven van
Noordijk.
Dat de oude basisschool leeg
kwam te staan en door deze
vereniging van de sloop werd
gered, betekende een doorslag
gevende actie. De vereniging
kwam tot bloei en zorgt nu door
het jaar heen voor diverse acties
en evenementen. Op de avond
werd een folder uitgereikt met alle
informatie. Deze is ook digitaal terug
te vinden op www.oudnoordijk.
nl. Nu kunnen onze kinderen
bijna niet meer voorstellen waar

een karbonaadje, varkenspootje
voor in de erwtensoep (snert)
of achterham vandaan komt.
Dat werd ons nu weer duidelijk
gemaakt in een prachtig verhaal
en mooie plaatjes. Het slachten
van een vet gemest varken,
nu in 5 maanden en vroeger in
18 maanden!, was een waar
familiegebeuren, maar ook voor
de buurt, de dokter, de pastoor of
dominee, kortom een belangrijke
gebeurtenis. Was er geslacht,
in de slachtmaand november,
dan werden de genoemden
uitgenodigd om het varken te
komen keuren. En dan vooral de
dikte van het vet, het spek. Dus
dat was het “vetpriezen”. Hoe
meer complimenten er werden
gemaakt over de kwaliteit van het
varken, hoe rijkelijker de borrel
werd ingeschonken. Er werd dus
veel geprezen!
Johanna introduceerde daarna
“Mientje” en “Dientje”, twee dames
in klederdracht, die elkaar de loef af
probeerden te steken met scherpe
woordwisselingen, gedichtjes en
aanstekelijke voordrachten. Het
hele proces van het vetmesten
van het varken, de slacht en
het verwerken van het varken
werden zeer beeldend verteld.
We konden het haast ruiken hoe
de inhoud van het varken, de
darmen, ongeveer stonken. Maar
er werd vroeger niets weggegooid.
Alles werd tot eetbare producten
gemaakt. Vooral de winters rond
de kachel, met opoe en opa naast
de kachel/fornuis, waren een bron
van huislijke zaken, zoals worsten
maken met de varkensdarmen,
de hammen ophangen in de
“wemme”, de balken in de keuken.
Die opgehangen varkensdelen
zorgden
dan
weer
voor
lekkend vleesvocht en Mientje
demonstreerde het beeldend
dat de gevallen druppels voor
een goede “gel” in de haren
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zorgde. Met iedereen werd ook
de herinnering over het eten van
vroeger gedeeld. Hoe het werd
schoongemaakt en soms ook
tot dekmantel kon dienen. Zoals
dat verhaal uit de oorlog waar
“Opa boeskool” een belangrijke
rol speelde. In de oorlog mocht
namelijk alleen onder streng
toezicht worden geslacht en alleen
met toestemming. De boeren
waren echter niet dom. Was de
toestemming gekregen, dan werd
niet 1 varken geslacht, maar 2.
Dat tweede varken werd dan
verstopt en zodra de controleurs
waren geweest, werd dat tweede
varken in stukken verdeeld en
door “opa boeskool” met paard en
wagen rond gebracht in de buurt.
De varkensdelen werden in teilen
of kuipen gestopt, daar bovenop
werd een hoop “boeskool” gelegd
en zo kraaide er geen haan naar,
want opa was weer “boeskool”
aan het rond brengen. We hebben

ook geleerd dat “boeskool” geen
boerenkool is, dat is “moes”,
maar witte kool. Witte kool, zoals
gebruikt voor het maken van
zuurkool in een ton of vat, met
daarbij per laagje een handje
zout, peper, enkele jeneverbessen
en karnemelk. Goed aandrukken
en goed afgesloten lekker een
tijdje koel wegzetten. Ik kende het
verhaal van “Opa boeskool” nog
niet. Hij was de opa van Johanna
en woonde op de boerderij De
Kuper aan de
Kupersweg in
Noordijk en is dus later getrouwd
met mijn neef Wim Reurink.
Praten over dat vele eten maakte
hongerig, maar daar werd door
de mensen uit Noordijk goed
voor gezorgd en we kregen door

de avond heen aangeboden:
bloedworst, leverkaas, zure worst,
roggebrood met spek, hoofdkaas
en droge metworst. Levende
beelden vertelden het verhaal
van verdere activiteiten rond de
“slachtvisite” die elk jaar op de
derde zaterdag van november
wordt gehouden in Noordijk, van
de Nationale Jammarkt in Neede
in augustus of september en de
vele ambachtelijke beroepen die
nog worden uitgeoefend. Leuk
was om te zien hoeveel plezier
de dames zelf beleefden aan het
vertellen van de vele verhalen, het
tonen van de klederdrachten en
het uitdagen van de “visite” om te
reageren. Ook de veranderingen
naar de moderne tijd werd
genoemd en dat de boer ook niet
meer zonder co . . ., com . . ., hoe
heet dat ook al weer? Computer!
Watte? Computer! Hoe heet dat?
Computer! . . . En het antwoord
van “Dientje”: 3 keer! Ja Loes,
instinker!!
Aan het eind van de avond,
afgesloten met een aantal mooie
“waarachtige” gedichten, werden
nog enkele producten uit Noordijk
te koop aangeboden, diverse
worstsoorten en verschillende
jamsoorten. De avond vloog
voorbij en de dames werden door
Rita hartelijk bedankt voor hun
onderhoudende voordrachten en
wensten hun een goede terugreis
naar Noordijk, toch nog een uurtje
rijden!

