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Voorwoord
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Arno Jansen
Voorzitter

IPA district Arnhem en Omstreken
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Agenda - Activiteiten
2018
Zaterdag 1 september:
Airborne wandeltocht, Oosterbeek.
Opgeven voor deelname tot 1 augustus.
Woensdag 12 september:
Bezoek aan het Museum voor Nostalgie en
Techniek in Langenboom (NB).
Verzamelen bij kantine SIOS in Velp om 12.30 uur.
Bezoek museum is van 14.00 uur tot circa 17.00 uur.
Wie willen er naar toe rijden? s.v.p. opgeven bij Marjo
Koehorst.
7 t/m 13 oktober:
Reis naar het Zwarte Woud.
Nog enkele plaatsen vrij.
Vrijdag 16 November:
Bezoek Omroep Gelderland.
Ontvangst 14.45 uur.
Maximum aantal is 40 personen.
Opgeven voor 15 oktober bij Marjo Koehorst.
Zaterdag 1 December:
Nostalgische avond in de kantine van SIOS in Velp.
Begin om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. maximum
is 50 personen.
Kosten zijn 5,00 euro p.p. voor leden, niet leden
betalen 7,50 euro p.p. inclusief enkele consumpties
en hapjes.

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

2018:

11 september
2 oktober
23 oktober
13 november
4 december
18 december
Dinsdag 11 December:
Handwerk-workshop gegeven door Loes Veldink
in de kantine van SIOS in Velp.
Begin 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Kosten zijn
12,00 euro p.p.
Zaterdag 15 December:
Kerstavond bij “t Centrum Reijmer in Babberich.

2019
Zondag13 Januari:
Nieuwjaarsreceptie in de kantine van SIOS in Velp.
Januari of Februari
Lezing over het conflict in Syrie door Ziad Amro.

Paaseieren zoeken bij I.P.A. Nijmegen.

Op tweede Paasdag zijn we
met onze kleinkinderen Siebe
en Minke naar IPA NIjmegen
geweest. Zij organiseerden voor
kinderen en kleinkinderen van IPA
leden een ochtend met creatieve
activiteiten, maar ook paaseieren
zoeken. Dit alles vond plaats
in de sportkantine in Druten. Er
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waren 12 kinderen aanwezig,
merendeel kleinkinderen van
leden met hun opa’s en oma’s. Na
een welkomstwoordje van Dick
Beerens en uitleg van de ochtend
werden er stenen beschilderd.
Ouders en grootouders kregen
een heerlijk kopje koffie of thee
met cake erbij. Onderwijl had
Jacqueline Beerens in de sporthal
de chocolade eieren verstopt, die
de kids met veel enthousiasme
gingen zoeken, waarna er nog een
tijdje in de sporthal gespeeld werd
met ballen en hoepels. Sommige
oma’s waagden zich er aan om
ook nog even te hoela hoepelen!
Na een heerlijke versnapering en
warme hapjes kregen alle kinderen

ook nog een cadeau, waar ze bij
ons erg mee in hun nopjes waren.
Siebe en Minke hebben het erg
naar hun zin gehad. Vonden het
leuk!
Alles bij elkaar een prima activiteit
die voor herhaling vatbaar is
en misschien dat er dan nog
meer mensen van IPA Arnhem
meegaan.
Dick en Jacqueline bedankt voor
de organisatie!

Jos
en
Koehorst

Marjo

Soos in Halsaf
De meesten waren zowel lid van de
personeelsvereniging Klavier en
van de IPA Arnhem en omstreken.
Landgoed Halsaf is een in
oorsprong
middeleeuws
beschermd monument in een
rustige en rustieke omgeving
vlakbij de Duitse grens.
Met zorg en oog voor historisch
detail is het landhuis gerestaureerd,
tot een Bed & Breakfast met zeven
kamers.
Verder is er een fitnessruimte, een
koekfabriek en een authentiek
Italiaans restaurant.

