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Met de grote toeloop van Syrische asielzoekers ontstaan 
er grote problemen, vooral in die landen die grote groepen 
asielzoekers opvangen. Dankzij Merkels Willkommenskultur 
kwamen vorige jaar een miljoen asielzoekers naar Duitsland. Een 
ruimhartige politiek die, naar nu blijkt, ook grote problemen met 
zich meebrengt. Bekend is inmiddels wat er tijdens de overgang 
van Oud op Nieuw op het plein voor het Hauptbahnhof in 
Keulen plaatsvond. In eerste instantie trachtte men alles als 
het ware in de doofpot te stoppen, in ieder geval anders voor 
te stellen dan de werkelijkheid was. Helaas blijkt de doofpot 
in Keulen steeds meer te lijken op een beerput. Onthullingen 
door Duitse politiemensen die die avond ter plaatse waren 
brengen de autoriteiten in grote verlegenheid. Mogelijk uit 
oogpunt van politieke correctheid om verdere problemen te 
voorkomen bleek de werkelijkheid er toch anders uit te zien 
dan voorgesteld werd.

Volgens anonieme politiemensen die zich uitspreken over 
de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling, bestond een 
belangrijk deel van de relschoppers uit ‘Syrische asielzoekers en 
in mindere mate van Noord-Afrikanen’. Hiermee weerspreken 
de agenten de officiële verklaring dat er onder de daders 
van de massale aanrandingen rond het stationsgebied geen 
vluchtelingen bevonden. Volgens de agenten was het merendeel 
van de honderd aangehouden verdachten ‘afkomstig uit Syrië en 
waren pas sinds kort in Duitsland’. Ook bleek dat de situatie in 
Keulen veel ernstiger was dan tot nu werd aangenomen. Wat 
natuurlijk het meest schokkend is in het aanrandingsdrama, 
is het collectieve karakter ervan. Verontrustend vanuit het 
perspectief van Arabisch/Afrikaans cultuurpatroon is dat het 
een openlijke uiting is van minachting van de cultuur waarin men 
is neergestreken. Het wangedrag van de verdachten is een uiting 
van een fenomeen dat zich mondiaal en in diverse culturen en 
religieuze contexten voordoet. Het is daarom belangrijk dat het 
Westen zich realiseert, dat door deze uitingen, men laat zien dat 
er blijkbaar een diepe haat ten opzichte van de westerse cultuur 
aan ten grondslag ligt. Dat roept tevens de vraag op wáárom 
dit soort ‘vluchtelingen’ dan toch hier verblijft. De steun voor 
de ‘echte’ vluchtelingen en de steun voor een ruimhartige 
immigratiepolitiek neemt, door deze uitingen van minachting, 
snel af. Hierdoor zullen slachtoffers van het oorlogsgeweld in 
de kou blijven staan. 

Laten we er van uit gaan dat deze Keulse situatie zich niet in 
Nederland voordoet. Cultuurverschillen zijn er en die zullen 
ook blijven bestaan. Dat neemt niet weg dat vluchtelingen in een 
gastland zich dan ook als gast moeten gedragen. Dat betekent 
voor hen dat zij onze normen en waarden zullen moeten 
respecteren.

Het is goed dat er nu snel op Europees niveau maatregelen worden 
genomen om asielzoekers te scheiden van arbeidsmigranten. 
Ook zal de Nederlandse regering duidelijk moeten zijn naar 
haar burgers om goede informatie te verschaffen en niet 
regentesk maatregelen nemen. Zoals gebleken is roept dat in 
diverse gemeenten weerstand op. Benoem de problemen en leg 
ze voor. Maak ook duidelijk wat er gaat gebeuren met hen die 
zich niet aan onze normen en waarden conformeren. Verbloem 
het niet om politiek correct te zijn, maar benoem de feiten. 

Wanneer  gevraagd wordt om medewerking van de bevolking  
voor de opvang van asielzoekers kan het voorkomen dat die 
burger nee zegt. Dan moet je niet doodrukken om het toch 
voor elkaar te krijgen. Regentesk optreden is de wal die het 
schip keert. De macht van politieke correctheid is groot, maar 
vormt anderzijds een wezenlijke bedreiging voor de vrije 
meningsuiting.

Uw voorzitter
Jan Eijkemans
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Reis naar Frankenland verrassend en oergezellig

Bamberg de op zeven heuvelen gebouwde stad was een 
verrassende ontdekking voor de enthousiaste deelnemers aan 
de 4-daagse IPA reis van 26 tot en met 30 november. Bamberg 
ligt aan de rivier de Regnitz en is als Middeleeuwse stad gespaard 
gebleven van oorlogen. De grootste bewaard gebleven historische 
binnenstad van Duitsland staat op de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO. De rondleiding onder leiding van ervaren gidsen deden 
de deelnemers steeds weer versteld staan van het moois dat deze 
sprookjesstad te bieden heeft. Schilderachtige Holzfachwerk 
huizen langs de Regnitz, het oude Rathaus gebouwd in de rivier, 
de Oude Haven, Kloster Michaelsberg, de smalle straatjes en 
gezellige cafés en natuurlijk de Dom gelegen op één van de zeven 
heuvels waarop de stad gebouwd is. De ietwat frisse rondleiding 
(de temperatuur lag rond het vriespunt) zorgde ervoor dat 
de gasten met veel plezier de Brauereiausschank Schenkerla 

binnen gingen om zich niet alleen op te 
warmen maar vooral ook te genieten 
van het Schenkerla Rauchbier en de 
ofenfrisches Schäuferla maaltijd (oven 
gegaarde varkensschouder). Bamberg 
is een echte Bierstad en telt maar liefst 
negen bierbrouwerijen (Eigenlijk zijn 
het er nog meer: mouterij Weyermann 
heeft twee brouwinstallaties staan). 
Vraag je een inwoner van Bamberg 
gevraagd waarom hij lokaal bier drinkt, 
dan zal hij steevast antwoorden dat 
alle andere bier Scheisse is.  Het voor 
velen onbekende Bamberg zorgde voor 
tevreden en stralende gezichten op een 
koude en tweede reisdag. 

De eerste dag van de reis was het 
genieten van de Wurzburg Residenz, 
eveneens een UNESCO werelderfgoed. 
Het kollossale trappenhuis met de 
wereldberoemde plafondschilderingen (zie 
foto) deden de bezoekers versteld staan 
van de schoonheid die het gebouw met 
haar groteske en in verschillende stijlen 
aangeklede zalen prijs gaf. Het ontwerp van 
dit imposante gebouwencomplex is van 

Balthasar Neumann. Hij haalde de Italiaanse schilder Giambattista 
Tiepolo naar de Residentie om het plafond te schilderen. 
Alhoewel het streng verboden was om te fotograferen, konden 
enkele ‘Hollanders’ het niet nalaten om toch in het geniep de 
camera te gebruiken. Dit tot ergernis van de gids die verblind 
door het flitslicht, sommige tot de orde moest roepen.      