Bert Veldink
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Jan Tebbes: in memoriam
Jan heb ik leren kennen op 1 oktober 1973. Dat die dag
me nog zo bij staat, komt door het feit dat toen onze
opleiding op de Cloese in Lochem begon. Beiden zaten
we, naast nog een groot aantal andere leerlingen, op die
opleiding voor de toenmalige gemeentepolitie Arnhem.
Na één jaar sloten we die school met succes af. Jan ging
min of meer terug naar de politie in Arnhem. Hij werkte
daar al, weliswaar zonder politiediploma. Dat kwam
omdat hij daarvoor bij de Koninklijke Marechaussee had
gediend en al wat politie ervaring had. In afwachting
van hun plaatsing op de Cloese kwamen de collegae
die afkomstig waren van het Wapen alvast in de
Surveillancedienst van het Arnhemse korps.
Na onze beëdiging moesten we nog zes weken naar
Woensdrecht voor onze ME opleiding en ook die werd met
succes afgesloten. We kwamen in de Surveillancedienst
van het Arnhemse korps, ieder in een andere groep. We
kwamen elkaar niet alleen in de dienst, maar ook privé
wel tegen. Veel mooie dingen, maar ook ellende hebben
we samen beleefd. Zo waren we als onderdeel van de
ME in Wijster in de nacht dat de gegijzelde trein werd
bestormd.
Zoals gezegd werkten we allebei in de Surveillancedienst
en na een aantal jaren kozen we voor andere disciplines
in het korps. Jan’s voorliefde ging uiteindelijk uit naar de afdeling Verkeer waar hij veel jaren werkte
en het naar de zin had.
Gedurende de jaren werden onze contacten minder, maar toch bleven we elkaar tegenkomen, ook
na ons beider pensionering.
Uiteindelijk sloeg het noodlot toe en werden we beiden ziek. Jan kwam in de Oncologie terecht en
heeft daar veel onderzoeken en operaties moeten ondergaan. Dat is hem uiteindelijk noodlottig
geworden. Zoals vanmorgen tijdens zijn crematie werd gezegd: ‘Zijn lichaam heeft de strijd verloren.
maar geestelijk bleef hij tot het einde vechten.’
Jan, bedankt voor je vriendschap. Ik weet niet waar je nu bent, maar het ga je goed!

Jos Koehorst
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Mart de Wolf overleden
Op 24 december 2018, bereikte ons he bericht
dat ons lid Mart De Wolf op 76 jarige leeftijd was
overleden aan de gevolgen van een slopende
ziekte. Mart werd op 16 mei 1942 in Doesburg
geboren en groeide daar op.
Na het doorlopen van de Katholieke
Jongensschool aldaar was het in die tijd gewoon
dat iemand uit een gezin van 8 kinderen ging
werken.
Mart werd opgeleid tot stoffeerder.
Toen hij ouder werd koos hij voor de
Koninklijke Marechaussee. Hij vond het uniform
prachtig. De mogelijkheden bij de Koninklijke
Marechaussee waren groot en hij hoefde dan
niet zijn dienstplicht te vervullen.
Tot aan zijn pensioen werkte hij bij de Koninklijke
Marechaussee.
Hij werkte bij de afdeling beveiliging van
de wachtbrigade te Den Haag, in Zutphen,
Zevenaar en Arnhem. De laatste werkzame
jaren was Mart werkzaam in het taakveld Mobiel
Toezicht Vreemdelingen (MTV) van de brigades
Arnhem en Zevenaar.
Tijdens zijn werkzaamheden in Zutphen ontmoette hij op het parket zijn vrouw Hanneke. Ze trouwden in
1966.
Mart en Hanneke waren fervent supporter van de voetbalclub SML uit Arnhem, Mart verkocht de
toegangsbewijzen. De thuis- en uitwedstrijden waarbij hun kleinzoon Stefan het doel van SML verdedigde
werden door hem allemaal bezocht.
Mart werd op 1 november 1980 lid van de IPA. Hij werd lid omdat hij graag wilde deelnemen aan een door de
IPA georganiseerde fietstocht naar Bordeaux.
Daarna maakte hij minder gebruik van de mogelijkheden bij de IPA. Toen bestuursleden hem na zijn 75
verjaardag kwamen feliciteren pakte hij de draad weer op en was aanwezig op de Nieuwjaarsreceptie. Ook
was hij samen met Hanneke aanwezig bij het bezoek van de IPA aan omroep Gelderland op 16 november
2018. Hij was toen al erg ziek.
Op 31 december werd Mart te Arnhem gecremeerd.
Mart was een prettige collega en IPAlid.
Mede uit naam van het bestuur en de leden wens ik het gezin heel erg veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Arno Jansen
Voorzitter.

IPA Arnhem | 29

Jubileumreis naar Ierland
Omdat IPA Arnhem in 2020, 60 jaar
bestaat heeft het bestuur besloten
dat er een mooie 10 daagse
jubileumreis naar het prachtige
Ierland zal worden georganiseerd.
De reiscommissie bestaande uit
Marjo, Arno, Fred, Bert Veldink en
Leen.
Zij zijn nu aan zet om deze
prachtige reis voor te bereiden.
De reiscommissie heeft een idee
voorgelegd aan Midland Tours.
Dit concept wordt door Midland
Tours bekeken en naar aanleiding
daarvan doen ze ons het in dit
artikel geplaatste voorstel.
Als de commissie het voorstel
goedkeurt gaat Midland Tours
eerst zelf de hele reis maken en
alle hotels keuren en vaststellen of
deze route geschikt is.
PROGRAMMA REIS
Dag 1 Heenreis
Nadat iedereen is opgehaald,
rijden we naar Hoek van Holland
waar we aan boord gaan van de
dagboot voor de overtocht per
luxe ferry van Stena Line naar
Engeland. We zullen hier rond
19.50 uur aankomen in Harwich.
Tijdens de overtocht kunt u
genieten van de faciliteiten die
de Stena Line u te bieden heeft.
Ook kunt u op eigen gelegenheid
gebruik maken van het diner. Als
we in Harwich zijn aangekomen
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rijden we naar ons hotel in de
omgeving van Reading.
Dag 2 Op weg naar Ierland
Na het ontbijt is het tijd geworden
om koers te zetten richting
Fishguard. Hier gaan we weer aan
boord van een van de schepen van
Stena Line voor de overtocht naar
Rosslare. Tijdens de overtocht
heeft u tijd voor uzelf. De overtocht
duurt ongeveer 3,5 uur. Als we in
Ierland zijn aangekomen rijden
we naar ons hotel in de omgeving
van Tramore. Hier blijven we 2
nachten. Nadat u de koffer op de
kamer heeft gebracht is het tijd
geworden voor het diner. De rest
van de avond kunt u vrij besteden.
Dag 3 Rock of Cashel
Na een niet al te vroeg ontbijt
vertrekken we naar de Rock of
Cashel. De Rock of Cashel – of
Saint Patrick’s Rock – is een 60
meter hoge kalksteen houdende
rots, zetel van de koningen van
Munster. Vanaf de vierde eeuw
totdat de rots in de twaalfde eeuw
aan de kerk werd geschonken.
De voornaamste overlevende
gebouwen zijn de (ruïnes van) Saint
Patrick’s Cathedral, Cormac’s
Chapel en een round tower. Nadat
u dit onder begeleiding van een
gids heeft gezien, heeft u nog
even de tijd om het stadje te gaan