Op donderdag 12 april 2018 werd
een soosmiddag gehouden in
landgoed Halsaf te Babberich. Dit
was een gezamenlijke activiteit
van de personeelsverenigingen
Klavier en de IPA Arnhem en
omstreken.
Er waren 21 personen aanwezig
en dus viel de opkomst de
organisatoren tegen.

We werden ontvangen met
een kopje koffie en een heerlijk
stuk appeltaart al dan niet met
slagroom. De appeltaarten worden
gebakken in de bakkerij.
Deze bakkerij wordt bemand door
jonge mensen die een achterstand
op de arbeidsmarkt hebben. Ook
zijn deze jonge mensen werkzaam
in de bediening. En dat deden ze
met veel overgave. Veel van deze
jongelui vinden later een baan in
de horeca.

Piet opende de middag en heette
de aanwezigen welkom. Hij nam
het programma met ons door.
Hierna volgde een rondleiding
over en door het landgoed. Omdat
er een kleine opkomst was kon dit
in één keer gebeuren.
Halsaf mag geen kasteel worden
genoemd
omdat
de
toren
ontbreekt. Die brandde in het
verleden af. We bezochten de B.&
B de fitness en de koekfabriek.
In de koekfabriek mochten we
slechts een blik werpen en geen
koekblik. Een strenge jongeling
stond bij de ingang en deelde ons
mede dat ze net de vloer gedweild
had, dus voor ons, geen toegang.
Het rook er heerlijk naar appeltaart
en naar veel soorten koekjes die
daar gebakken werden.
Ook werd verteld waarom het
landgoed Halsaf heette. Vroeger
werd dit landgoed bewoond door
een nogal doortastende dame. Die
had in de muur van het toenmalige
kasteel een gat gemaakt. De
nieuwsgierige man die zijn hoofd
hier doorstak werd meteen een
kopje kleiner gemaakt met een
vlijmscherp zwaard. Bob van
Engeland was moedig genoeg
om zijn hoofd in het gat te steken
of was hij nieuwsgierig genoeg.
Gelukkig was de kasteelvrouw al
eeuwen dood.
Na de rondleiding gingen we naar
de bar. Daar zaten we gezellig
bij elkaar en onder het genot van
een drankje werden de mooiste
verhalen verteld. Eigenlijk was het
prima dat we de rondleiding met
zijn allen hadden gemaakt. Nu
werd het een echte soos, gezellig
kletsen met vroegere collegae.
Ondanks de lage opkomst vond
iedereen het en succes.

Leen.
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Bezoek Wageningen Universiteit en Research

Het was een koude vrijdagmiddag
toen wij 23 maart j.l. met 22 IPA
leden de WUR bezochten. We
verzamelden ons om half 2 in het
Atlas gebouw en werden hartelijk
ontvangen door Jodi van Leusden
en onze gidsen
Sander en
Christiaan.
De rondleiding begon onderaan
de loopbrug bij het standbeeld
“ de Zaaijer”. Jodi vertelde
ons dat in de loop der jaren
de
universiteit
bezocht
is
door belangrijke personen uit
vele landen van de wereld.
Op 4 september 2007 opende
Koningin Beatrix de Wageningen
Campus, prins Willem Alexander
bezocht in 2003 en in 2004 de
universiteit om te praten over
het watermanagement in relatie
tot voedselkwaliteit. Koningin
Maxima heeft
in september
2013 het onderwijsgebouw Orion
geopend en op 16 oktober 2013
het FrieslandCampina Innovation
Centre welke gevestigd is op de
campus.
We werden in twee groepen
verdeeld. Groep 1 begon richting
het onderwijsgebouw Forum.
We gingen eerst naar de 2e
verdieping waar we een goed
zicht hadden op de studerenden.
Toen naar de 7e verdieping met
een ontzettend mooie uitzicht
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op alle verdiepingen onder
ons. Via een doorzichtige enge
brug liepen we een rondje langs
diverse ruimtes met computers,
laboratoriumafdelingen en zalen
waar studenten studeerden. Weer
een doorzichtige brug over en toen
naar de lager gelegen bibliotheek.
Hierna liepen we naar het Actio
om daar de mooie plantenwand
in de hal te bewonderen. Groep
2 begon richting, de sinds vorig
jaar aangelegde, watertuin. Het
infobord bij deze tuin wordt verlicht
door plantenstroom welke wordt
opgewekt door de plaatsing van de
natte natuurtuin bij Atlas. Daarna
ging de rondleiding ook naar Actio
en vandaaruit naar Forum.
De Universiteit werd opgericht in
1876 als Rijkslandbouwschool
en sinds 1998 als Wageningen
Universiteit en Research. Op 9
maart 1918 ontstond de Rijks
Landbouw Hoogeschool en werd
het bij wet bekrachtig tot een
academische instelling. Dit jaar
dus 100 jaar geleden. In 2017 had
de universiteit 12001 studenten
BSc-, MSc- en PhD-studenten