Nürnberg  is de hoofdstad van het Frankenland en met de 
plaatsen Fürth, Erlangen en Swabach ook wel Metropolregion 
Nürnberg genoemd. Deze agglomeratie van 2,5 miljoen inwoners 
werd zaterdag bezocht.

In de ochtend werd eerst een bezoek gebracht aan de 
Reichsparteitagsgelände, een gebied in het zuidoosten van 
de stad waar de NSDAP haar partijdagen hield. De nazi’s 
organiseerden hier meerdaagse propagandistische manifestaties 
en Hitler sprak hier zijn partijleden toe. De Congreshalle het 
congrescentrum met haar enorme zalen dat plaats moest bieden 
voor 50.000 partijleden werden gebouwd door architect Speer 
met het Rome Colosseum als voorbeeld in zijn achterhoofd. De 
gelijkenis is dan ook groot. Tweehonderd twintig treden moesten 
worden beklommen om het dak te bereiken en te genieten van 
het gezicht van het overweldigende gebouw en de hieromheen 
liggende terreinen. Voor de meesten van het fitte gezelschap 
waren het aantal treden geen probleem en zij genoten hoorbaar 
van de vergezichten die door de nachtelijke sneeuwval in een 

Een gezamenlijke busreis van PV Maas 
en Waal en IPA Nijmegen e.o.

6 

Tekst; Wim Janssen
Foto’s Henk Baron en Wim Janssen
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winters tafereel waren veranderd.
‘s – Middags kon het Paleis van Justitie worden bezocht. Hier 
vonden na de oorlog de Nürnberg processen plaats en zijn 
verschillende gevangen genomen kopstukken uit de Nazi tijd 
veroordeeld. Wanneer in het Documentatiecentrum een vreemd 
persoon gekleed in een gelijkend Afghaans militair veldtenue 
een rugzak in een hoek zet gaan bij enkelen alle bellen rinkelen. 
De actualiteit met in het achterhoofd de aanslagen in Parijs zijn 
aanleiding genoeg om hem te sommeren deze weg te halen en 
hij wordt zolang hij binnen rond loopt argwanend in de gaten 
gehouden. Maar er gebeurde meer op die roerige middag. 
Plotsklaps staat onze Jan voor een camera te oreren, naar later 
blijkt voor de Koreaanse TV, die van hem wilde weten hoe hij 
deze tentoonstelling ervaarde. 

Maar er is ook nog tijd om de Christkindmarkt (een grote 
Kerstmarkt) die op vrijdag werd geopend, te bezoeken. Het 
is inmiddels gaan schemeren en de vele lichtjes zorgen voor 
een aangename en vredige sfeer. De Kerst is  wel heel dichtbij. 

De glühwein en de bratwürst smaken 
opperbest en  dragen bij tot weer een 
geslaagde dag.
Terwijl genoten wordt van het avonddiner 
klinkt in een aangrenzende danszaal frivole 
muziek en gaan de voetjes van de vloer. 
Wanneer na het dessert de schroom om 
de danszaal te betreden is afgeschud komt 
een deel van het gezelschap langzaam 
los van de eigen plek en verhuist naar 
de danszaal om daar de boel op stelten 
te zetten. Werd aanvankelijk door de 
plaatselijke lokalen uit Bad Staffelstein 
nog serieus de foxtrot, wals en dergelijke 
beoefend, na de komst van de indringers uit 
Holland trekken zij zich langzaam terug. De 
muziek wordt aangepast en de Hollanders 
nemen de vloer over. Het wordt een echte 
‘bonte avond’.

Vandaag komt alweer een einde aan deze 
verrassende en enerverende vierdaagse. De zondagmorgen is 
donker en het regent. We worden uitbundig uitgewuifd door 
de hotelier terwijl de bus in beweging komt. ‘Sie sind nette 
leute’ zo omschreef ze onze groep. Het is twaalf uur wanneer 
we Frankfurt am Main, een Europese Metropool bereiken. Een 
stad die vrijwel alle kenmerken heeft van een wereldstad.  Het 
financiële centrum van Duitsland met vele grote Duitse banken 
als ook de Europese Centrale Bank zijn hier gevestigd. De bus 
brengt ons nabij het centrale plein Römerberg in de binnenstad 
waar een heuse Kerstmarkt is opgebouwd, die omringd wordt 
door schitterende oude gebouwen. Het is weer genieten van 
de vakwerkhuizen, maar vanzelfsprekend ook van de warme 
glühwein en het broodje braadworst. 

In alle opzichten kan gesproken worden van een geslaagde 4 
daagse trip met een gezellige groep personen. Een woord van 
dank aan de organisatieleden Anja en Ineke en niet te vergeten 
de ontwerpster en gids van deze trip Gradi.
Uw reporter: Wim J.
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In het najaar van 2015 zijn we met twee bevriende echtparen, 
voor een weekend, naar het IPA huis “Glueck Auf” in Essen 
geweest. Het huis is gelegen op het terrein van een voormalige 
politieschool en stamt uit de tijd van voor de tweede wereldoorlog. 
De gebouwen doen een beetje aan Oost Duitsland denken. 
Oud flatgebouw met appartementen. Op de derde verdieping 
is het IPA huis gelegen bestaande uit een slaapgedeelte en een 
verblijf gedeelte. De woning , het slaapgedeelte, bestaat uit drie 
slaapkamers. Een van deze kamer heeft vier bedden en een 
balkon. Een compleet ingerichte keuken en een badkamer met 
douche , WC en wastafels voorzien van warm water. Het verblijf 
gedeelte is ingericht als een herberg ( Gaststätte) met bar en tap. 
Hier kunnen tot 50 gasten verblijven. Op het balkon kun je grillen 
er zijn geen buren die overlast kunnen hebben van de rook. In 
het huis is geen gemakkelijke zithoek aanwezig. 
Op de vierde verdieping van het gebouw is een klein maar fijn 
politiemuseum van de IPA Vbst Essen gevestigd. Op verzoek is dit 
museum te bezoeken. 

Vanuit het IPA huis “Glueck Auf” zijn diverse attracties in de 
omgeving te bezoeken waaronder,  Zeche Zollverein, Ruhr 
Myseum, Museum Folkwang, Schloß Borbeck, Jagdschloß 
Schellenberg en het familie huis van de Familie Krupp, Villa Hügel 
aan de Baldeneysee.  