bezoeken en na dit bezoek rijden
we terug naar ons hotel voor het
diner.
Dag 4 Ring of Kerry
Eén van de hoogtepunten van
deze reis is de Ring of Kerry.
Een onvergetelijke tocht met
magnifieke vergezichten, meren,
palmbomen en exotische planten.
We rijden via Kilorglin naar
Waterville, een stadje dat aan een
soort lagune ligt aan de oceaan.
Vervolgens gaan we via Castle
Cove naar het sprookjesachtige
dorpje Sneem, met de kleurrijke
huisjes. Aansluitend rijden we
langs Molls Gap door de Black
Valley, naar Ladies View. Hier
heeft u een prachtig uitzicht op de
vele meren die glinsteren tussen
de hoge bergen. Hierna zullen
we terugrijden naar ons hotel
voor het diner. Na het diner is
het tijd geworden om ons gereed
te maken voor een echte Ierse
dansshow. Na deze prachtige
show rijden we weer richting ons
hotel voor overnachting.
Dag 5 Dingle
Na het ontbijt rijden we naar
het mooi¬ schiereiland Dingle.
Allereerst bereiken we het plaatsje
Tralee. U ziet in de verte de Slieve
Mish Mountains. We volgen de
weg verder naar het stadje Dingle.
In de haven van het vissersplaatsje
liggen de gekleurde vissersboten
en de gevels in het centrum zijn
zo mogelijk nog gekleurd. De
kerk van het stadje Dingle is van
rossige stenen gebouwd. We
vervolgen deze tocht en bereiken
het Galarus Oratory, een piepklein
kerkje, waarvan de stenen muren
zonder cement zijn gebouwd. Aan
het einde van de middag rijden
we naar ons hotel in de omgeving
van Limerick. Hier blijven we 2
nachten.

Dag 6 Bunratty Castle, Cliffs of
Moher en de Burren
Vandaag staan Bunratty Castle
en Folk Park de Cliffs of Moher
en the Burren op het programma.
Het Folk Park is een prachtig
openluchtmuseum.
Hier
ziet
u hoe er in Ierland rond 1900
werd geleefd. U vindt er Ierse
cottages, een molen, een oud
dorpsstraatje met een school, een
dokterswoning en een postkantoor
en natuurlijk een pub. Bunratty
Castle is een typisch Iers Castle
dat uit de middeleeuwen stamt.
na dit bezoek rijden we door naar
naar de kust van Ierland. De Cliffs
of Moher behoren tot de hoogste
klipkusten in Europa. De klippen
bestaan uit kalkzandsteen en
strekken zich over een lengte van
acht kilometer uit langs de Ierse
westkust. De klippen grenzen
aan de Burren. Na dit bezoek
rijden we via de kustlijn van de
Atlantische Oceaan naar het
bezoekers centrum van de Burren.
Hier maken we gebruik van de
lunch. Na de lunch krijgt u een
video te zien over de Burren. De
Burren is een uniek karakteristiek
landschap in het noordwesten.
Het kalksteengebied heeft een
oppervlakte van ongeveer 300
km2. In de Burren bevinden
zich ook nog veel Dolmen
(grafmonumenten). Na dit bezoek
rijden we terug naar ons hotel.
Dag 7 Bezoek aan de tuin van
Ierland: de Wicklow Mountains
’s Ochtends rijden we na het ontbijt
richting Glendalough. Hier kunt
u de overblijfselen bezichtigen
van een klooster gesticht door St.

Kevin. Hier kunt u ook de lunch
gebruiken. Na de lunch heeft u
nog ruim de tijd om door de vallei
te wandelen richting het bovenste
van twee meren. Na dit bezoek
stappen we weer in de touringcar
en rijden richting Enniskerry.
Enniskerry is het begin van de
Wicklow Mountains. Net achter
Enniskerry slaan we rechtsaf
richting Powerscourt Waterfall, de
hoogste waterval van Ierland. In
deze prachtige omgeving omringd
door bossen maken we een stop.
Na deze stop rijden we door
richting Dublin. Ons hotel bevindt
zich net buiten Dublin. Hier blijven
we 2 nachten.
Dag 8 Dublin
Nadat we heerlijk ontbeten
hebben, stappen we in de
touringcar en rijden naar het
centrum van Dublin waar onze
gids op ons staat te wachten. De
gids vertelt alles over Dublin en
laat u alle bezienswaardigheden
zien. Na deze rondrit heeft u nog
tijd om deze mooie stad op eigen
gelegenheid te bezichtigen. Aan
het einde van de middag rijden
we dan weer naar ons hotel voor
een heerlijke drie-gangenmaaltijd.
Na het diner staat er een lokale
bus klaar die u naar de wijk
de Tempelbar rijdt. Hier kunt u
genieten van de echte Iers muziek
in een van de pub’s. Aan het einde
van de avond rijden we weer terug
naar het hotel.
Dag 9 Richting Engeland
Na een vroeg ontbijt vertrekken
we richting de haven van Dublin
waar we aan boord gaan van de
boot voor de overtocht richting
het Engelse Holyhead. We komen
aan in Engeland en zetten koers
richting Harwich voor de oversteek
per nachtboot naar Nederland.
Dag 10 Terugkomst in Nederland
Na het ontbijt rijden we weer ons
eigen Nederland binnen. En hopen
we dat u terug kunt kijken op een
mooie reis door Ierland.
De reis is uitgezet door een

