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Voorwoord
Beste leden,

Als eerste wil ik u graag mededelen dat tijdens de jongst leden op 13 maart 2019 gehouden
Districtsledenvergadering met instemming van de vergadering Bert Veldink is benoemd als bestuurslid.
Bert verricht als nieuwbestuurslid ook de werkzaamheden van contactsecretaris. Na de nieuwjaarsreceptie
in 2020 zal Bert de werkzaamheden overnemen van Leen Kip. Leen heeft aangegeven af te treden na de
nieuwjaarsreceptie 2020.
Zoals eerder vermeld in de Melder van maart 2019 zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden
worden op vrijdag, 14 juni 2019 te Almere. In de volgende Melder zal ik U informeren omtrent hetgeen
besproken en besloten is door de vergadering van de ALV.
Het jaar 2020 staat in het teken van ons jubileum en bestaat het IPA District Arnhem en omstreken 60 jaar
(24 februari 2020). Het bestuur is unaniem van mening dat wij dit niet ongemerkt voorbij kunnen laten gaan.
In de planning staat een jubileumreis naar Ierland in eind augustus – begin september 2020. Verder zijn
we van plan meer zaken in het kader van ons jubileum te organiseren. Wij kunnen dat echter niet alleen
en hierbij vragen wij de hulp van onze leden om te komen met ideeën, leuke verhalen, anekdotes, foto’s
en dergelijke die hebben plaatsgevonden vanaf de oprichting van onze district tot heden. Ook zullen we
ondersteuning nodig hebben voor de te vormen jubileumcommissie en vragen vrijwilligers en enthousiaste
leden om daarin zitting te willen nemen. Laat het ons weten bij voorkeur bij een van de bestuursleden.
Verder in de melder de volgende leuke stukjes:
●
de Oostelijke kampioenschappen Jeu de Boule;
●
Wijnproefavond
●
Verjaardag Ale van der Werf
●
Districtsledenvergadering (DLV)
●
Politie BigBand Oost-Nederland optreden
●
Oproep oude foto’s e.d. voor jubileum blad.
●
Uitnodiging voor Bowlen in Zevenaar
●
Uitnodiging voor Rondvaart en bierproeverij in Zutphen
●
Uitnodiging voor kerststukje maken
●
jubileum rondreis Ierland
●
In memoriam:  Wil van Eden
Voor uw beeldvorming zie de foto’s van deze activiteiten die geplaatst zijn in het Fotoalbum op onze website.
Tevens is het verslag van de gehouden DLV 2019 inmiddels ook op onze website geplaatst.
De zomer is dan eindelijk daar en de meeste mensen trekken er dan ook weer op uit om in Nederland en/of
het buitenland te genieten van een heerlijke vakantie. Rest mij verder om een ieder een fijne vakantie toe te
wensen, geniet lekker van de zon en het buitenleven.
Op het moment dat deze Melder bij U op de deurmat valt nemen een aantal van onze leden deel aan een
geweldige 9-daagse rondreis door Noorwegen. Deze reis wordt weer verzorgd en uitgevoerd door Midland
tours.
Verder is een punt van aandacht IPA breed om vooral jonge collegae lid te maken, te houden en actief te
betrekken bij alle activiteiten en evenementen en ze daarvoor te enthousiasmeren.
Veel Leesplezier,
(en ik hoop U te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten of evenementen!)

Arno Jansen
Voorzitter

IPA district Arnhem en Omstreken
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Agenda - Activiteiten
2019

29 september
Bezoek Taptoe Rotterdam. BUS IS VOLGEBOEKT!!!!!!

Klaverjassen en
Rummikub

9 oktober
Bezoek aan Zutphen. Verzamelen om 10.45 uur in
Zutphen. Zie elders in het blad.

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

7 november
Bowlingmiddag bij de Griethse Poort in Zevenaar.
Aanwezig 13.30 uur. Zie elders in het blad.

2019:

11 december
Kerststukjes maken onder leiding van Loes
Veldink. In de SIOS kantine in Velp.
Zie elders in het blad.
15 december
Kerstavond bij zalencentrum “Het Centrum”in
Babberich. Verdere info in de volgende Melder.

3 september
1 oktober
29 oktober
19 november
10 december

Wil van Eden: In Memoriam

Op 31 maart 2019 overleed ons lid Wil van Eden ten gevolge van een
slopende ziekte. Wil van Eden werd op 2004 buitengewoon lid van
de IPA Arnhem en omstreken. Haar man Jan van Eden was in 2003
overleden. Jan was een trouw lid van IPA Arnhem en omstreken. Wil
kwam vaak met hem mee naar de activiteiten en evenementen die
werden georganiseerd.
Zowel Wil als Jan waren fervente kaarters. Wil deed mee aan de
jokercompetitie en Jan aan de klaverjascompetitie. Wil nam deel aan
tal van activiteiten zoals de bezoeken aan diverse kerstmarkten in
Duitsland. De IPA reizen naar Praag en Parijs en de kampeerweekenden.
Vooral de gezamenlijke barbecue tijdens het kampeerweekend vond ze
geweldig gezellig. Wil stond midden in het leven. Dit moge blijken uit het
feit dat ze in 2012 als vrijwilliger voor het Leger des Heils 6 weken als
vrijwilliger in een kindertehuis in Suriname gewerkt heeft. Nadien heeft
Wil nog samen met haar vriendin Liesbeth Hermsen deelgenomen
aan de reizen naar Dresden en Budapest. Ook bezocht ze regelmatig
andere activiteiten. Toen werd Wil ziek en de ernst van de ziekte belette
haar deel te nemen aan de reis naar Schotland. Vorig jaar toen ze al
erg ziek was heeft ze samen met Liesbeth deelgenomen aan de IPA
reis naar het Zwarte Woud. Ze was toen al heel ziek maar ze wilde
erg graag mee. Het was haar laatste IPA reis dat wist ze. Ze was ontzettend dankbaar dat haar dat nog
gegeven werd. Door de inzet van haar vriendin Liesbeth en de hele groep IPA vrienden heeft ze genoten
van die reis. Op zaterdag 6 april werd Wil, na een afscheidsdienst van haar Leger des Heils begraven op de
begraafplaats Moscowa in Arnhem. Hierbij was een afvaardiging van het bestuur en ondersteuners van IPA
Arnhem aanwezig.
Dat zij moge rusten in vrede.
Leen Kip
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Dagje Zutphen