De kosten voor verblijf in het IPA Huis Essen waren, najaar 2015,  
15 euro per persoon. Bezoek aan het museum was gratis. Het 
IPA huis is te boeken via Brigitte Gottschalk van de Vbst Essen, 
Tel. 0201-740200, e-mail; brigott@t-online.de.
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Logeren in het IPA Huis “Glueck Auf” 
van de IPA Vbst Essen NRW.
Tekst en foto’s Martin van der Putten

Nieuwjaarsreceptie,
De Nieuwjaarsreceptie van IPA Nijmegen e.o. was dit jaar weer 
gezellig en druk bezocht. Ongeveer 40 leden waren aanwezig. Na 
eerst een uurtje gezellig keuvelen was het tijd voor de toespraak 
van de voorzitter. Hierin bevestigde hij nog een de ernst van 
de situatie in Köln tijdens de oud en nieuw viering. Zijn gehele 
toespraak is in deze “Attentie” te lezen. Na de gezamenlijke toost 
met Champagne was het weer even tijd om nog enkele zaken te 
bespreken met de uitgever, het afgelopen jaar door te nemen 
en de activiteiten kalender van 2016 even te bekijken. Er staan 
weer leuke dingen op het programma. Na nog enkele uurtje 
gezellig samenzijn vertrokken de eerste gasten weer huiswaarts.      
Omstreeks 16.00 uur vertrokken de laatste en was weer een 
gezellige Nieuwjaarsreceptie voorbij… Op naar 2017.
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Na hetgeen de laatste tijd gebeurd is, is het moeilijk om met een 
positief geluid te komen. Toch wil ik daar de nadruk op leggen.
Om te beginnen is er een nieuwe CAO, na langdurig onderhandelen, 
op tafel gekomen. Nu moeten de leden geraadpleegd worden 
om de CAO goedgekeurd te krijgen. Het zijn moeilijke 
omstandigheden waaronder de politie moet werken. De grootste 
reorganisatie bij de overheid loopt nu eenmaal niet van een ‘leie 
dakje’. Het samenvoegen van alle onderdelen van de politie tot 
een groot en goed functionerend bedrijf heeft heel wat voeten 
in aarde. Maar vooral de zekerheid, die iedere diender toch wilt, 
is nog niet geheel duidelijk. Natuurlijk het samenvoegen van 
zesentwintig ‘koninkrijken’ gaat nooit zonder slag of stoot. Toch 
zijn de politiemensen er in geslaagd om, binnen de mogelijkheden 
die er zijn, hun taak naar eer en geweten uit te voeren. Soms zelfs 
onder uitzonderlijk moeilijke omstandigheden. Daar mogen wij 
allen trots op zijn.

Toch vertrekt Gerard Bouman, onze nationale korpschef en leider 
van de reorganisatie voortijdig. Als zeventienjarige aangesteld bij 
de gemeentepolitie Rotterdam klom hij op tot de man die leiding 
moest geven aan de grootste reorganisatie in overheidsland. Van 
zesentwintig politiekorpsen met twaalfduizend verschillende 
functies één organisatie maken en tegelijk een menselijk gezicht 
geven is toch wel heel moeilijk gebleken. De kloof tussen de 
politietop en de agent op straat was wel heel groot. Leiderschap 
was volgens Bouman vooral zorgzaam zijn en vertrouwen op de 
loyaliteit van de gewone politieman. Maar de politieorganisatie 
had juist behoefte aan een duidelijke visie. Niet alleen  opgelegd 
door politiek, het ministerie of de korpsleiding. 
Met name politiek en ministerie lieten hem zitten met veel te 
weinig geld, maar zeker ook door te weinig inhoud. En juist 
de politie ligt onder een vergrootglas, zowel van de politiek, 
het ministerie als de publieke opinie. Terecht dat hij opmerkt 
dat: “De duvel en zijn ouwe moer bemoeien zich met de 
politie”. De Rekenkamer, de Inspectie Veiligheid en Justitie, het 
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, de 
Commissie Toezicht en Beheer…
We gaan van rapport naar rapport, en de politiek gaat mee met 
de hypes. Er is een vluchtigheid in de politiek gekomen die niet 
altijd goed is om te komen tot de beste oplossing. Vertrouwen 
in de politieman of politievrouw, van hoog tot laag, is van 
wezenlijk belang om deze reorganisatie tot een goed einde te 
brengen. Een organisatie die  midden in de maatschappij staat 
moet ook goed kunnen functioneren. Dat betekent dat de politie 
niet moet bezuinigen maar juist moet investeren in mensen 
en middelen. Daarbij is geld een vereiste. Bezuinigen leidt tot 
problemen in die maatschappij omdat zaken niet adequaat 
kunnen worden opgepakt. Je kunt niet alles afschuiven op de 
eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Politiek, maar ook 
korpsleiding, neem uw verantwoordelijkheid. De opvolger van 
Gerard Bouman zal er een behoorlijke kluif aan hebben om deze 
reorganisatie tot een goed einde te brengen. Bouman kan nu 
eerst zijn hoofd leegmaken om te kijken wat de toekomst hem 
biedt, dat zal zeker niet in de politiek zijn. Ik wens hem een goede 
toekomst.

Toch kunnen wij ook niet voorbij aan hetgeen vooral de laatste 
dagen gebeurd in diverse steden in de landen om ons heen. Veel 
is er al over geschreven in de pers en gezien op de televisie. 
Normen en waarden die wij in Europa kennen en hebben 
worden, mede door andersgelovigen, met voeten getreden. 

Keulen, Hamburg, Stuttgart, Helsinki zijn hier sprekende 

voorbeelden van. Natuurlijk, mensen die vluchten voor geweld 
en oorlog zijn van harte welkom. Ze mogen gast zijn in Europa, 
maar moeten zich ook als gast gedragen. Dat betekent dus niet 
dat zij zich, als man, verheven mogen voelen boven de vrouw. Dat 
station zijn wij in Europa allang gepasseerd. Ook hier moet de 
Europese politiek duidelijk stelling in nemen en daarbij aangeven 
hoe zij de ontstane problemen gaan oplossen. Mogelijk dat zij 
kunnen beginnen met een duidelijk toelatingsbeleid en een goede 
buitengrenscontrole. 

Wat de IPA betreft: staan wij er goed voor. Financieel gaat het 
voor de wind. Dat heeft er toe geleid dat het lidmaatschapsgeld 
naar beneden bijgesteld is. Wat wij echter nog wel missen is een 
aanwas van jonge politiemensen. Er wordt ze al veel aangeboden, 
maar het trekt ze nog niet echt over de streep. In 2018 organiseert 
IPA Nederland het wereldcongres. Wij zetten ons daarmee op de 
internationale kaart. 

Ook in ons district gaat het goed. Trots zijn we dat ons blad 
Attentie goed gelezen wordt in het land. Vaak krijgen wij de vraag 
of zij artikelen mogen overnemen. Ook complimenten over het 
blad en de activiteiten zijn ons deel, maar ook voor onze uitgever. 
Wij gaan op deze ingeslagen weg verder.

Rest mij nog u allen een goed tweeduizendzestien in goede 
gezondheid toe te wensen. Veel plezier bij onze activiteiten die 
wij voor u organiseren. 
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Over de blogger
In de december 2015 “Attentie” stond de Blog 
van Henrieke Schoonekamp  ‘De kus van Lennart’ 
Hieronder kunt u iets lezen over de blogger 
Henrieke..

Henrieke Schoonekamp (35 jaar) werkt sinds 2001 bij de politie. 
In 2007 begon ze bij het Team Forensische Opsporing in de 
Eenheid Oost Nederland. 