chauffeur die jarenlang in Ierland
heeft rondgereden en er familie
heeft.
De prijs alsmede de vertrek
en aankomstdatum zijn nog
onbekend.
Er wordt in ieder geval gekozen
voor een gunstige vertrekdatum.
Mocht u op voorhand al interesse
hebben in deze reis dan kunt
u zich onder voorbehoud al
opgeven voor deze reis. Als u het
goedgekeurde programma van de
reis hebt gekregen met daarin de
prijs en vertrekdatum kunt u alsnog
besluiten uw opgave te annuleren.
Als de volledige reis bekend is
dan worden alle leden per e-mail
ingelicht en zal de volledige reis
op de website en in onze melder
van juni 2019 te zien zijn.
Onze laatste drie reizen waren
volgeboekt.
Ook Ierland is net als Noorwegen
zeer gewild, derhalve dienen we
vroegtijdig te reserveren.
Ook de reis naar Noorwegen is
met 47 personen volgeboekt.
Hebt u toch belangstelling dan
kunt u ten aanzien van een
tweepersoonskamer nog op de
wachtlijst. Het is altijd mogelijk dat
er een annulering komt.
Ook kunt u een door Midland
Tours zelf georganiseerde reis
naar Noorwegen boeken. Deze
reis vertrekt op 24 juni 2019.
Terugkomst 3 juli 2019.
Voor de reis naar Ierland kunt
u
zich
onder
voorbehoud
opgeven bij onze evenementen
coördinator Marjo Koehorst e-mail
Marjokoehorst@hotmail.com
NB. Er wordt gekozen voor de
overtocht Hoek van HollandHarwich omdat de afvaarten van
de ferry Calais-Dover erg onzeker
zijn.

De reiscommissie.
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Haakavond

Net als vorig jaar werd door IPA
Arnhem zo rond half december
een
workshop
handwerken
georganiseerd. Om half 8 startte
deze avond op het bekende
adres: het clubgebouw van de
korfbalvereniging SIOS in Velp.
Annelies had een voortreffelijk
kopje koffie en thee gezet en Loes
Nije had weer gezorgd voor een
zoete lekkernij. Dames bij deze
mijn dank voor de verzorging. Bij
binnenkomst viel meteen op dat
er ook meerdere heren aanwezig
waren. Was er een trend gezet?
Wilden zij in deze genderneutrale
tijd zich ook verdiepen in de
handwerktechnieken? Dat bleek
echter niet het geval te zijn. De

heren gingen namelijk gezellig
een kaartje leggen. Niet iedereen
kon tegelijk spelen, maar dat was
geen probleem. Vanaf de zijkanten
werd er door menig toeschouwer
zowel gevraagd als ongevraagd
adviezen aan de spelers gegeven.
Na een welkomstwoord van Marjo
aan alle aanwezigen zetten 10
dames hun beste beentje voor (
hoewel ik u kan verzekeren dat het
handwerken met de handen toch
echt gemakkelijker is), om onder
begeleiding van Loes Veldink een
prachtige kerstdecoratie te maken.
Loes had meerdere voorbeelden
en materialen meegenomen. Er
was dus keuze genoeg, opdat

een ieder zelf kon beslissen
wat zij die avond wilde maken.
Onder begeleiding en soms ook
met hulp van Loes werd er hard
doorgewerkt om aan het eind van
de avond een zelf gehaakt engeltje,
sneeuwpopkopje, zuurstokje of
kerstboombal mee naar huis te
kunnen nemen. Ook aan degenen
die liever niet wilden haken had
Loes gedacht. Voor hen had ze
een sjabloontje om een kerstboom
van vilt te maken meegenomen.
Deze groene boompjes kon je met
allerlei glittertjes, kraaltjes, lintjes,
knoopjes en andere materialen
versieren. Het resultaat zag er
heel kleurig uit.Aan het eind van de
avond werd er nog een groepsfoto
gemaakt waarop de resultaten
getoond werden.
Zo’n avond is eigenlijk veel te kort
om alle voorbeelden te maken,
maar gelukkig had Loes voor
iedereen een mapje patroontjes
gemaakt. Ik denk dat velen, net als
ik, de dagen voor Kerst nog druk
bezig zijn geweest om ook deze
leuke kerstversierselen te maken.
Het was een geslaagde en
productieve avond, die zeker voor
herhaling vatbaar is. Nogmaals
dank aan Marjo, Annelies, Loes
Nije en last but not least Loes
Veldink.

Henriëtte Ruinard
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Bezoek TV Gelderland
Vorig jaar werd door het bestuur van
onze vereniging georganiseerd dat
de leden een bezichtiging konden
doen in het gebouw van omroep
Gelderland ten einde zo enigszins
een idee te krijgen omtrent het
reilen en zeilen bij de radio en tv.
omroep. De uitzendingen worden
gedaan vanuit een gebouw aan de
Roosendaalseweg te Arnhem. In
november 2017 werd een bezoek
aan de omroep gerealiseerd.
De deelnemers vonden het een
mooie middag, mede ook door
de vriendelijkeen betrokken
opstelling van het personeel van
de omroep Gelderland.
Gezien het vorenstaande werd
door het bestuur besloten om ook
dit jaar weer met de leden een
bezoek te brengen aan de omroep
Gelderland.
Op vrijdag 16 november 2018 te
15.00 uur was het zover en werden
wij door de twee medewerkers,
Grady Hendriks en Jan Simmes,
ontvangen onder het genot van een
kopje koffie. We waren in totaal,
naar ik meen, met 32 personen.
Na ons te hebben verwelkomd
vertelde Jan dat wij ons nu in het
gebouw bevonden van waaruit
dagelijks het belangrijkste nieuws
van de regio Gelderland de ether
in wordt gestuurd. Zeven dagen in
de week doen verslaggevers en
redacteuren hun uiterste best om
de kijkers een goed programma te
bieden. Vervolgens gaf hij aan hoe
het programma mbt. de rondleiding
eruit ging zien en werden we
opgedeeld in twee groepen.
De redacteur van de IPA melder,
Leen Kip, vond dat ik maar even
een verslagje moest maken van
het bezoek aan de omroep. Had
er eerst feitelijk geen oren naar
en had me er niet op voorbereid.Ik
wist echter dat Leen altijd al veel
energie steekt in het samenstellen
van ons blad. Uiteindelijk dan
maar besloten het wel te doen,
ofschoon ik niet in het bezit van pen