Rondleiding Zutphen met fluisterboot, lunch Stadsbrouwerij met aansluiting
rondleiding en proeverij
Datum: woensdag 9 oktober 2019
Tijd:
10.45 uur
Plaats: Stadsbrouwerij Cambrinus Houtmarkt 56b in Zutphen
Voorafgaand aan de zondag van de 23e Nationale Bokbierdag in Zutphen
hebben wij voor IPA-Arnhem e.o. kunnen vastleggen een speciaal arrangement voor onze leden op woensdag
9 oktober 2019.
We verzamelen om 10.45 uur bij de Stadsbrouwerij aan de Houtmarkt 56 waarna om 11.00 uur wordt gestart
met een rondvaart in een fluisterboot. De enthousiaste schippers laten ons de mooiste plekjes aan de Berkel
en de grachten van Zutphen zien. De boot vaart ons in ruim een uur langs historische monumenten en
andere verrassende plekken, terwijl de schipper op zijn eigen unieke manier over de geschiedenis van de
Hanzestad Zutphen vertelt.
Dat varen maakt hongerig. Een lunch bestaande uit een soepje met broodjes zal voor ons klaarstaan in de
Stadsbrouwerij.
Rond 14.30 uur worden we door de brouwer van de Stadsbrouwerij meegenomen in zijn verhaal over bieren.
De rondleiding start in de authentieke gewelvenkelder. Hij vertelt over de historie van het bier van vroeger tot
aan nu. De stad Zutphen telde in de middeleeuwen zo’n 40 bierbrouwerijen. Tijdens de bierproeverij krijgt u de
gelegenheid om 5 speciaal bieren te proeven, waarbij wordt uitgelegd om welke bieren het gaat en hoe deze
worden gebrouwen en met welke ingrediënten. Tenslotte vervolgt de rondleiding langs de brouwinstallatie en
wordt het brouwproces toegelicht. De rondleiding met de proeverij duurt ca. 1,5 uur.
Het dagje Zutphen eindigt om 16.00 uur en de kosten hiervoor bedragen € 22,50 voor leden, partners en
gelijkgestelden. Voor niet-leden en andere introducees € 26,50.
Geparkeerd kan worden aan de Houtwal 3 in Zutphen
waarna het 800 meter lopen is naar de Stadsbrouwerij
aan de Houtmarkt 56.
Voor deze dag zijn maximaal 40 plaatsen beschikbaar.
Aanmelden voor 10 september 2019 bij Marjo Koehorst,
email: marjokoehorst@hotmail.com of telefonisch:
06-45625930: betalen is definitief deelnemen! Bij
annulering na 15 september 2019, zullen de reeds
gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
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Oostelijke jeu de boules kampioenschappen
Hans gaf nog even een
korte uitleg. De loting
had plaatsgevonden en
we konden beginnen.
We
speelden
in
doubletten en 1 triplet.
Bij een doublet spelen 2
teamleden tegen 2
andere
teamleden.
Bij een triplet zijn dat
3 teamleden tegen 3
andere teamleden.

Zaterdag 16 februari 2019, een zonovergoten
dag. De dag van de Oostelijke Jeu de Boules
kampioenschappen op de geweldige overdekte baan
van de Jeu de Boules vereniging Zevenaar.
Vol goede moed vertrokken we naar Zevenaar.
Toen we daar aankwamen zaten er al een aantal
deelnemers heerlijk buiten in de zon.
Toen we het clubgebouw binnengingen begrepen
we waarom. In de kantine was de verwarming uit.
Bob van Engeland kreeg met zijn technisch vernuft
de ketel aan de gang en in korte tijd was het in de
kantine ook behaaglijk.
Annie en Dinie hadden de koffie met iets lekkers al
klaar staan.
Hans Wolsink had de baan geveegd en
de kistjes met boules en de startringen
neergezet.
Tegen twee uur waren bijna alle
deelnemers binnen we misten Lien en
Saaktje nog. Die hadden helaas een Tom
Tom die waarschijnlijk niet geüpdatet
was. Een verlossend telefoontje met
onze onmisbare Marjo zorgde er voor dat
ze toch op tijd waren voor de kop koffie.
Namens de evenementencommissie
opende Fred deze middag. Hij heette
de aanwezigen welkom. Een speciaal
woord van welkom was er voor Evert van
Luik en zijn vrouw Nanda van het district
Oost-Nederland.

De starthoepels lagen
klaar en de eerste
buts lagen op de
vereiste minimum en
maximale afstand. De
eerste ballen vlogen
door de lucht. Er werd
geobserveerd, bepaald
welke boules het dichts bij de but lag. Soms werd
er zelfs gemeten. Bij een meningsverschil besliste
Hans.
In het begin gebeurde het nog wel eens dat iemand de
eigen boules weg kaatste waardoor een gewonnen
set plotseling een verlies set werd. Dit had men gauw
door en als men bijvoorbeeld nog maar één punt
hoefde te maken, en de tegenpartij had geen boules
meer dan gooide men de ballen veilig aan de zijkant
neer.
Totdat Hans vertelde dat men dan ook gewoon kon
zeggen einde spel. We leerden steeds meer fijne
kneepjes van het zo leuke spel.
Doordat veel mensen zich in de buurt van de but
bevonden hoorde je soms waarschuwende kreten.
Dit omdat er zo nu en dan ook een speler bij was die
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enigszins motorisch gestoord was.
Het was gelukkig niet zo erg dat er helmen opgedaan
moesten worden.
De standen werden bijgehouden en bij het bereiken
van 13 punten was de winst binnen.
De uitslagen werden door Hans genoteerd.
Hierna werd er nog even nagekaart in de kantine
onder het genot van een drankje dat door Annie en
Dinie geserveerd werd.
Tijd voor de tweede en alles beslissende ronde. Een
ieder kende zijn uitslag en er was in de twee ronde
slechts een mogelijkheid en dat was winnen. Als je
één van de fraaie bekers wilde winnen moest je wel
twee partijen winnen.
Er werd fanatiek gestreden. Maar het bleef sportief.
Wel viel op dat Marjo de nare gewoonte had om een
bal van de tegenpartij die het dichts bij de but lag,
weg te kaatsen. Maar volgens de scheidsrechter
Hans, was zoiets toegestaan.
De aanmoedigingskreten waren niet van de lucht.
Na afloop van de tweede ronde werden de uitslagen
genoteerd en Hans maakte de stand op. Als je twee
partijen had gewonnen dan had je 26 punten en daar
werden de tegen gescoorde punten van af getrokken.
Hierdoor ontstond de uitslag.
We dronken nog een glaasje en het was bijzonder
gezellig.
Het stampottenbuffet werd gebracht en opgesteld. De
ceremoniemeester leidde het buffet in goede banen.
Uiterst gedisciplineerd volgde men de aanwijzingen
van Fred op. Dat heb ik ook wel eens anders gezien.
Alle deelnemers hartelijk dank hiervoor. Het buffet
bestond uit boerenkoolstamppot, zuurkoolstamppot
en hutspot, worst, gehaktballetjes in jus, hachee en
zilveruitjes en schijfjes zure augurken.
En opeens werd het stil in de kantine. Er werd met
smaak gegeten.