Henrieke: ‘Als forensisch medewerker krijg ik te maken met 
allerlei delicten, van inbraak tot moord en doodslag. Goed 
sporenonderzoek draagt er aan bij dat een misdrijf wordt 
opgelost en de juiste dader gestraft wordt. Ik besloot mijn 
ervaringen op te schrijven, omdat ik vaak in heel bijzondere, 
heftige, leuke en ontroerende situaties terecht kom. En om 
mensen een inkijkje bij Forensische Opsporing te geven!’ 

Naast haar werk bij de politie werkt Henrieke af en toe een 
paar weken als vrijwilliger bij een kindertehuis in het buitenland. 

Duizenden mails en tweets, ruim 180.000 likes en talloze 
mediaverzoeken. Het duizelt Henrieke Schoonekamp nog steeds 
dat haar blog ‘De kus van Lennart’ zo veel aandacht krijgt. ‘Dit 
had ik nooit kunnen bedenken.’
‘Afgelopen maandag liepen Wendy (de moeder over wie 
Henrieke in haar blog schrijf, red.) en ik elkaar tegen het lijf bij 
de bakker. Ze vroeg me wanneer ik het blog over Lennart zou 
plaatsen. Het verhaal is toch al 2,5 jaar oud. Dinsdagavond heb 
ik het blog geplaatst en daarna gedeeld via Facebook en Twitter. 
Ik heb eerst nog met medeblogger Piet gesproken of ik dat wel 
moest doen. Hij vond het prima en schatte het aantal lezers op 
misschien 2000 in 12 uur.’ 

Belgische kranten
Die avond loopt het aantal likes al aardig op, maar op woensdag 
zit Henrieke’s mailbox overvol. Het aantal likes op Facebook 
en Twitter blijft maar oplopen. Allerlei media vragen Henrieke 
haar verhaal te doen. De Telegraaf meldt zich als eerste, daarna 
omroep Gelderland. De Stentor volgt snel, evenals de Linda, 
Libelle, Metro, en tientallen andere bladen en websites. Op 
woensdagmiddag staat het verhaal op de voorpagina van de 
Telegraaf en enkele uren laten op AD.nl. Vanuit België plaatsen 
de Gazet van Antwerpen, het Nieuwsblad en nog meer kranten 
het verhaal op hun voorpagina. 

Gewoon Henrieke
‘Het is absurd’, zegt Henrieke lachend. ‘Ik heb nooit kunnen 
vermoeden dat dit verhaal zo veel reacties zou oproepen. Ik 
ben er een beetje beduusd van. Er is goed contact met de 
familie van Lennart, alles gebeurt in overleg. Ook zij zijn enorm 
verbaasd over de enorme aandacht, maar vinden vooral alle 
hartverwarmende reacties mooi. 

Steun van communicatieafdeling
De media-aandacht werd op een gegeven moment iets te veel, 
onderkent Henrieke. ‘Ik ben blij dat communicatiecollega’s \

van Oost-Nederland me helpen met interviews voorbereiden. 
En dat ze me soms ook uit de wind houden bij weer een 
mediaverzoek. Wel jammer dat ik tussen alle honderden 
berichten een bericht van Giel Beelen heb gemist die me in de 
uitzending wilde.’ 

Louter positieve reacties
‘Op blogs krijg ik geregeld negatieve reacties naar de politie, 
maar op dit blog zijn misschien twee reacties negatief. Vooral 
hele positieve reacties naar mij, de politie en de familie van 
Lennart. Ik ben dankbaar dat ik iets voor de familie heb kunnen 
doen. Nu mijn blog ineens zoveel wordt gelezen, vind ik het ook 
mooi om te zien dat het de politie in een goed daglicht zet. Dat 
kunnen we, zeker de laatste tijd, goed gebruiken.’ 

Iedereen wil Henrieke spreken over haar blog
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Uit de oude doos

Pech onderweg

Uitdelen voetselpaketten onder toezicht 
van politie 1945

Gemeentepolitie Amsterdam, 
Verkeerspolitie (1982)

Oud Politierbureau Den Helder

Gemeente Politie Nijmegen Kolping

Pittsburgh Police - Mobile Crime Unit

GP Amsterdam



De eerste corporate video van de politie gaat in ‘première’. ‘Dit 
is waar we het voor doen: Politie, de film’ zet in vijf minuten het 
werk van de politie neer. Vanaf nu is de film voor iedereen te zien 
en te delen.

Van het assisteren bij verkeersongelukken en het opsporen van 
verdachten van kinderporno tot het werk van een wijkagent. Het 
wordt allemaal getoond in deze korte film. ‘Dit is ons werk’, was 
de eerste reactie van een wijkagent nadat hij de film zag. Een 
groter compliment kon Anne, uitvoerend producent audiovisuele 
producties van Korpsmedia, niet krijgen. ‘Voor deze film moest ik 
niet alleen op zoek naar collega’s die goed over hun werk kunnen 
vertellen, ik moest ook een groep collega’s samenstellen die een 
zo divers mogelijk beeld van het werk van de politie konden 
geven. En die daarbij gezamenlijk uitstralen waar de organisatie 
voor staat. In het werk komen dan wel niet alle aspecten van ons 
werk aan de orde, dat kan niet in een paar minuten, maar we 
hebben wel een goed beeld van de veelzijdigheid en diversiteit 
van het werk gegeven.’ 

‘Betrokkenheid en passie’
‘Ik denk dat - door de verhalen en door de gepassioneerde 
manier waarop de zes collega’s in deze film vertellen - het 
voelbaar wordt wat een machtig mooi werk we met z’n allen 
doen’, vervolgt Anne. ‘Vanuit betrokkenheid, passie, met moed, 
professioneel en zeer vakkundig. En dat we daar trots op mogen 
zijn. Met bewondering en diep respect heb ik naar de verhalen 
geluisterd, de interviews afgenomen en heb ik samen met editors 
en cameramensen de film in elkaar gezet.’ 

Film gebruiken?
Deze film is voor iedereen. Collega’s, partners, vrienden, 
familie. De Nederlandse samenleving. Zo kan de film bij 
talloze gelegenheden worden getoond. Denk bijvoorbeeld 
aan de nieuwsjaarbijeenkomst, beëdigingen, introductiedagen, 
presentaties bij scholen of partners of gewoon thuis. De film 
staat onder andere op het politieyoutubekanaal, 

politie.nl, vraaghetdepolitie.nl en 
kombijdepolitie.nl. 

Meteen kijken?
Scan dan deze QR-code met een speciale app op je telefoon en 
bekijk de film. Of gebruik onderstaande link en bekijk de film op 
je computer. Vergeet vooral niet om de link te delen! Zo kunnen 
we iedereen laten zien ‘waar wij het voor doen’! 

https://youtu.be/wlfLG511tfo

Dit is waar we het voor doen - Politie, de film

Politie Nieuws
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IPA Arnhem organiseert in samenwerking met Boldermann een 8 dagen 
reis naar Praag en Bohemen. Leden van IPA Nijmegen e.o. kunnen zich 
aansluiten bij deze reis. De reis is van  25 april 2016 t/m 02 mei 2016. 
Informatie over deze reis is te verkrijgen bij Leen Kip,
mail leen.kip@hetnet.nl of telefonisch 026-4722732.