en papier was. Dus maar gebruik
gemaakt van de smartphone door
aantekeningen te vermelden in
de app notities. Nooit eerder zo
gedaan en later bleek ik helaas de
helft van de aantekeningen kwijt
te zijn. Vermoedelijk te weinig
op de buttom “opslaan”gedrukt.
Moest af en toe dan ook diep in
het geheugen duiken om het een
ander weer boven water te krijgen.
Grady begeleidde onze groep en
wij brachten eerst een bezoek aan
de regiekamer van de omroep. In
de regiekamer kwamen we er al
snel achter dat er heel wat bij komt
kijken voor dat de beelden bij ons in
de huiskamer op de tv. verschijnen.
Alles wat met uitzenden van doen
heeft wordt bepaald/geregeld
vanuit die kamer. De regisseur
in die kamer is de spin in het
web van alle werkzaamheden
die uiteindelijk moeten leiden tot
een goede uitzending.. Bij een
live-uitzending stuurt hij oa.,daar
waar nodig, de verslaggevers en
cameramensen aan. Hij bepaalt
soms de camerastandpunten
zodat het betreffende onderwerp
beter in beeld komt en let op de
ondertiteling en de geluidsterkte.
U zult begrijpen dat wanneer
er bijvoorbeeld sprake is van
een groot evenement dat live
uitgezonden moet worden de
regisseur erg druk is. Hij kan zich
geen foutjes veroorloven daar
wij daar dan mee geconfronteerd
worden als we voor de tv. zitten te
kijken.
Ook de tv.studio kregen wij
natuurlijk te zien. Het belangrijkste
toestel in deze ruimte is de
autocue met camera die dan
ook gedemonstreerd werd. De
mensen die dat apparaat bedienen
worden in het vakjargon autocueoperator genoemd. Degenen
die het programma presenteren
staan op een desk en kijken dan
in de richting van de autocue en
lezen de tekst voor die daarop
vermeld staat. De groep van mij

was van oordeel dat ik ook even
mijn capaciteiten moest laten zien
als nieuwslezer. Ik zou namelijk
ervaring hebben vanwege het feit
dat ik in het jaar 1988 live in de
uitzending zat van het programma
opsporing verzocht ivm. de diefstal
van drie Van Gogh schilderijen uit
het Kroller Muller museum. Moet
zeggen dat destijds de adrenaline
sneller door het bloed ging als
in deze situatie. Men vond dat ik
eigenlijk toch wel talent had en
in de toekomst het belangrijkste
nieuws van de IPA maar een keer
in de maand moest inbrengen en
voorlezen tijdens het nieuws van
Gelderland.
Hierna gingen we naar een ruimte
die volop stond met apparatuur.
In deze ruimte spraken wij met
twee medewerkers. Een van hen
bleek alle films/video’s die door
verslaggevers en cameramensen
worden gemaakt te bewerken.
Zij maken hierbij gebruik van het
professionele programma van
Adobe. Zo kan het gebeuren dat
de videobewerker, ook wel editor
genoemd, opnamen van een uur
terugbrengt naar een paar minuten
film. Gebeurt allemaal digitaal
doch is wel enorm arbeidsintensief
om uiteindelijk een keus te
maken uit een grote hoeveelheid
beeldmateriaal. Hij was nu bezig
het filmmateriaal te bewerken
van de dodelijke schietpartij in
Enschede waarbij vier mensen
om het leven kwamen. Onder
hen zou mogelijk een onschuldige
Arnhemmer zijn. Een plofkraak in
Nijmegen als mede het nieuws
rondom het terugvinden van het
lichaam van de vermiste Corrie van
der Valk moest ook nog uitgewerkt
worden voor de nieuwsuitzending.
De andere medewerker bleek een
verslaggever te zijn van omroep
Gelderland. Vertelde oa. dat de
verslaggever in het verleden altijd
met een cameraman op pad ging.
Tegenwoordig gebeurt dit haast
niet meer behoudens bij wat
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grotere manifestaties/festiviteiten.
Zo moest hij morgen (zaterdag)
verslag doen van de intocht van
Sinterklaas in Apeldoorn. Daar
er mogelijk ook gedemonstreerd
zou worden door anti Piet
demonstranten vond men het beter
dat hij in gezelschap was van een
cameraman. Voor het doen van
kleinere interviews fungeert de
verslaggever ook als cameraman.
Binnen de organisatie wordt
hij dan veelal camerajournalist
genoemd. Is financieel natuurlijk
ook aantrekkelijker voor de
organisatie. Dit kan tegenwoordig
daar de filmapparatuur
veel
handzamer is geworden en
gemakkelijker te bedienen. Vaak
maakt hij wel gebruik van een
statief en instrueert de mensen
die hij interviewt dan hoe te staan,
te lopen of bepaalde dingen te
doen. De verwachting van de
camerajournalist was ook dat
hij in de toekomst overwegend
gebruik zal gaan maken van de
smartphone.
Met de groep liepen we hierna
door een grote ruimte. Wij keken
er van op hoeveel mensen hier
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aan het werk waren achter een
toetsenbord. Grady deelde mede
dat de werkzaamheden van
deze mensen bestonden uit het
doen van administratieve voor de
afdelingen redactie, financiën en
personeelszaken. Volgens haar
werkten in totaal ongeveer 100
personen bij omroep Gelderland.
Je moet dan denken aan vaste
fulltime
banen, deeltijdbanen;
ZZPers en freelancers.
Vervolgens gingen we naar de
ruimte van waaruit de radiouitzendingen
van
omroep
Gelderland plaats vonden. We
werden te woord gestaan door
presentator Eric van de Berg. Hij
vertelde dat de uitzendingen van
smorgens 06.00 uur tot savonds
19.00 uur live zijn. Er wordt dan
nieuws gebracht en muziek
gedraaid. Onder ons in de groep
waren er die er vanuit gingen dat
de presentator zelf altijd de muziek
uitzocht en afspeelde.
Echter
dat bleek niet zo te zijn. Meestal
worden de playlists door anderen
in de organisatie samengesteld.
Aangezien de radio live-uitzending