te houden. Fred nodigde Leen uit om de prijzen
uit te reiken. Bij de dames werd de eerste prijs
gewonnen door Swannie Gerritsen met een plus
totaal van 18 punten. Ze nam de prachtige beker in
ontvangst. Opmerkelijk was dat de winnaressen van
de vorige twee edities van dit kampioenschap Mary
en Annelies het lieten afweten met respectievelijk
10 en 22 minpunten. Het kan dus verkeren. Ook de
winnaar van vorig jaar bij de mannen kon deze keer
niet schitteren. Hij had op het laatst 3 pluspunten.
Bij de mannen was er een afgetekende winnaar: Bob
van Engeland met een plus totaal van 22 punten.
Voorwaar een geweldige prestatie. Bob wilde meteen
inschrijven voor het volgende toernooi. Hij werd wel
gewaarschuwd dat een beroeps jeu de bouler dit
keer verstek moest laten gaan. Maar ja of dit iets
uitgemaakt zou hebben betwijfel ik. Immers twee
leden van de jeu de boules vereniging deden ook
mee. Een persoon zelfs met eigen professionele
ballen. En toch won Bob van Engeland.
Leen reikte de beker uit en volgens oud Renkums
gebruik werd er gekust.
Leen
bedankte
de
evenementencommissie
bestaande uit Marjo, Rita, Loes en Fred voor de
puike organisatie. Hans en Annie Wolsink en Dinie
van der Meijden voor de geweldige onontbeerlijke
begeleiding van dit toernooi.
Hierna ging iedereen tevreden naar huis.
Eén minpuntje moet vermeld worden, Theo kreeg
wegens commentaar op de leiding 1 extra min
strafpunt. Dat maakt voor de uitslag niet uit want hij
ging van min vijf naar min zes.

E.M. Bargo

En toen de uitslag. De wedstrijdleiding had de
spanning flink opgebouwd door de uitslag geheim
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Voorjaarsconcert van de Politie BigBand Oost-Nederland
verder in op het programma . Hij vertelde
dat de Bigband ons deze middag zou
verrassen met een muzikale reis door
diverse Europese landen met een enkel
uitstapje buiten Europa.
Hierna begon het concert onder leiding
van bandleider Guus Tangelder. De
Bigbandleden en de dirigent kwamen
onder luid applaus binnen. De
bandleider gaf een toelichting op de uit
te voeren werken. De Bigband begon
met de uitvoering van de reis door
Europa met :
In het maartnummer van De Melder hebt u kunnen
lezen dat de Politie BigBand Oost-Nederland een
gratis voorjaarsconcert zou geven. Dit concert vond
plaats in het auditorium van Arentheem college
Thomas a Kempis te Arnhem. Die middag bezochten
een aantal IPA leden dit concert. De middag werd
geopend door de voorzitter van de Bigband Guus
Philips. Guus heette de aanwezigen welkom en
sprak zijn tevredenheid uit dat er zoveel mensen
waren gekomen.
Guus wees er op dat het voortbestaan van de
Bigband nog niet gewaarborgd is. Dit ondanks het
feit dat is vastgesteld dat de Bigband aan de gestelde
kwaliteitseisen ruim voldoet. Hij bedankte Jan Wilzing
en ons IPA lid Tom van Es voor hun lobby bij de top
van de Nederlandse politie voor de instandhouding
van de decentrale Politiemuziek. Guus is vast van
mening dat de Bigband een top orkest is en dat zij dat
die middag geheel waar zouden maken. Guus ging

April in Paris. (FRANKRIJK)
Hierna volgden:
I Wish You Love, met een vocaal optreden van de
geweldige zangeres Joanne Belgrave.
La Dolce Vita II, met als solisten op klarinet ons lid
Bert Veldink en zijn zoon Niek Veldink.
For The time Being, wederom met Vocale begeleiding
van Joanna Belgrave.
English Hearth, een in memoriam aan het in augustus
2018 overleden bigband lid en tenorsaxofoniste Betti
de Boone.
I Got Plenty o’ Nuttin, een “Hip-Hop Suffle” van de
Bigband.
La Fiesta (SPANJE), met veel solisten, o.a. op
trompet Ruud Ansink en Koen van Bindsbergen en
op piano Riewert Catz.
Hierna volgde een pauze. Tijdens
deze pauze vonden diverse
collegae elkaar weer in de lobby.
Herinneringen werden opgehaald.
Na de pauze werden de volgende
stukken
vertolkt:
Groove
Merchant, een stuk waarbij de
Saxofoongroep excelleerde.
Morning
Mood,
met
een
geweldige sopraansaxofoonsolo
van Norbert de Baar.
At Last, met daarbij de prachtige
volle stem van Joanne Belgrave
en een altsaxofoonsolo van
Norbert de Baar. Europasuite, een
muzikale reis door heel Europa
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met daarin veel
bekende nummers
b.v. de Tulpen uit
Amsterdam en de
Marseillaise.
Een
mooi arrangement
van de Arnhemmer
Bart Tareskeen.
Solvejgs Song, met
een sprankelende
klarinetsolo
van
ons lid Bert Veldink.
Crunchy
Granola
Suite, met gitarist
Roy
Henninger.
Dit
nummer
is
jarenlang een tune
geweest van Radio Veronica. Ook Radio Noordzee
Internationaal, Mi Amigo en Radio Caroline gebruikten
het vervolgens bij hun programma’s.
Fly me to te Moon, fantastisch gezongen door
Joanna Belgrave. Als toegift werden we gefêteerd
op Ain’t Nobody, ook weer geweldig vocaal vertolkt
door Joanna Belgrave. Tijdens de nummers werd er
op een scherm naast de Bigband een presentatie
gegeven over het land dat aan het nummer was
gekoppeld. Deze presentatie was vervaardigd door
Mark Rozendal. Mark was er in geslaagd uiterst
actueel te zijn. Ons viel op dat bij de Europasuite
als laatste een beeld verscheen van een echte
Engelsman met bolhoed die een ster uit de Europese
vlag plukte. Brexit? Bij de nummers Morning Mood en
Solvejgs Song vertoonde Mark prachtige beelden van