Om onze leden nog beter te kunnen informeren heb ik als secretaris  een verzoek geplaatst 
in de “Attentie van december 2015. Totaal hebben 4 personen gereageerd op 
mijn verzoek. Helaas een lid heeft toch zijn politie mailadres opgegeven. Hier 
kunnen we niet veel mee. Het politie account blokkeert veel berichten. 
Ik wil mijn verzoek nog een keer herhalen….  Zoals jullie waarschijnlijk 
weten is het district van IPA Nijmegen e.o. een samenwerking 
aangegaan met de Oostelijke IPA districten. Wij als lid van de IPA 
Nijmegen e.o. kunnen nu ook deelnemen aan de activiteiten van 
deze districten Arnhem, Graafschap, Zwolle, Twente en Apeldoorn. 
Om informatie over deze activiteiten bij de leden van IPA Nijmegen 
e.o. te krijgen willen wij gebruik maken van een e-mail adres. Verder 
krijg je ook de maandelijkse Nieuwsbrief van IPA Nederland in je 
mailbox.

Een ieder die hier belangstelling voor heeft en zijn privé e-mail adres 
ter beschikking wil stellen aan IPA Nijmegen en IPA Nederland kan 
zich opgeven met een  e-mail berichtje aan nijmegen@ipa-nederland.
nl onder vermelding “Geen bezwaar” (dit i.v.m. de Wet op de privacy) .

De Secretaris IPA Nijmegen e.o.
Martin van der Putten.

Het bestuur vraagt jullie medewerking.

Honden die met een touw om de hals worden achtergelaten in 
een bos is iets wat je wel vaker hoort. Maar aan het toegangshek 
van een politiebureau? ‘Dit was redelijk uniek’, zegt Barry (Eenheid 
Oost-Nederland), die tijdens de nachtdienst in Nijverdal ineens 
geconfronteerd werd met het vastgebonden dier.

In de nacht van vrijdag op zaterdag  - rond 02.10 uur - onderbreken 
Barry en Tom even de noodhulpdienst om op het bureau een 
hapje te eten. Ze draaien de wagen richting het toegangshek en 
uit het niets springt ineens een Amerikaanse staffordshireterriër 
voor de motorkap. Het dier zit vast aan een lang touw, dat is 
vastgeknoopt aan de stalen tralies van het hek. 

‘Wat moeten we hier mee?’ vragen de collega’s zich af. Het is 
duidelijk dat de hond bang is, want zijn staart klemt hij tussen de 
benen en hij gromt als de agenten bij hem in de buurt komen.

Angstbijter
‘We belden de hondengeleider. Die kwam, maar hij had geen 
vangstok bij zich’, vertelt Barry. ‘En dit was duidelijk een angstbijter. 

We wilden niet dat hij zijn tanden in ons zou zetten.’ Dus wordt 
de dierenambulance gebeld. Deze komt ter plaatse, maar heeft 
ook geen vangstok in de wagen liggen. ‘We merkten dat de hond 
na een tijdje wat rustiger werd. Dat was het moment dat de 
vrouw van de dierenambulance een touw om de hals van de hond 
kon doen. Het touw dat aan het hek vastzat, maakten we los.’ Het 
dier krijgt een muilkorf om en gaat naar het dierenpension De 
Crull in Den Ham.

Baasje
De collega’s zoeken Facebook en Twitter op om te kijken of zij 
achter de eigenaar van de terriër kunnen komen. De oproep 
levert de volgende dag al resultaat. Barry: ‘Een vrouw meldde zich. 
Het was haar hond. Mogelijk had haar ex het dier meegenomen 
en vastgebonden aan het hek. Inmiddels zijn hond en eigenaresse 
weer herenigd. De dierenpolitie van Twente onderzoekt de zaak 
verder.’

Hond aan hek
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Agenda Ledenvergadering 2016

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

Openingswoord door de Voorzitter ca. 20.00 uur.

Vaststellen agenda; vaststellen Rondvraag.

Notulen van de algemene ledenvergadering 2015.

Ingekomen en uitgaande stukken.

Pauze

Benoeming kascontrolecommissie.

Bestuur functioneren en bestuursbeleid.

Het verslag kascontrolecommissie wordt gepresenteerd 
door een van de kascontrolecommissieleden. Verslag van de 
penningmeester ligt vanaf 19.30 uur ter inzage. De overige 
verslagen zijn gepubliceerd in de Attentie van februari 2016.

De Ledenvergadering wordt gehouden op 15 maart 2016 te 
20.00 uur in de Bar - Sporthal “De Heuvel”, De Heuvel 40, 
6651 DE  Druten

Bestuursverkiezing. 
Aftredend en niet herkiesbaar Ferry Willems. Kandidaat 
voor een bestuursfunctie heeft zich beschikbaar gesteld; 
Jaap Heerschop. Geïnteresseerden in een bestuursfunctie 
kunnen zich voor vrijdag 11 maart opgeven bij de secretaris 
Nijmegen@ipa-nederland.nl

Rondvraag.

Voorstellen vanuit HB IPA-Nederland.

Sluiting ca. 22.00 uur
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Verslag van het secretariaat over het jaar 2015

Het jaar 2015 was voor het bestuur van IPA Nijmegen e.o. een vrij rustig jaar. 

In 2015 werden weer enkele activiteiten door het bestuur georganiseerd. Eruit sprongen de 1ste inloop met BBQ in de Tuut te 
Appeltern en de 2de Inloop waar onze Jubilarissen 2015 werden gehuldigd. Eveneens was de natuurwandeling een geslaagde activiteit. 
Alle deelnemers waren zeer te spreken over de locatie en de uitleg van de boswachter. Onze deelname aan de herdenking bij de 
Tuin van Bezinning werd zeer gewaardeerd.  In 2016 staan er weer enkele spraakmakende activiteiten op de kalender waaronder 
”Nazomer Kampeerweekend”.

Op 1 januari 2016 heeft IPA Nijmegen e.o. 217 Leden. Enkele leden hebben hun lidmaatschap in 2015 opgezegd.

De 1ste DLV werd gehouden in het Bar – Sporthal “De Heuvel”,  Heuvel 40, 6651 DE  Druten en wel op 17 maart 2015.  Er waren 15 
IPA leden aanwezig. Dit aantal is inclusief het bestuur. Als LB vertegenwoordiger was Patrick Reinerink aanwezig op deze vergadering. 