op dat moment overgezet moest
worden naar de ruimte waar wij
eerder werden ontvangen, was
Eric even druk.
Hierna konden wij live het
programma
de
“week
van
gelderland”, bijwonen. Tijdens dit
programma vond eerst de radiouitzending plaatsen en wel in de
ruimte waar wij werden ontvangen.
De live tv. uitzending werd gedaan
in de ruimte waar ook de balie en
bar staan. Bij deze uitzendingenop
de vrijdagmiddag
mag altijd
publiek live aanwezig zijn.
Wij konden aanschouwen hoe de
volgende
interviews/optredens
gedaan werden:
---- een gesprek met de predikant
Vissinga, zijnde een goede
vriend van de zwaar mishandelde
dominee Ebi Wassenaar. Vissinga
blikte terug op de rechtszaak
van de verdachte die Wassenaar
zonder aanwijsbare reden met
een zware hamer op haar hoofd
had geslagen. Tengevolge van de
zeer harde klap liep Wassenaar
zwaar lichamelijk letsel op en

kan zich daardoor alleen nog
voortbewegen in een rolstoel;
----- een gesprek met uitgever Derk
Haank die het agrarische dagblad
Boerderij heeft overgenomen
samen met de collega uitgevers
Cor Jan Willig en Luc van Os.
Het blad bestaat al honderd jaar
en besteedt aandacht aan de
agrarische sector. De bedoeling
is dat men in lengte van jaren
goede informatie verstrekt tbv.
de sector zodat met het uitgeven
van het blad een goede boterham
verdiend kan worden. Voor het
blad Boerderij werken ongeveer
140 mensen. In het verleden is
Haank ook voorzitter geweest
van voetbalclub De Graafschap.
Hij is nu nog slechts supporter
(bezoekt indien mogelijk iedere
thuiswedstrijd) en vindt het runnen
van een uitgeverij gemakkelijker
als een voetbalclub.
---- een optreden van Tonny
Magdendans en zijn 11 jarige
zoon Gino uit Doetinchem. Zij
zongen het liedje: “Pappie ik zie
tranen in uw ogen”, zijnde een
grote Nederlandstalige hit in de
begin jaren 80, gezongen door
het artiestenduo Arno en Gradje.

Tonny vertolkte destijds de rol van
Arno en hoopt nu met zijn zoon
Gino, bijna veertig jaar later, de
hit nieuw leven in te blazen. Tonny
is al de jaren wel blijven zingen
doch heeft nooit meer een grote
Nederlandstalige hit weten te
scoren;

geslaagde dag. Voor velen was
het toch een openbaring hoe het
maken van tv. in zijn algemeenheid
tot stand komt. Wat ook opviel
was de grote betrokkenheid/
motivatie en klantvriendelijkheid
van de medewerkers van omroep
Gelderland.

-----een gesprek met Rens van
Eijden en Sjoerd Ars. Zij speelden
in het seizoen van 2015 samen
voor de voetbalclub NEC en
werden overtuigend kampioen.
Nu gaat het niet zo goed met de
vereniging. Van Eijden voetbalt
nog steeds bij NEC, terwijl Ars
dit jaar is toegetreden tot de
technische staf van Foruna Sittard.
Zij bespraken oa. de minder goede
resultaten van de Nijmeegse
voetbalvereniging.

Wat ook nog wel even leuk is om
te vermelden is het feit dat onze
achterbuurman
de
volgende
morgen enigszins verbaasd op
ons afkwam en vroeg waarom
Anneke (mijn vrouw) zo lang in
beeld was bij het interview van de
uitgever van het blad boerderij,
niet wetende dat het om een live
programma ging. Hem het een en
ander uitgelegd waardoor het hem
duidelijk werd en aangeraden ook
een keer bij omroep Gelderland te
gaan kijken.

Tijdens
de
gesprekken
en
opnames van de mensen werd
een wijntje, een biertje of frisdrank
geserveerd, alsook ontbraken de
borrelnootjes en de bitterballen
niet. Met name de bitterballen
gingen er goed in zo op het einde
van de middag.
Tegen ongeveer zeven uur werd
er niet meer geschonken en
konden wij terug zien op een zeer

Evt. tot de volgende excursie.
Groet

Krijn Sweers.
Het bestuur van de vereniging wil
ik namens de groep bedanken
voor het tot stand brengen van
deze fijne middag.