Noorwegen. Deze twee nummers waren afkomstig
uit de Peer Gynt suite (Noorwegen, bewerkt voor
de bigband door Billy Strayhorn.) Voor wat betreft
Noorwegen keek zelfs Bert Veldink even stiekem
naar de prachtige beelden van Noorwegen. Dit omdat
hij en nog 46 IPA leden eind mei een prachtige IPA
reis naar Noorwegen gaan maken.
Hierna volgde een staande ovatie voor deze
geweldige Bigband. De bandleider Guus verdient
alle lof. Je moet een vakman zijn om een dergelijke
prestatie neer te zetten.
Namens alle aanwezige IPA leden bedank ik Guus
Tangelder en de leden van de Bigband voor dit
geweldige concert. Ik kan ieder IPA lid aanraden
volgend jaar tijdens het 100 jarige bestaan van
de Bigband het jubileumconcert
te bezoeken.
Guus Philips deelde in zijn slotwoord mede dat dit
waarschijnlijk in het najaar zou zijn. Vermoedelijk
rond de tijd dat de IPA Arnhem haar 60 jarig jubileum
viert.

Leen Kip
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Districtsledenvergadering
Op woensdagavond 13 maart 2019 opende Arno Jansen de DLV vergadering. Het is zijn 1ste vergadering
als onze voorzitter. Rond half 8 waren er 26 personen met stemrecht aanwezig. De voorzitter heette de
aanwezigen welkom in ons clubhuis van de korfbalvereniging SIOS te Velp. Er was een speciaal woord van
welkom voor Bert Veldink. Hij is kandidaat bestuurslid en volgt Leen Kip op vanaf volgend jaar. Vicevoorzitter
Wim Cornelis van IPA Nederland kon deze keer niet aanwezig zijn. Verder werden de ondersteuners
bedankt voor alle inzet en inspanning, zij hebben het afgelopen jaar gezorgd dat wij allen meekonden doen
aan diverse activiteiten. Kaartcommissie: Bauke, houd ook het ledenbestand nauwkeurig bij. Coördinator
clubhuis: Annelies. Evenementen coördinator Marjo, Tom altijd aanwezig om mooie foto’s te maken voor de
Melder. Sportcommissie: Rien . Contactsecretaris: Jos en Hans die de ledenwerving beheerd. Zonder hun
medewerking was het bij de IPA een stuk minder aangenaam.
Verder werd er even stilgestaan bij onze leden die overleden zijn in 2018 Jan Gerritsen en Martin de Wolf en
in 2019 is Jan Tebbes overleden. Opdat we hen niet vergeten.
Hierna werden de volgende onderwerpen afgewerkt:
- Notulen DLV 27 maart 2018.
- Ingekomen stukken en uitgaande post.
- Beleid bestuur.
- Oost 4.
- Turkse IPA collegae.
- Airborne 2018.
- Website IPA.
- Kerstavond 2018.
- Nieuwjaarsreceptie 2019.
- Ledenbestand IPA Arnhem e.o.
- Mijn IPA  -  Privacy officer.                                                                                                                                         
- Jubileum 60 jaar IPA Arnhem e.o. 24 februari 2020.
- Mededelingen van het Landelijk Bestuur en nieuws van de ALV
- Jaarverslag ledensecrtaris
- Jaarverslag contactsecretaris.
- Jaarverslag penningmeester.
- Jaarverslag kascontrolecommissie 2018 en verkiezing kascontrolecommissie 2019.
- Begroting 2018.
- Activiteiten 2019.
- Jaarverslag evenementen coördinator.
- Kortverslag evenementen commissie.
- Bestuursverkiezing.
- Rondvraag.
- Sluiting.
Bijzonderheden naar aanleiding van deze punten kunt u lezen in de notulen opgemaakt door onze secretaris.
Omstreeks 21.20 uur dankt Arno de aanwezigen en sluit de vergadering. De bijeenkomst werd afgesloten
met verloting van enkele mooie pakketten wijn en een heerlijke rollade. Hierna bleven enkelen nog even
gezellig napraten.

Loes Nije
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De rauwe werkelijkheid
Huiveringwekkende en bloedstollende verhalen uit de dossiers van de voormalige politieregio GelderlandMidden.
De tekst van dit verhaal is van Steven Walter, met bijdragen van Harry Munniksma, Marije Wisselink en
Ronald van der Leeden.
Het is geen geromantiseerd politieverhaal maar een praktijkdossier van de politie. Het is de praktijk waarmee
politiemensen worden geconfronteerd. We hopen dat het lezen van dit verhaal u, ondanks de gruwelijkheden
en het leed, de andere kant laat zien van de ‘rauwe werkelijkheid’.