Kort na de 1ste DLV 2015 werd het bestuur van I.P.A. Nijmegen e.o. vastgesteld. De functies werden als volgt verdeeld; 
Voorzitter;   Jan Eijkemans
Secretaris/ Vice-voorzitter;  Martin van der Putten
Penningmeester;   Ferry Willems
Ledensecretaris;   Jos ten Wolde
Activiteiten/4 daagse;  Adrie Daniëls
Redactie ;   Brugt Peper / Jan Eijkemans
I.P.A. Activiteiten;   Dick Beerens

Ook voor 2015 werd afgesproken om één keer per maand te vergaderen op de eerste dinsdag van de maand in de Bar-Sporthal De 
Heuvel in Druten. Overeen gekomen werd dat er in de vakantiemaanden geen bestuursvergaderingen plaatsvinden. Bij calamiteiten 
is er de mogelijkheid om de DB leden bij elkaar te roepen. 

Tijdens de 1ste  DLV heeft het bestuur toestemming van de leden gekregen om de 2de DLV niet te organiseren. 

De “Attentie” kwam in 2015 vijf keer uit en onze 4 daagse special één keer. Ieder lid kreeg in 2015 zes (6) keer een IPA Nijmegen 
e.o. “Attentie” in de brievenbus. 

De 1ste ALV (Algemene Leden Vergadering) van IPA Nederland werd georganiseerd door het IPA district Arnhem. De vergadering 
vond plaats op vrijdag 24 april 2015 in hotel Van de Valk hotel in Arnhem. Deze vergadering werd door een delegatie van ons district 
bijgewoond. 

De 2de ALV van IPA Nederland werd gehouden op 20 november 2015 in de Willem III kazerne te Apeldoorn. Twee bestuursleden 
van IPA Nijmegen e.o. hebben deze vergadering bijgewoond. 
Zowel de eerste als de tweede ALV verliepen in goede harmonie. Er werd structureel en opbouwend vergaderd. Er werden knopen 
doorgehakt. 

Het nieuwe tijdschrift van IPA Nederland is een feit. Het eerste exemplaar viel begin dit jaar bij alle leden in de bus. Het IPA tijdschrift 
wordt erg gewaardeerd door de leden van IPA Nederland.
Het IPA huis in Zeeland, het IPA Huis “Welgelegen” is inmiddels verkocht. Zowel de materiele als de financiële zaken zijn afgehandeld. 

Voor de ALV-s wordt er gezamenlijk vergaderd door IPA Oost Nederland. Dit zijn de districten Arnhem, Graafschap, Nijmegen e.o. , 
Twente en Apeldoorn. Tijdens deze vergadering worden de stukken voor de ALV besproken en geprobeerd de neuzen een kant op 
te krijgen. 
In 2015 zijn er geen bestuursleden naar de “Mitgliederversammlung” in Gimborn geweest. 

In 2013 is er een Facebook pagina ingericht. Van Facebook “IPA Netherlands, Nijmegen e.o.” Inmiddels hebben we 81 leden in onze 
groep. Nodig ook een IPA Lid uit om lid te worden van ONZE Facebook pagina.

“Servo per Amikeco”     
Beneden Leeuwen 01 januari 2016
De secretaris,

Verslag van het secretariaat over het jaar 2015
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Verslag van de Ledenvergadering van IPA-Nijmegen e.o. gehouden op 17 maart 2015. De vergadering werd gehouden in de Bar – 
Sporthal “De Heuvel”,  Heuvel 40, 6651 DE  Druten, tel: 0487-512997 / 0653943891, mail: info@sporthaldeheuvel.nl

Dick Beerens heeft zich afgemeld voor deze vergadering. 

Het LB lid Patrick Reinerink is aanwezig.

1.)  Opening vergadering:
 
 Omstreeks 20.00 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter. De voorzitter heet iedereen    
 welkom. Ons bestuurslid Dick is niet aanwezig i.v.m. zijn vakantie. Verder is de voorzitter blij dat de andere leden   
 de moeite hebben genomen om naar deze vergadering te komen. 
 
 Er wordt een minuut stilte gehouden voor onze overleden leden Th. De Bruin en K. van de Maden.

 De voorzitter verteld dat de stukken aangaande deze vergadering op tafel liggen. Voor een ieder zijn de stukken aanwezig.  
 De agenda heeft ook in de “Attentie” gestaan. We gaan kijken of er plaats is in de “Attentie’ van 2016 om de stukken te  
 plaatsen.

2.)  Vaststellen agenda:
 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Op de rondvraag komen we later terug. 
 Jan Eker geeft zich al op voor de rondvraag.

3.)  Notulen 2014:
 
 Er wordt een korte leespauze ingesteld. 

 Notulen van de 1ste DLV 2011 – 18 maart 2014.

 Er zijn inhoudelijk geen op of aanmerkingen op de notulen van 2014. 
  
4.)  In / Uitgaande stukken:

 Er zijn geen afmeldingen voor deze vergadering bij de secretaris binnen gekomen. Verder zijn er geen    
 stukken binnen gekomen of uitgegaan aangaande deze vergadering met uitzondering van de LB stukken voor de 1ste ALV  
 2015. Deze stukken zijn nog niet echt bestudeerd door het bestuur omdat ze kort geleden zijn binnen gekomen. 

5.)  Verslagen:
 
 De diverse verslagen worden zonder opmerkingen aangenomen.  
 Op de Jaarverslag van de Secretaris, de stukken van de Penningmeester, het Jaarverslag Leden-Contactsecretaris en het  
 Jaarverslag relatiegeschenken zijn geen op of aanmerkingen.

 Jaaroverzicht redactie,

 Jan geeft een reactie bij het verslag. De uitgaven van onze “Attentie” gaat goed. We hebben niet echt problemen met het  
 verkrijgen van kopij. Er komen in 2015 totaal 6 uitgaves. 5 keer de “Attentie” en één keer de 4 daagse Special. Nogmaals  
 dank aan onze huisfotograaf Henk Baron voor al zijn mooie foto’s en zijn tomeloze inzet.

 

International Police Association
district Nijmegen e.o.

District Leden Vergadering



 Jaaroverzicht activiteiten; De activiteiten Chillen op de Berg en de Volle maan wandeling zijn in 2014 niet doorgegaan.  
 Voor deze twee activiteiten was niet genoeg belangstelling.  

 Kascontrole;

 De boeken zijn gecontroleerd door Henk Baron en Elly Kuijper-Dijkmans. De boeken van IPA Nijmegen e.o. zijn goed  
 bevonden. Er zijn geen opmerking aangaande de boeken van de penningmeester. De administratie ziet er goed en correct  
 uit. De kascommissie spreek haar waardering uit voor de penningmeester en stelt voor het bestuur decharge te verlenen  
 voor het afgelopen boekjaar. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

6.)  Bestuursverkiezing:
 
 Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar Ferry Willems en Martin van der Putten. Beiden worden herkozen in het bestuur  
 van IPA Nijmegen e.o.

 
 Er volgt een kleine discussie over het voornemen van Ferry om in de loop van deze zittingsperiode het bestuur toch te  
 verlaten. Ferry heeft zich eigenlijk een beetje laten ompraten omdat de rest van het bestuur heeft belooft om actief uit te  
 kijken naar nieuwe bestuurders. Bert Brouwers kwam met de suggestie om een penningmeester van buiten aan te trekken.  
 Kost wel erg veel geld.
 Het bestuur gaat op zoek naar geschikte bestuurders. 