uit meer dan 100 landen. In 1980
is het bestuurscentrum op het
Salverdaplein een maand lang
door studenten bezet gehouden.
Op 1 september 1997 is de
landbouwuniversiteit middels een
fusie samen gegaan met de Dienst
Landbouwkundig Onderzoek en in
2000 werd de naam veranderd in
Wageningen universiteit. In 2004
fuseerde de Hogeschool van
Hall Larenstein met Wageningen
Universiteit maar, in 2012 is deze
hogeschool
weer
zelfstandig
geworden.

De universiteit is verdeeld in vijf
departementen. Agrotechnologie
en
Voedingswetenschappen,
Dierwetenschappen,
Omgevingswetenschappen,
Plantenwetenschappen
en
Maatschappijwetenschappen.
De
voormalige
DLO
kent
9
gespecialiseerde
researchinstituten op het gebied

van agrarisch onderzoek.
Bekende alumni van de universiteit
zijn o.a. Jeroen Dijsselbloem,
Cees Veerman, Jan Just Bos,
Helga van Leur, Joris Voorhoeve,
Gerrit Braks en Anne Vondeling.
Na afloop hebben we in het Grand
cafe van Forum gezamenlijk nog
wat gedronken en koude en warme
snacks genuttigd waarna we om 4
uur weer richting huis gingen.
Het was een leerzame middag
dankzij Sander en Christiaan.
Jodi van Leusden heeft veel tijd
besteed om te zorgen dat we een
leuke middag hadden.
Bedankt
Jodi,
Sander
en
Christiaan.