Vaststelling toekomstige contributie

In 2013 betaalde u aan contributie het bedrag van € 32,40 per jaar. In 2014 waren er problemen met de
contributie-inning waardoor van een aantal leden geen contributie werd ontvangen en in 2015 werd er geen
contributie geheven. Door een financiële meevaller werd toen in de landelijke ALV besloten dat ook de
leden van deze “meevaller” mochten profiteren. In betreffende jaren werd wel normaal naar de districten
afgedragen.
In 2016 werd de contributie verlaagd en vastgesteld op € 25,00 en dit bedrag is tot vandaag nog steeds van
toepassing. Doordat alles duurder is geworden en veel kosten stegen, overweegt het landelijk bestuur nu
een contributie verhoging. Her bestuur van IPA Arnhem e.o. is het met deze maatregel eens.
Door het Landelijk Bestuur is daarom in april 2018 een commissie Herstructurering Financiën in het leven
geroepen die met aanbevelingen moet komen “Hoe nu verder”. Komen er voorstellen m.b.t. wijziging van
contributie dan houden wij u via “De Melder” natuurlijk op de hoogte.
Degenen die door omstandigheden storneren vragen wij eerst contact op te nemen met een van onze
penningmeesters. De contactgegevens staan in de colofon van dit magazine.
Ook degenen die niet automatisch betalen verzoeken wij tijdig de contributie over te maken. Voor vragen kunt
u altijd bij onze penningmeesters terecht.
Fred Holtes Loes Nije.
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Nieuwjaarsreceptie IPA-Arnhem e.o.
13 Januari 2019
Een regenachtige en kille zondagmiddag maar binnen in het SIOS-gebouw in Velp, is het behaaglijk warm
en heel erg gezellig.
Een kleine 70 personen van IPA Arnhem vullen het zaaltje van de Korfbalvereniging. Bekenden en minder
bekenden zijn aanwezig voor het uitspreken van de beste wensen naar elkaar in dit nieuwe jaar. Onder de
aanwezigen scharen zich ook de jubilarissen waarvan de meesten al 50 jaar lid van de IPA zijn. Voor enkele
van hen een hernieuwde kennismaking met IPA Arnhem e.o. maar ook een onverwachtse ontmoeting met
oud-collega’s.
De koffie/thee en het knieperrolletje laten zich goed smaken. Een kniepertje is een zoete dunne harde wafel,
die traditioneel rond de jaarwisseling wordt gebakken. Deze kniepertjes zijn in de Achterhoek onlosmakelijk
verbonden met Oud en Nieuw: de kniepertjes en de rolletjes en dan ook in deze volgorde. Gezegd wordt dat
de vorm dan de dunne wafeltjes een diepere betekenis heeft. Het platte kniepertje staat voor het jaar dat zich
eind december volledig heeft ontvouwen en het rolletje symboliseert het nog onbekende nieuwe jaar.
Fred en Annelies Holtes zijn zoals altijd weer druk met de bar; zij voorzien ieder van het natje en droogje.
Fred reikt ieder nog 3 muntjes uit voor een drankje na de koffie/thee.
De receptie is gepland van 15.00 tot 17.00 uur en daarom hoog tijd voor de voorzitter, Arno Jansen. Arno
heet alle aanwezige IPA-leden Arnhem e.o. en vrienden IPA welkom met een bijzonder welkom aan de heer
Vrosch, die zich sinds kort lid is van dit mooie district. In zijn welkomswoord worden uiteraard genoemd de
tourorganisatie Midlandtours: de heren Beijers en Arends met hun beide partners, de uitgever van De Melder
de heer Clappers en de collega’s van IPA-Nijmegen en last but not laest natuurlijk de jubilarissen en hun
partners: Aleida Henzen-Schoot, Frans Duppen, Leo Brouwer, Bob van Engeland en Siert Zijnstra. Henk van
Wylick is ook uitgenodigd, echter een reeds geplande vakantie heeft zijn komst verhinderd.
Arno geeft aan dat het nieuwe jaar minder goed is begonnen voor de landelijk fungerende voorzitter, Wim
Cornelis. Een plotselinge opname heeft geresulteerd in dotteren en het plaatsen van stents. Wim voelt zich
inmiddels wat beter en geeft aan op korte termijn weer deels te kunnen functioneren. Hierdoor wordt het
spaarzaam bemenste Landelijk Bestuur IPA nog zwaarder belast. Dit kan mogelijk leiden tot vertraging van
ingezette trajecten. John Korsel en Wim Eijkemans zijn de contactpersonen omtrent de informatie over de
gezondheid van Wim. Uiteraard is vanuit IPA-Arnhem e.o. een kaart met goede wensen gezonden.
De voorzitter kijkt nog even terug op het jaar dat achter ons ligt:
Een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden. Jos Koehorst heeft de voorzittershamer overgedragen
aan Arno Jansen. Jos zelf blijft werkzaam als contactsecretaris. Rita Klaassen is aangesteld als 2e
secretaris en voorzitter evenementencommissie.
Van 18 tot 23 september jl. bezochten delegaties uit 66 landen het IPA Wereld Congres 2018 dat dit
jaar plaatsvond in Rotterdam. IPA Nederland heeft hoog gescoord gezien de vele dankbetuigingen
voor de uitstekende organisatie.
Het Wereld Congres heeft veel energie gekost van het Landelijk Bestuur en het was daarom dat
de districten ondersteuning was gevraagd. Zo was IPA Arnhem e.o. actief bij de organisatie
en ondersteuning van de Airborne Wandeltocht 2018. Daarnaast is een aantal bestuursleden van
het eigen district actief [geweest] in de volgende landelijke werkgroepen:
o
Huishoudelijk Reglement (Bert ter Haar en Leen Kip)
o
Privacyreglement IPA Nederland 2018 (Arno Jansen)
o
Financiele verantwoording IPA Nederland (Fred Holtes en Rita Klaassen)
Arno noemt de activiteiten/evenementen die plaatsvonden in 2018:
Nieuwjaarsreceptie 2018 (met chinees eten)
Klaverjasavonden
Oostelijke kampioenschappen Jeu de Boules
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-

Rondleiding campus Universiteit Wageningen
Lezing over Karel Doorman
Bezoek Museum voor Nostalgie en Techniek in Langeboom (Noord-Brabant)
Reis naar het Zwarte Woud
Bezoek Omroep Gelderland
Nostalgische avond Historische vereniging Noordijk
Handwerkworkshop door Loes Veldink
Kerstavond Babberich (met uitgebreid diner)
Invoering privacywetgeving in mei jl. (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Iedereen
wordt dringend verzocht in “MIJN IPA” een akkoord te geven voor het gebruik van de
persoonsgegevens. Volmondig wordt ingestemd met het voorstel van Fred Holtes dit te laten
regelen door het bestuur.