7.) Pauze: Er volgt een korte pauze.
 
8.) Benoeming
    Kascontrole comm. 

 De kascontrole commissie 2015 ziet er als volgt uit.  Elly Kuijpers en Jan Eker hebben zitting in de commissie.   
 Als reserve heeft Henry Arts zich opgegeven. 
 
9.)  Bestuursbeleid: 

 De voorzitter verteld: 
 Jan verteld dat we een echt team zijn en dat het erg goed gaat tussen ons. Er wordt veel energie gestoken in het bijhouden  
 van Facebook en onze website. Suggesties van de leden zijn erg welkom. Mensen we moeten het samen doen.

 We gaan kijken of we de stukken in 2016 in onze Attentie kunnen plaatsen. Wij als bestuur IPA Nijmegen e.o. hebben geen  
 geheimen. Dus in principe mag iedereen de stukken zien. Alleen wordt op de financiële stukken een uitzondering gemaakt.  
 Deze zijn niet openbaar.

 Landelijk Bestuur; 

 Het LB (Landelijk Bestuur) is goed bezig. Er zijn voor de komende voorjaarsvergadering maar twee voorstellen. Er wordt  
 door het LB veel puin geruimd van het oude bestuur. Dit heeft nog wel een jaar de tijd nodig. Financieel gaat het erg  
 goed met IPA Nederland. Bestaande leden van IPA Nederland hoeven in 2015 geen contributie te betalen. Er zijn goede  
 afspraken gemaakt over de verkoop van het IPA Huis Zeeland. 

 IPA Oost 6.
 
 We staan binnen IPA Nederland bekend als Oost 6. Oost 6 bestaat uit de districten Twente, Apeldoorn, Arnhem, De  
 Graafschap en Zwolle. De gezamenlijke vergaderingen werpen al hun vruchten af.  Activiteiten worden onderling open  
 gesteld voor leden. We proberen ook gezamenlijk enkele activiteit te organiseren. Hierover later misschien meer. Hou de  
 “Attentie” in de gaten.
 Tijdens de vergaderingen van Oost 6 blijkt dat de ideeën binnen de diverse districten niet zo ver uit elkaar liggen. 
 We zitten erg veel op een lijn. Afgesproken is dat ieder district om beurten de vergadering organiseert en dan ook   
 woordvoerder is tijdens de ALV. Dit om herhaling van vraag en antwoord te voorkomen.

 Als het aan het huidige bestuur van IPA Nijmegen e.o. ligt zal er geen groot district IPA Oost komen. Nijmegen e.o. is hier  
 geen voorstander van. Wij zijn ook bang dat onze grootste activiteit, de 4 daagse, dan zal verdwijnen.
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10.)  Voorstellen HB  

 Er zijn dit jaar twee voorstellen vanuit het Landelijk Bestuur. 

 Voorstel 1; Het opheffen van het district Noord Holland Noord.  Dit district heeft al lange tijd problemen binnen het  
 bestuur en kunnen geen nieuwe bestuurders vinden. Er wordt gekeken of het district samen gevoegd kan worden met het  
 district Kennemerland.
 De vergadering is niet tegen dit voorstel. VOOR

 Voorstel 2; Het samenvoegen van de districten Rijn en Gouwe en Den Haag-Haaglanden. Het district Rijn en Gouwe heeft  
 problemen om binnen hun district geschikte bestuurders te vinden. Het district is eigenlijk te klein.
 De vergadering is niet tegen dit voorstel. VOOR

 Er gaan twee afgevaardigden van het district Nijmegen e.o. naar de ALV van 2015 in Arnhem.

 De Vz. vraagt de vergadering dispensatie om geen 2de DLV te hoeven te organiseren. We organiseren alleen als dit echt  
 noodzakelijk is.
 De vergadering gaat akkoord.   
  
12.) Rondvraag: 
 
 Jan; heeft een opmerking over de bijschrift bij de motortoertocht in de Attentie. De redactie heeft deze fout   
 ook al opgemerkt. Verder mist hij de aanvangstijd bij de BBQ.

 Patrick (LB) Van 19 tot 21 februari waren in Nootdorp delegaties uit twaalf landen vertegenwoordigt in het zgn. Noord  
 Europees Forum . Op de agenda van dit afstemmingsoverleg stond o.a. Internationale IEB elections 2015, Commission  
 nominations en IPA Tomorrow (feedback from sections, re decission Potsdam) 

 IPA Nederland was gastland voor deze bijeenkomst, die werd voor gezeten door onze nationaal voorzitter Jaap Taal met  
 aan zijn zijde vicevoorzitter Wim Cornelis. 

 De voorbereiding voor deze bijeenkomst was in handen van de werkgroep Wereldcongres 2018 die de organisatie van dit  
 evenement zag als een “vingeroefening” voor de veel grotere klus in 2018. 

 Voor en na het officiële deel van deze bijeenkomst werd er in de wandelgangen ook veel informatie en ervaring   
 uitgewisseld op bestuurlijk niveau.

 Gimborn; De deelnemersprijs voor Gimborn is aangepast. Informatie is te verkrijgen bij Patrick.
 De Internationale Jeugdontmoeting is opengesteld voor kleinkinderen. Dit jaar gaat er een kind en een kleinkind van een  
 IPA Lid heen.

 Bert; Wil graag de stukken thuis gezonden krijgen. Zie de eerder gemaakte opmerkingen over de stukken in de   
 Attentie. 

 Verder was er niemand voor de rondvraag.

13.)  Sluiting:

 Omstreeks 21.50 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt een ieder voor zijn inbreng. De Voorzitter   
 zegt nogmaals dat de IPA bestaat uit haar leden en niet alleen uit het bestuur. Jan geeft nog de laatste opmerking mee “Ga  
 morgen allen stemmen”. De voorzitter biedt namens de penningmeester een ieder nog een drankje aan. Hij wenst een  
 ieder een wel thuis. 
 

Voorstel HB Nederland.
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In het Fries Museum is vanaf december 2015 het originele 
doodvonnis van Mata Hari te bewonderen. Een anonieme 
particulier heeft het bijzondere document gekocht, zodat het 
door het museum getoond kan worden aan het publiek. Dat 
meldt Omroep Friesland.

De Nederlandse danseres Mata Hari, in 1876 in Leeuwarden 
geboren als Margaretha Geertruida Zelle, werd op 15 oktober 
1917 iets buiten Parijs door een vuurpeloton geëxecuteerd. In 
haar vonnis was gesteld dat ze zich schuldig had gemaakt aan 

hoogverraad vanwege spionage voor de Duitsers.

De Friezin zou tijdens de Eerste Wereldoorlog verstrikt zijn 
geraakt in een spionage web. Zowel de Duitsers als de Fransen 
wantrouwden haar. Op 13 februari 1917 werd Mata Hari in 
Parijs gearresteerd. Ze werd vervolgens schuldig bevonden aan 
spionage en wegens hoogverraad gefusilleerd. Nederland diende 
tevergeefs een gratieverzoek in.