INKTZWARTE KERST
“Ons leven is voorbij”, verzucht een ouder echtpaar in Wageningen. Op een steenworp afstand van hun huis
werd hun ergste nachtmerrie werkelijkheid. Hun dochter en al hun kleinkinderen waren in één klap weg;
vermoord tijdens de Kerst.
“Ik stond op het punt om de Kerst bij familie te gaan vieren, toen ik werd gebeld door Gerard Olinga van
de recherche”. Zo begon Bert van der Veer zijn verhaal. Eind jaren negentig van de vorige eeuw was Bert
wijkagent in Wageningen. “Een gezin aan de Vanenburgstraat was uitgemoord. De buurt was erg overstuur,
want zij hadden de slachtoffers en de vermoedelijke dader gezien. Er viel heel veel werk te verzetten.” Het
eerste wat Bert probeerde, was een beeld te krijgen van wat zich die nacht in het huis had afgespeeld. “De
37 jarige vader van het gezin was na een casinobezoek thuisgekomen en hij had de kelen van zijn kinderen
- één voor één - doorgesneden. Zijn 34 jarige vrouw ging hij ook te lijf. Buren hoorden haar gegil, maar ook
haar keel werd doorgesneden. Vervolgens stichtte hij brand in zijn woning, mogelijk met de bedoeling om
sporen uit te wissen.”
Slechts gekleed in zijn onderbroek rende de 37 jarige Wageninger naar buiten. Een buurvrouw zag hem
en hoorde hem roepen dat er brand was. Rook kringelde op uit de woning. Er was verwarring alom. De
Wageninger sprong in zijn auto en reed weg. Toen de vlammen steeds meer grip op de woning kregen, belden
de buren de brandweer. Brandweerlieden moesten met perslucht het huis in. Ze wisten dat de moeder, het
7 jarig dochtertje en de 3 - en 10 jarige zoontjes zeer waarschijnlijk nog binnen waren. In het donker van de
dikke rook, vonden zij de kinderen op hun bed. Zij werden naar buiten gedragen en naast hun moeder op
straat gelegd. “Pas op dat moment werd duidelijk dat de slachtoffers niet meer leefden. Buurtbewoners zagen
de doorgesneden kelen en dat zorgde voor veel consternatie. Later werden psychiaters ingezet als nazorg
voor de buurt en uiteraard de brandweermannen; die dachten vier mensen te redden, maar stonden met vier
vermoorde mensen in hun armen”, aldus Bert.
Later die ochtend kwam er een bericht uit
Brabant binnen. Op de A50 bij Oss was
een spookrijder om het leven gekomen.
Hij nam mogelijk een verkeerde afslag van
de snelweg, kwam op de andere weghelft
terecht en botste frontaal op de auto ven
een 33 jarige vrouw uit Gennep. Bert:
“Die spookrijder was de gevluchte vader.
Hij was op slag dood. Ik denk niet dat de
aanrijding een bewuste actie van hem is
geweest. De vrouw uit Gennep raakte bij
dit ongeluk zwaar gewond en voor zover ik
weet is zij redelijk hersteld”.
Niemand zag dit drama aankomen.
“Het gezin stond niet bekend als een
probleemgeval. Doordat de vader ook
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was omgekomen, was niet meer te
achterhalen wat het motief was. Hij was
altijd druk met zijn kinderen, vooral met
zijn gehandicapte oudste zoon. Die zat
in een rolstoel; die had zich nooit kunnen
verweren.”
Bert richtte zich onder meer op de opa en
oma van het gezin. “Zij woonden schuin
achter de woning aan de Vanenburgstraat.
Zij zagen de dekens met daaronder de
vier lichamen liggen. Na de moord trokken
ze zich als kluizenaars terug. Hun leven
was voorbij zeiden ze. Met iedereen verbraken ze de banden. Alleen met de burgemeester, Gerard Olinga en
mij hielden ze contact. Eens in de zoveel tijd ging ik bij hen langs en het contact is er jarenlang geweest. Ik
merkte dat ze opleefden van de bezoekjes. Zelfs toen ‘opa’ in een hospice in mijn woonplaats terecht kwam,
bezocht ik hem bijna wekelijks. Na zijn overlijden verwaterde het contact met zijn weduwe”.
Zoals gezegd zorgde het incident voor veel beroering in de buurt. Er werd een speciale avond met Slachtofferhulp
georganiseerd. Honderden mensen bezochten de begrafenis van de moeder en haar kinderen ( de vader
werd apart in het buitenland begraven ). De hele buurt liep leeg en mogelijk zou dat inbrekers aantrekken.
Dus was er politiebewaking in de wijk. De buurvrouw die de vader zag wegrijden, was erg bang voor hem.
Ze hadden elkaar gezien en zij was er van overtuigd dat de man terug zou komen om haar, als getuige, iets
aan te doen. Ze sliep niet meer en ging psychisch totaal de vernieling in. Toevallig kende ik haar huisarts
en die herkende haar problemen. Ik had foto’s van de schouw op het lichaam van de vader. Daarop was,
ondanks alle verwondingen, duidelijk te zien dat hij overleden was. Samen met de arts liet ik haar de foto’s
zien. Daarvoor had ik een setje extra foto’s af laten drukken. Zij vroeg of zij de foto’s mocht verscheuren. De
foto’s werden minuscule snippers en dat gaf een positieve wending; ze raakte haar angst grotendeels kwijt.
Als wijkagent vraagt dit soort zaken veel van je. Achteraf bekeken, gaf dit werk mij een goed gevoel. Hier zijn
wijkagenten voor!”
De Kerst heeft door dit familiedrama geen aparte lading voor Bert gekregen. “Ik kan het goed wegzetten,
vooral door er veel over te praten. Tijdens de zaak zelf had ik er wel moeite mee. Ik had indertijd zelf jonge
kinderen. Bij de schouw, met die koppies die boven de lakens uitstaken, werd ik me extra bewust van mijn
kinderen. Ze draaiden automatisch mee in mijn leven, maar ze zijn niet vanzelfsprekend. Geef ze aandacht,
dat verdienen ze. Er zijn kinderen die die aandacht niet meer kunnen krijgen.
Niets van dit verhaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie,
microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Kerststukjes maken
Dit jaar gaan we geen versiering voor in de Kerstboom maken,
maar we gaan weer een Kerststukje maken met groen en
mogelijk bloemen erin. We hebben dan weer wat moois op
tafel staan met de Kerstdagen.
Dit alles gaat gebeuren op 11 december a.s. in de avonduren
in de kantine van SIOS in Velp. Tijd en kosten worden in de
volgende Melder vermeld.
Alles gaat wel weer onder de inspirerende en creatieve
leiding van Loes Veldink.

Marjo Koehorst
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Rummikub
In onze Melder van maart stond vermeld dat we tijdens de klaverjas avonden leden in de gelegenheid
stellen het rummikubspel te spelen.
De eerste avond waren er 4 fanatieke rummikubbers aanwezig.
De tweede avond viel de belangstelling wat tegen, maar waren twee klaverjassers bereid om ook
te gaan rummikubben.
De tweede avond maakte de kaartcommissie de winnaar van de eerste avond bekend.
Herman de Warle werd door hem als winnaar uitgeroepen. Hiervan keek Herman vreemd op want
volgens Herman had hij dik verloren. De commissie hield vol dat hij had gewonnen omdat hij de
meeste punten had vergaard.
Helaas bestaat de commissie uit mensen die het geweldige rummikub spel niet machtig zijn.
Ze gingen er van uit dat net als bij klaverjassen de speler met de hoogste punten had gewonnen.
Dat is bij rummikub echter de speler met de minste punten.
De uitslag werd nadien door de commissie gecorrigeerd.
Tijdens de derde spelavond waren er reeds 5 spelers aanwezig. Dit zijn Ans Philips, Rinie de Warle,
Herman de Warle, Lidy Stienstra en Sjef Stienstra.
Na de zomerstop beginnen we weer op 3 september.
Wilt u ook gezellig rummikubben of misschien klaverjassen geef u dan op bij de commissie Bauke
Nales e-mail b.nales@chello.nl of Fred Holtes
pm-arnhem@ipa-nederland.nl.
Zij zullen u dan alle inlichtingen geven.