Bijzondere
dank
wordt
uitgesproken aan de uitgevers
de heren Clappers en Vliegers;
door hun toedoen kunnen wij
een aantal maal per jaar zelf
een eigen tijdschrift ontvangen.
Ook de heren van Midlandtours,
Gijs Beijers en Roel Arends
worden bedankt voor de
geweldige reizen. Niet alleen
zijn het uitstekend bekwame
chauffeurs maar daarnaast zijn
het geweldige reisleiders. Zij
hebben zich vooraf heel goed
ingelezen en weten daarbij ook
nog de muziekkeuze aan te
passen. Zo wordt het reizen met
hen een waar genoegen. In een
jaarlijks praatje aan het begin
van het nieuwe jaar mag zeker extra aandacht uitgaan aan de bestuursondersteuners; zij zijn er altijd: Annelies
Holtes -coordinator clubhuis-, Marjo Koehorst -coordinator Evenementen-, Jos Koehorst -contactsecretaris-,
Bauke Nales -kaartcommissie-, Rien de Leeuw -sportcommissie-, Tom Letteboer -fotograaf- en Hans Buitelaar
-ledenwerving-.
Vooruitkijkend naar 2019:
De samenwerking en het contract met de Uitgever is voor onbepaalde tijd verlengd
Op 01-01-19 heeft de samenvoeging plaatsgevonden van het District IPA Zwolle met IPA Oost
Nederland
Landelijk gaat een discussie plaatsvinden over een contributieverhoging, ook wordt gesproken over
ledenaanwas met name jonge leden van de Politieacademie e.d.
Het district Arnhem e.o. is inmiddels druk met de organisatie van diverse activiteiten:
o
De gebruikelijke kaartavonden
o
Lezing over de oorlog in Syrie en de gevolgen hiervan door Ziad Amro op 27-01-19
o
Kampioenschap Jeu de Boules op 16-02-19
o
De District Leden Vergadering op 13-03-19
o
Wijnproefavond op 16-03-19
o
De reis naar Noorwegen van 25 mei t/m 2 juni 2019
o
Geplande Taptoe Rotterdam 29-09-19, die doorgaat bij een deelname van 45 aanmeldingen. Het
gaat snel en inmiddels zijn al 38 aanmeldingen ontvangen
o
Mogelijk weer de Kerstavond in Babberich, met muziek
o
En in voorbereiding is de jubileumreis naar Ierland in 2020
Dit alles verdient het uitspreken van een toost; een toost op het nieuwe jaar.
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De voorzitter verzoekt allen het glas te heffen en met elkaar te toosten op een voorspoedig en gezond
nieuwjaar!
Aansluitend volgt de huldiging van de jubilarissen:
Leida Henzen-Schoot was in 2013 al 50 jaar lid echter in verband met familieomstandigheden kon
zij destijds niet bij de persoonlijke huldiging aanwezig zijn. Tijdens het bezoek van het bestuur voor
haar 85 verjaardag sprak zij de wens uit graag alsnog persoonlijk de oorkonde te willen ontvangen.
Frans Duppen, 50 jaar lid
Leo Brouwer, 50 jaar lid
Bob van Engeland ook 50 jaar lid
Siert Zijnstra 25 jaar lid.
De jubilarissen worden door de voorzitter in het zonnetje gezet en zij ontvangen uit zijn handen een oorkonde
en hen wordt een speld opgespeld. De partners worden verwend met een bos bloemen.
Hierna volgde een gezellige nazit met diverse hapjes. Veel te snel was het 17.00 uur en langzaam werd
aanstalten gemaakt voor vertrek. Het was toen inmiddels droog en we zien dat de dagen weer gaan lengen!
Een geweldig 2019!

Rita Klaassen
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IPA Arnhem eo organiseert:
Dagtocht naar de Nationale Taptoe Rotterdam

Nationale Taptoe Rotterdam
Dagtocht naar Rotterdam voor een bezoek aan de Nationale Taptoe in Ahoy te Rotterdam.
Datum: 29 september 2019
Vertrek: 11.30 uur vanaf de Westervoortsedijk in Arnhem
Eindtijd terug in Arnhem circa 21.00 uur.
Programma:
11.30 uur Vertrek naar Rotterdam
13.15 uur aankomst Ahoy
17.00 uur vertrek naar dineradres
18.00 uur 3-gangen diner
20.00 uur vertrek
21.00 uur aankomst Arnhem
Vanuit Arnhem vertrekken we met de luxe touringcar van Midland-Tours rechtstreeks naar
Rotterdam Ahoy, waar we genieten van de Nationale Taptoe 2019. Twee honderd jaar militaire
muziek in het Koninkrijk zal de rode draad in de Nationale Taptoe 2019 zijn. Daarnaast is de
herdenking van de Slag om Arnhem, 75 jaar geleden, een belangrijk onderdeel van het pro
gramma.
De volgende deelnemers liggen in ieder geval al vast:
•
Alle orkesten van de Nederlandse Krijgsmacht
•
Het Nederlandse Politie Orkest
•
Koninklijke Militaire Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht
•
Muziek uit diverse overzeese gebiedsdelen
•
Massed Pipes & Drums
Na het concert rijden we naar het restaurant in de omgeving van Woudenberg waar we de
dag afsluiten met een goed verzorgd 3-gangen diner.
Inclusief:
•
Vervoer per luxe touringcar
•
Ticket 1e rang
•
3-gangen diner
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Exclusief:
•
Consumpties in Rotterdam en bij het diner.
Prijs:
Voor leden, partners en gelijkgestelden: € 60,00
Voor niet-leden en andere introducées: € 70,00
Het bezoek aan de Taptoe gaat door indien er minimaal 45 personen meegaan. Er is een
maximum van 55 personen.
Opgave voor 1 maart 2019 bij Marjo Koehorst via de mail:marjokoehorst@hotmail.com of
telefonisch via: 06-45625930.
Vroege opgave is in verband met het bestellen van kaarten in Rotterdam. Anders is het
uitverkocht!
Vriendelijke groet
Namens de evenementencommissie IPA Arnhem eo.

Marjo Koehorst
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