Kort voordat het vuurpeloton een eind aan haar leven maakte, 
zou de Friezin gezegd hebben:

“Dood is niets, leven trouwens ook niet. Sterven, slapen, overgaan 
in niets, wat maakt het uit? Alles is een illusie.”

Op het originele Franse gerechtsdocument dat sinds december 
2015 in Leeuwarden is te bewonderen, staat in dikke, vette letters 
de straf die Mata Hari kreeg opgelegd: Mort (de doodstraf)
Dit jaar is het een eeuw geleden dat Mata Hari overleed en 
gaan de militaire archieven in Parijs open. Historici kunnen dan 
dieper in de zaak duiken en zullen proberen te achterhalen of de 
danseres inderdaad schuldig was. 

Het doodvonnis is vanaf dit jaar te zien in de permanente 
tentoonstelling over Mata Hari in het Fries Museum.

Doodvonnis Mata Hari naar Fries Museum

We helpen iedereen in nood. Dus ook een onfortuinlijke pony. 
Het dier zakte in januari bij het Gelderse Groessen door het ijs 
en kon geen kant meer op. Wijkagenten Hans en Hans (Eenheid 
Oost-Nederland) schoten te hulp.

Een fietsster had ’s morgens het vierbenige dier al zien staan, op 
een bevroren stuk uiterwaarden van de Oude Rijn. Toen zij ’s 
middags weer langskwam, stond de pony nog steeds stokstijf op 
dezelfde plek. Hierop werd de politie gebeld. 

‘Wij kregen de melding over een pony die vast zat in het ijs’, 
vertelt Hans. Wat bleek? Een van haar achterpoten was door 
het ijs gezakt en zat inmiddels muurvast. Na aan omstanders te 
hebben gevraagd hoe diep het water was op de plek waar de 
pony stond – zo’n vijf centimeter – waagde Hans zich op het ijs. 
‘Het kraakte, maar het hield me. En ook al was ik er doorheen 
gezakt en zou het zo diep zijn geweest dat ik er tot mijn kont in 
zat, dan nog had ik het gedaan. Zo’n dier moet er gewoon uit.’

Hakken
Met zijn schoenen en een putterschepje bikte de Gelderse 
wijkagent het ijs rond het been weg. De pony was nu vrij, maar 
durfde of kon niet weglopen. ‘In de dienstauto lag mijn oude 
werktas en daarin zit altijd een hondenriem. Die heb ik om het 
hoofd van het dier gedaan. Met wat getrek en geduw en hulp van 
een omstander kregen we haar op de veilige, droge kant van de 
uiterwaarden’, aldus Hans. Zijn collega Hans vult aan: ‘Eenmaal 

op de dijk ging ze direct eten en na een tijdje begon ze alweer 
voorzichtig te lopen; hoewel een van de achterpoten volgens mij 
echt bevroren was.’

Stal
Geconstateerd werd 
dat de pony tot op 
de huid van de benen 
en buik doornat 
en koud was. Hans 
ging ondertussen 
op zoek naar de 
eigenaar. Die werd 
gevonden. ‘Hij haalde 
het dier op en 
bracht haar naar een 
stal. Voor zover ik 
weet maakt de pony 
het nu goed. Hoe 
lang ze uiteindelijk 
in die vrieskou heeft 
vastgezeten? Geen 
idee, maar als ze niet 
was opgemerkt, had 
ze het waarschijnlijk 
niet overleefd.’

Een onfortuinlijke pony
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Voor de diverse activiteiten dient ruim vooraf plaats te vinden bij Dick of Adrie. Zie hiervoor de 
colofon voorin deze ‘Attentie’. Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in Sporthal ‘De 
Heuvel’, Heuvel 40, 6651 DE Druten.

Wanneer je hebt opgegeven en door omstandigheden kun je niet deelnemen graag ook even 
afmelden bij Dick of Adrie.

Opgave 

Politie Museum Henk Baron.
En we gaan door!! 
Als alles loopt zoals het hoort te lopen is op zaterdag 23 april a.s. de “opening” van het Politie Museum met een officieel tintje. Daaraan 
wordt medewerking verleend door de Politiekapel Gelderland-Zuid. En Walter de Man heeft toegezegd om met zijn Rijkspolitie 
Porsche (Alex 50) aanwezig te zijn. Adres: Museum voor Nostalgie en Techniek, Dorpsstraat 38 in Langenboom (achter Grave)
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Agenda
De Ledenvergadering wordt gehouden op 15 maart 2016 te 20.00 uur in de Bar - Sporthal “De Heuvel”, 
De Heuvel 40, 6651 DE  Druten

Tweede Paasdag gaan we weer Paaseieren zoeken met onze kinderen/kleinkinderen. Gaan ze weer met 
veel eieren en een mooi cadeau naar huis? Aanvang 11.00 uur

De Eerste inloop wordt gehouden in de Bar - Sporthal “De Heuvel”, De Heuvel 40, 6651 DE  Druten, 
aanvang 11.00 uur.

Bezoek aan de Tuin van Bezinning door een delegatie van IPA Nijmegen. Die dag worden de collega’s 
herdacht die door en tijdens de uitvoering van hun dienst om het leven zijn gekomen. Zijn er leden die 
mee willen, dan zijn zij van harte welkom.

Van 19 tot 22 juli wordt de 100ste Vierdaagse van Nijmegen gelopen. IPA Nijmegen e.o. heeft 
bemoeienissen bij het onderbrengen van een aantal Buitenlandse Vierdaagse lopers, collega’s en IPA 
Leden, in de Sporthal “De Kwel” in Cuijk. 

Dinsdag 15 

maart 2016

Maandag 28 

maart 2016 

Zondag 10 april 

2016

Donderdag 9 

juni 2016

19 t/m 22 juli 

2016

Districts leden vergadering

Paaseieren zoeken

Eerste inloopdag

Bezoek aan de Tuin van Bezinning 

100ste Vierdaagse Afstandsmarsen

Zaterdag 10 

september 2016

Motortoertocht
Deze dag zal een motortoertocht worden georganiseerd voor de motorrijders. Waar we heen gaan is 
op dit moment nog niet bekend, maar het zal weer een mooie tocht worden.
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Het eerste nazomer kampeerweekend  van ons district op campingpark ‘Het Groene Eiland’ 
in Appeltern gelegen in het Gelderse Land van Maas en Waal. Zie artikel in deze Attentie.

Evenals dit jaar willen dan ook weer een natuurwandeling organiseren. Ditmaal in de omgeving van een 
Gelders kasteel. Natuurlijk gaan we ook dit kasteel bezoeken.

Tweede inloop van dit jaar. Tevens zullen dan onze jubilarissen van dit jaar in het zonnetje worden gezet. 
Aanvangstijdstip wordt nog nader bekend gemaakt.

23 t/m 25 

september 2016

Zaterdag 8 

oktober 2016

Zondag 6 

november 2016

Kampeerweekend Nieuw in 2016

Natuurwandeling

Tweede inloopdag