Tom Letteboer en
Loes Nije

Even voorstellen
Arno Jansen

Arno Jansen ( 62 jaar ), geboren te Elst in de gemeente Overbetuwe en
vervolgens aldaar in de Betuwe opgegroeid. Na de middelbare school in
september 1972 gesolliciteerd en vervolgens in opleiding gegaan bij het
Wapen der Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn. Na de opleiding eind
1973 geplaatst bij de wachtbrigade KMar te ’s-Gravenhage en gedurende
een jaar belast met de beveiliging van de paleizen, Koninklijke Stallen en
Ministeries. In 1974 heb ik Mimi van Zadelhoff ( vroeger het buurmeisje )
weer ontmoet en was onze verkering een feit. Wij beiden kennen elkaar al
heeeeel lang, nl. onze moeders waren vriendinnen en zij woonden vlak bij
elkaar in de buurt in Elst. Vroeg besproken ….. al tijdens ons gezamenlijk
verblijf in de kinderbox (looprek).
Als ongehuwd marechaussee na de wachtperiode geplaatst op de Brigade
Nijmegen en was toen zoals gebruikelijk inwonend op de brigade. Eind
jaren zeventig in het huwelijk getreden met mijn Mimi en gedurende mijn
loopbaan samen met het gezin vele malen verhuisd.
Op 19 maart 1980 is onze dochter Danielle geboren te Zevenaar. We
hebben nu twee kleinzonen te weten Tom ( 6 jaar oud ) en Thijs ( bijna 4
jaar oud ) en zij wonen in de Schuytgraaf te Arnhem.
Wij wonen sedert april 2017 met veel plezier in Heteren aan de Beemdhof
samen met onze Ragdoll kater Snookie.
In verband met het vervullen van de diverse functies binnen en buiten de organisatie en het loopbaanbeleid
binnen de Koninklijke Marechaussee veelvuldig met het gezin verhuisd. In totaal 11 keer verhuisd:
Van Elst – Zevenaar – Stolzenau (BRD) – Ossendrecht – Almere Stad – Terneuzen – Ede – Bemmel – Ankara
Turkije – Bemmel – Heteren.
Eerste kennis making met de IPA
In 1984 zijn wij naar Stolzenau, aan de Weser ( tussen Minden en Nienburg ) verhuisd in verband met mijn
plaatsing bij de brigade Kmar Stolzenau. De KMar was belast met de politiedienst t.b.v. de Nederlandse
eenheid ( 5e Groep Geleide Wapens )en hun gezinsleden . Ik ben in februari 1985 lid geworden van de IPA
Nederland die aldaar een eigen IPA district gevormd hadden, te weten Seppenwolde. We hebben in die tijd een
kamer geadopteerd in het IPA huis te Serooskerke en met onze leden deze kamer opgeknapt. Veel contacten
en activiteiten in die tijd met Kripo Nienburg, Wasserschutspolizei Minden en lokale politieautoriteiten in
Nieder Saksen en Nord Rhein Westfalen. In 1986 en 1988 met de IPA naar Berlijn geweest en in die periode
diverse seminars gevolgd te Gimborn. Begin jaren 90 is het district Seppenwolde opgeheven.
In 2011 heeft Joke en Jos mijn het speldje 25 jaar IPA lid uitgereikt te Bemmel. Op verzoek vervolgens een
stukje geschreven voor de Melder over werkzaamheden COE-DAT te Ankara.
Mijn laatste functie ( 3 jaar) heb ik vervuld in het buitenland, te weten Ankara Turkije als Stafofficier in de
functie van Policy & Doctrine Officer bij het Centre of Excellence Defence Against Terrorism (COE-DAT). Na
terugkomst In oktober 2013 met Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO) gegaan.
In de Melder gelezen over de reis In oktober 2017 met IPA naar Schotland en ons toen meteen opgegeven
en deelgenomen aan deze prachtige reis. Heel erg leuke reis, veel gezien en het was een heel gezellig
reisgezelschap !!! en vervolgens benaderd en ….. voor een bestuursfunctie (voorzitter) binnen het IPA district
Arnhem en omstreken door Leen en Bert.
Ambitie:
●
Bijdrage leveren aan de besluitvorming, coördinatie en afstemming van activiteiten voor de leden
van de IPA;
●
Inspireren, samenwerken, bemiddelen, communiceren, representatie
●
Uitdaging om evenementen  te organiseren van niet alleen de huidige deelnemende IPA leden maar
vooral  om jonge collegae bij de IPA activiteiten te betrekken en te enthousiasmeren;
●
Promotie IPA lidmaatschap voor met name jonge collegae;
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●

Bijdrage leveren op het bestuurlijke vlak van de IPA.

Curriculum Vitae:
- aug 2016 – heden adviseur/onderzoeker bij Legitiem op gebied van Basis Registratie Personen (BRP) bij
Gemeentes in het kader van het project van de Rijksoverheid, te weten: Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
(LAA); - apr 2016 - oktober 2016 vrijwilliger bij de Hartstichting als collecte-organisator;
- mei 2014 - heden vrijwilliger bij de Stichting DE 4DAAGSE als Hoofd van de Dienst Toezicht & Handhaving
- mrt 2014 - december 2015 Free Lance Docent/Opleider/Trainer/Adviseur opleiding Basisbekwaamheid
Buitengewoon Opsporingsambtenaar;
- okt 2013 met Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) majoor b.d. der Koninklijke Marechaussee
Werkzaam geweest bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee van 1972 - 2013 in diverse functies
als marechaussee, onderofficier en officier. Werkzaam binnen de taakvelden Beveiliging, Politiedienst,
Grensbewaking, Mobiel Toezicht Vreemdelingen, Tactische recherche Dienst Luchtvaart, Operationele
recherche, Staffuncties/Management KMar op Brigade-, Districtsniveau en Staf KMar.
Ook veel werkzaamheden op projectbasis en samenwerkingsverbanden verricht bij diverse politie-eenheden
( RBT/DRBT ).
Hobby’s:
Golf, reizen, zwemmen,