Verzoek kamer voor studenten
In 2018 ben ik diverse malen door buitenlandse collega’s – IPA vrienden - benaderd, die voor hun
kinderen in Utrecht of directe omgeving woonruimte zochten omdat zij in onze mooie provincie
gingen studeren. Ik heb hen toen verwezen naar de site van de Utrechtse studentenvereniging en
naar een site, waarin (studenten)woonruimte wordt aangeboden. Bij navraag bleek dit echter niet
het gewenste resultaat te hebben opgeleverd.
Om in het vervolg beter op dit soort vragen te kunnen reageren doe ik daarom deze oproep.
Heeft u wellicht een kamer te huur voor kinderen van buitenlandse IPA-collega’s of weet u iemand
die woonruimte verhuurt – laat het mij dan a.u.b. weten.
Misschien kunnen wij het komende studiejaar dan wel behulpzaam zijn bij het vinden van geschikte
woonruimte voor deze studenten.
U kunt hiervoor contact opnemen met de contactsecretaris.
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Jubileumreis Ierland 2020
Op verzoek van de IPA Arnhem is touroperator Midland Tours erin geslaagd onze leden een geweldige
jubileumreis naar Ierland aan te bieden.
Deze reis munt uit door een geweldige dagindeling met een uitgebalanceerd excursieprogramma, een
verrassende route en prima hotels.
In geen enkele reisgids vindt u deze reis. De reis wordt eind augustus begin september 2020 uitgevoerd door
Midland Tours.
Voordat de reis gepubliceerd wordt in “De Melder” moet er duidelijkheid
komen over de volgende zaken:
1.
De prijzen van de excursies, de hotels en de ferry’s voor 2020 zijn nog niet bekend, dus de prijs
voor de volledige reis is ook nog niet bekend;
2.
De invloed van de Brexit  kan ook nog van invloed zijn op de prijs van de reis;
3.
Er wordt een reisprotocol gemaakt waaruit voor iedere deelnemer duidelijk wordt aan welke 		
voorwaarden men dient te voldoen en waaruit blijkt dat IPA Arnhem niet aansprakelijk gesteld kan
worden voor welke calamiteit dan ook;
4.
Er komt een convenant met Midland Tours waarin annulering en calamiteitenaansprakelijkheid 		
geregeld wordt.
Als Midland Tours de juiste gegevens heeft, publiceren wij de reis in ons magazine “De Melder” of krijgt u een
mail met daarin de volledige gegevens.
Wij verwachten dat de prijs voor deze geweldige jubileumreis op ongeveer het zelfde niveau zal liggen als
de reis naar Noorwegen.
Maximaal kunnen er 45 personen aan deze reis deelnemen en de reis staat ook open voor leden van de
Oostelijke districten.
Doordat we eerder over deze jubileumreis publiceerden, hebben zich al 34 personen als belangstellende
aangemeld.
Hebt u interesse? Geef u dan snel op. Het verplicht u verder tot niets.
Als de prijs bekend wordt kunt u alsnog beslissen niet mee te gaan.
Ook voor deze reis stellen onze penningmeesters u in de gelegenheid te sparen door maandelijks een
bedrag te storten op de rekening van de IPA Arnhem en omstreken. Dit kan zodra u zich als belangstellende
hebt opgegeven. Er zal een termijn genoemd worden voor de aanbetaling.
Bij opgave zal u dat uitgelegd worden door Marjo onze reiscoördinator.
Mocht u bij bekend maken van de prijs toch besluiten niet mee te gaan, dan wordt het gespaarde bedrag
natuurlijk teruggestort.
Opgave kan per mail of telefonisch bij de reis coördinator Marjo Koehorst,
e-mail marjokoehorst@hotmail.com tel. 06-45625930.
De reiscommissie:
Marjo Koehorst, Fred Holtes, Arno Jansen, Bert Veldink en Leen Kip.
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Ale vd Werf 90 jaar
Op 20-02-1929 werd ons lid Ale van der Werf geboren in Burgum in
Friesland. Dus heeft hij onlangs de leeftijd van 90 jaar bereikt. Reden voor
Bert ter Haar en Leen Kip om gewapend met een mooie bos bloemen
naar zijn flat in Wageningen  te gaan. Aldaar stond Ale al te wachten op
de galerij en werden we door Ale en zijn vrouw allerhartelijkst ontvangen.
Hij was de zoon van een kruidenier en had 2 broers en 1 zus.
Ale groeide op in Burgum en niet in Bergum zoals men in de rest van
Nederland zegt. Na het doorlopen van de lagere school moest hij, zoals
in die tijd gewoonlijk was, aan het werk. Helpen in de kruidenierszaak en
het behalen van de vakdiploma’s, waren vereist voor het uitoefenen van
dit vak.Toch werd Ale opgeleid als huisschilder een oefende hij dit vak
jaren uit. In het rustige Burgum kreeg hij verkering. Plotseling werd hij
opgeroepen voor het vullen van zijn militaire dienstplicht. Toen veranderde
zijn rustige leven. Hij werd uitgezonden naar Indië. Hij werd ingedeeld bij
de Infanterie en vertrok naar dat verre land zijn verloofde achterlatend.
Daar veranderde de wereld voor Ale . Hij leerde mensen kennen. Hij
begreep dat er meer was dan Burgum. Anderhalf jaar diende hij in Indië. Hij was carrierchauffeur en werkte
op een militair postkantoor in de buurt van Batavia.
Toen hij terugkwam in Nederland bleek dat hij het kleine Burgum ontgroeid was. Ale ging naar de grote stad,
naar Amsterdam. Omdat hij het vakdiploma kruidenier had ging hij werken bij Simon de Wit, in die tijd een
grootgrutter. Na verloop van tijd zag hij dat die baan geen fundament was om een gezin te stichten.
Ale was getrouwd en solliciteerde bij de politie Amsterdam. Hij werd aangenomen en slaagde in 1955 voor
het politiediploma A. Hij ging werken in de surveillance aan het bureau Stadhouderskade. Later vertrekt hij
naar Amsterdam Noord waar hij wijkagent werd over een wijk met 10.000 inwoners. Daar kon Ale zijn ei
kwijt. Veel bekeuren deed hij niet maar hij handhaafde de orde en had veel contacten met zowel de burgerij
als met captains of industrie. Hij richtte onder meer een afdeling van de A.A. op en opende een jeugdopvang.
Hij werkte daar vele jaren met plezier. Het gezin was inmiddels uitgebreid met 2 zoons en 1 dochter. Ik 1979
solliciteerde Ale als wijkagent in Veendam.  Hij reageerde  op een vacature waarin specifiek om een ervaren
wijkagent gevraagd werd.
Hij werd aangenomen en werkte tot 1988 in Veendam. Soms deed hij ook in de weekenden algemene dienst
en was dan wachtcommandant. In het begin verstond hij de Groningers niet en volgden hij en zijn vrouw een
cursus Gronings. Na een operatie van zijn vrouw wilde hij dichter in de buurt van zijn kinderen wonen en
moest een flat huren. Dat deed hij in Zwolle. Later verhuisde hij  naar Wageningen.
Ale is in Amsterdam lid geworden van de IPA. Hij ging naar veel IPA huizen in Nederland, in Scheveningen
de Kloeke, het huis in Friesland en Zeeland. Maar ook in het buitenland zoals in Kent, Denemarken en
Duitsland. Daar bracht hij met zijn gezin de vakanties door.
Toen hij in Zwolle ging wonen heeft hij zijn IPA lidmaatschap na jaren opgezegd. Hij kon geen gebruik meer
maken van de IPA huizen. Omstreeks juni 2018 keek hij weer eens op de IPA website en zocht naar IPA
huizen. Hij meldde zich weer aan als lid bij de IPA Arnhem en omstreken.
Wel zag hij later dat er veel IPA huizen waren verdwenen. Het werd hem duidelijk dat de jeugd dit niet meer
wil. Die boeken een vlucht en vliegen naar de verste bestemming . Dat doen zijn kleinkinderen ook. Ale zegt
dat die IPA huizen in die tijd een uitkomst waren. Je kon er met een beperkt budget op vakantie en je leerde
mensen kennen. In deze jachtige tijd heeft men er volgens Ale geen tijd meer voor.
Ale heeft veel bewaard uit zijn politie tijd. Hij noteerde alles en heeft veel zaken bewaard. Als je me vraagt
wat ik op 23 november 1982 gedaan heb dan kan ik dat opzoeken, zei hij. Ook de rekeningen van b.v. zijn
verblijf met de hele familie in het IPA huis Scheveningen heeft Ale bewaard. Ook de folder heeft hij nog. Ale
en zijn vrouw die inmiddels ook de respectabele leeftijd van 90 jaren heeft bereikt wonen samen in hun flat in
Wageningen. We hopen dat Ale en zijn vrouw binnenkort deelnemen aan een activiteit van de IPA Arnhem en
omstreken. Ale rijdt nog auto naar hij zegt en komt overal met de Tom Tom. Dus hebben we hem het adres
van ons clubhuis gegeven.

Leen Kip
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Wijnproefavond, 16 maart 2019.
wijnbouwbedrijf is gevestigd in
Senheim in de Moezelstreek,
ongeveer 70 kilometer onder
Cochem. Dat betekend dat zij een
reis van 228 km. achter de rug
hebben om in Velp te komen en
ook vanavond nog terug moeten
rijden! Het is de verdienste van
Leen dat hij contacten heeft
opgebouwd met de familie Desoye
tijdens zijn meerdere bezoeken
aan de Moezel en daarbij
steevast het landgoed van deze
wijnboer bezocht en uiteraard de
wijn proefde. Zie daar de goede
connectie die ontstond en werd
gedeeld met de IPA Arnhem e.o.

Deze dagen in maart zijn koud
en nat. Erg veel regen is er
gevallen de afgelopen dagen,
maar vandaag, zaterdag 16 maart
2019 is het vooral koud. Toen
we de drempel over kwamen
van het SIOS-gebouw kwam ons
gelukkig de warmte tegemoet.
Een zeer goed gevulde zaal en
gezellig ingericht. Onze gastheer
vanavond is leen Kip, die de avond
opent en Tobias en Ulrike Desoye
uit Senheim (D.) van harte welkom
heet. Tobias is de opvolger van
het familiebedrijf “Weingut &
Gästehaus Karl Desoye”. Het

We beginnen de avond met een
lichte rosé, licht sprankelend/
mousserend, die het op een
zwoele zomeravond zeker goed
zal doen. Desoye’s Secco Rosé,
drinkt heerlijk weg en al snel zit de
stemming er goed in. Als ook nog
kleine hapjes worden klaargezet
en we horen dat we de mooie
wijnglazen mee naar huis mogen
nemen, kan de avond niet meer
stuk. De tweede wijn is een “echte
wijn” volgens Tobias en heeft dan
ook een alcoholpercentage van
13,5 %. Een witte wijn, genaamd
“Grauburgunder”, volgens de
bijsluiter een wijn voor een gezellig
samenzijn en het dagelijkse

genieten. Hangt mooi in het glas,
volle geur en ronde afdronk! De
volgende wijn, “Senheimer Lay,
Riesling Spätlese”,   is volgens
Tobias een top-wijn vanwege de
grondsoort waarop deze groeit,
namelijk op de steile wanden
van de oever van de Moezel,
bestaande uit leisteen (“schiefer”),
dat zorgt dat de zonnewarmte
goed wordt vastgehouden en het
de groei van de druif bevorderd.
De steile ondergrond maakt het
gebruik van machines onmogelijk
en het is allemaal handwerk om
ongeveer 17 keer per seizoen de
druivenranken langs te gaan om
te onderhouden, onkruid wieden,
bladeren verwijderen, “krenten”
en oogsten. Het landgoed Desoye
heeft een omvang van 7 hectare.
We komen bij de sprankelende
lichte zomerwijn “Rivaner” van
7 %. Tijd om ons door Tobias te
laten vertellen dat zijn moeder,
samen met zijn vrouw Ulrike,
zich bezighouden met het beheer
van de “gästezimmer” op het
landgoed, maar dat zij ook nog
nieuwe “gästezimmer” aan het
bouwen zijn in Senheim. Daar
is alles gelijkvloers. Dat maakt
het minder een probleem als
een wijnproeverij eens uit de
hand loopt! De wijnen die het
predicaat “Allectus” dragen zijn de
beste wijnen van een jaargang.
We krijgen nogmaals de meest
voorkomende wijn van de Moezel
te proeven, de Riesling van 12,5 %,
de “Senheimer Lay Allectus”, een
mooie krachtige wijn. Tobias geeft
aan dat de klimaatverandering
bijdraagt aan een steeds betere
wijn. Hoe hoger de temperatuur
des te beter de wijn. Echter geven
de schommelingen binnen de
seizoenen wel problemen. Door
een goed voorjaar in 2017 waren de
bloemknoppen al zover ontwikkeld
dat een vorstperiode zoveel
schade aanrichtte dat alsnog 40
– 50 % minder opbrengst werd
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De rauwe werkelijkheid
Huiveringwekkende en bloedstollende verhalen uit de dossiers van de voormalige politieregio GelderlandMidden.
De tekst van dit verhaal is van Steven Walter, met bijdragen van Harry Munniksma, Marije Wisselink en
Ronald van der Leeden.
Het is geen geromantiseerd politieverhaal maar een praktijkdossier van de politie. Het is de praktijk waarmee
politiemensen worden geconfronteerd. We hopen dat het lezen van dit verhaal u, ondanks de gruwelijkheden
en het leed, de andere kant laat zien van de ‘rauwe werkelijkheid’.

INKTZWARTE KERST
“Ons leven is voorbij”, verzucht een ouder echtpaar in Wageningen. Op een steenworp afstand van hun huis
werd hun ergste nachtmerrie werkelijkheid. Hun dochter en al hun kleinkinderen waren in één klap weg;
vermoord tijdens de Kerst.
“Ik stond op het punt om de Kerst bij familie te gaan vieren, toen ik werd gebeld door Gerard Olinga van
de recherche”. Zo begon Bert van der Veer zijn verhaal. Eind jaren negentig van de vorige eeuw was Bert
wijkagent in Wageningen. “Een gezin aan de Vanenburgstraat was uitgemoord. De buurt was erg overstuur,
want zij hadden de slachtoffers en de vermoedelijke dader gezien. Er viel heel veel werk te verzetten.” Het
eerste wat Bert probeerde, was een beeld te krijgen van wat zich die nacht in het huis had afgespeeld. “De
37 jarige vader van het gezin was na een casinobezoek thuisgekomen en hij had de kelen van zijn kinderen
- één voor één - doorgesneden. Zijn 34 jarige vrouw ging hij ook te lijf. Buren hoorden haar gegil, maar ook
haar keel werd doorgesneden. Vervolgens stichtte hij brand in zijn woning, mogelijk met de bedoeling om
sporen uit te wissen.”
Slechts gekleed in zijn onderbroek rende de 37 jarige Wageninger naar buiten. Een buurvrouw zag hem
en hoorde hem roepen dat er brand was. Rook kringelde op uit de woning. Er was verwarring alom. De
Wageninger sprong in zijn auto en reed weg. Toen de vlammen steeds meer grip op de woning kregen, belden
de buren de brandweer. Brandweerlieden moesten met perslucht het huis in. Ze wisten dat de moeder, het
7 jarig dochtertje en de 3 - en 10 jarige zoontjes zeer waarschijnlijk nog binnen waren. In het donker van de
dikke rook, vonden zij de kinderen op hun bed. Zij werden naar buiten gedragen en naast hun moeder op
straat gelegd. “Pas op dat moment werd duidelijk dat de slachtoffers niet meer leefden. Buurtbewoners zagen
de doorgesneden kelen en dat zorgde voor veel consternatie. Later werden psychiaters ingezet als nazorg
voor de buurt en uiteraard de brandweermannen; die dachten vier mensen te redden, maar stonden met vier
vermoorde mensen in hun armen”, aldus Bert.
Later die ochtend kwam er een bericht uit
Brabant binnen. Op de A50 bij Oss was
een spookrijder om het leven gekomen.
Hij nam mogelijk een verkeerde afslag van
de snelweg, kwam op de andere weghelft
terecht en botste frontaal op de auto ven
een 33 jarige vrouw uit Gennep. Bert:
“Die spookrijder was de gevluchte vader.
Hij was op slag dood. Ik denk niet dat de
aanrijding een bewuste actie van hem is
geweest. De vrouw uit Gennep raakte bij
dit ongeluk zwaar gewond en voor zover ik
weet is zij redelijk hersteld”.
Niemand zag dit drama aankomen.
“Het gezin stond niet bekend als een
probleemgeval. Doordat de vader ook
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We gaan onze verjaardag vieren!
In 2020 is het zover dat we met ons district “Arnhem e.o.” van de I.P.A., 60 jaar bestaan.
Dat is een mooie mijlpaal, die we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er worden de nodige activiteiten en een
mooie jubileum-reis georganiseerd in het jubileumjaar. Het is ook het moment om eens weer terug te kijken
op de afgelopen jaren, naar het ontstaan van ons mooie district en de bijzonderheden die zijn gepasseerd.
In de loop van 2020 wil de redactie van de “Melder” daarom een jubileumuitgave uitbrengen, waarvoor we op
zoek zijn naar leuke verhalen, anekdotes, foto’s, etc. Dus duik eens in jullie fotoarchief en in jullie geheugen
voor verhalen. Misschien zijn er ook nog wel stoffelijke herinneringen vanuit de afgelopen 60 jaar waar we
wat mee kunnen. We houden ons aanbevolen voor alle bijdragen.
Digitale foto’s kunt u sturen naar Tom Letteboer, t.letteboer@upcmail.nl
Hebt u nog leuke digitale teksten of artikelen dan deze graag zenden naar Loes Nije, 25schorpioen@gmail.
com.
Andere foto’s en artikelen worden graag bij u opgehaald na een telefoontje of een e-mail door één van de
redactieleden. Zie voor de telefoonnummers en e-mailadressen de colofon van De Melder. De zaken die we
kunnen gebruiken worden gedigitaliseerd en natuurlijk aan u teruggegeven.
Alvast bedankt voor het meedenken, meebeleven en aanleveren van herinneringen aan 60 jaar International
Police Association, district Arnhem e.o.
De redactie.

Bowlen bij de Griethse Poort in Zevenaar
Op donderdagmiddag 7 november
gaan we bowlen in Zevenaar.
Aanvang is 14.00 uur tot 16.00 uur
en de kosten zijn 12,50 euro p.p.
Dit
is
inclusief
enkele
versnaperingen.
Het maximum aantal deelnemers
is 42 personen. Opgeven kan tot
15 oktober bij Marjo Koehorst,
email:
marjokoehorst@hotmail.
com of telefonisch: 06-45625930:
betalen is definitief deelnemen! Bij
annulering na 15 oktober 2019,
zullen de reeds gemaakte kosten
in rekening worden gebracht.
De evenementencommissie
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