Rita Klaassen
Even voorstellen, zo vroeg mij de redactie van de Melder! Tja dat heb ik al eerder
gedaan! Het was tijdens de reis naar Letland, Estland, Litouwen en Rusland dat ik
werd overvallen met de vraag deel uit te maken van het bestuur. Nou ja een vraag;
jullie kennen Jos Koehorst, Fred Holtes en Leen Kip? We waren onderweg van St.
Petersburg naar Riga en zij gewapend met de nodige Russische ervaringen werd mij
de vraag voorgelegd! Benadrukt werd dat het niet veel werk was en ach een paar keer
per jaar vergaderen! Nou ja, zo dacht ik in mijn onschuld: een gezellige en reislustige
vereniging en ben zonder enige kennis in het secretariaatswerk van de vereniging
gestapt. Het was leuk en ook gezellig werken met het bestuur maar het was meer
werk dan ik had ingeschat en ik was de enige die ook nog actief deelnam aan het
arbeidsproces. Erg veel: en nog werken en oppassen bij mijn kleinkinderen en ook
nog willen sporten, dus keuzes maken en daarom afscheid genomen van het bestuur.
Nu ik gepensioneerd ben, heb ik niet meer tijd, geen idee hoe dat kan! Wel heb ik
er een oppasadresje bijgekregen want bij het verlaten van de dienst kwam er een tweeling bij: geweldig!
Inmiddels dus oppassen bij de kleindochters van 9 en 7 in Arnhem en op de 2 jongens van 3 in Hengelo.
Otto en ik zijn 13 jaar geleden getrouwd en wij vormen samen, zoals het zo mooi heet, een samengesteld
gezin. Otto heeft een kleinzoon van 8 en een kleindochter van 2. Wij hebben de traditie met Pinksteren te
camperen, met de caravan. In het begin met een kleinkind, toen twee, drie, vorig jaar vijf en dit jaar: ja zes
kleinkinderen! We hebben de caravan uitgebouwd met extra voortenten en binnenslaaptentjes en het wordt
spannend dit jaar of we al het grut in gareel kunnen houden.
Ja en hoe kom ik nu weer bij het bestuur terecht? We waren weer op reis en het was weer gezellig….! Dit
keer naar Schotland en of de whisky van invloed was? Ik heb er goed over nagedacht en met Bert ter Haar
afgesproken dat ik dan de functie van tweede secretaris ambieer. Uiteindelijk heb ik in mijn leven als officemanager van de korpsleiding Politie Gelderland-Midden al zo heel veel genotuleerd. Ik wil het graag doen als
Bert afwezig is maar in eerste instantie ga ik me bezig houden samen met Marjo Koehorst en Loes Nije met
de evenementen die we voor de vereniging organiseren. En ik kan als afsluiting aanraden de Melder goed te
lezen want er staan leuke activiteiten gepland.
Ik heb er zin in me in te zetten voor een de zeer actieve vereniging van IPA Arnhem e.o. Ik ben geen kaarter
maar hou van leuke activiteiten en bijzondere reizen en daar zullen we elkaar ook treffen!

Rita Klaassen
10 | IPA Arnhem

Uitnodiging voor bezoek aan
Museum voor Nostalgie en Techniek
Op
woensdagmiddag
12
september zijn we van plan om
een bezoek te brengen aan
het Museum voor Nostalgie en
Techniek in Langenboom.
Het museum voor Nostalgie
en Techniek in het Brabantse
Langenboom
is
een
uniek
museum voor jongeren, senioren,
dames en heren. Een bijzondere
collectie oude gereedschappen
en gebruiksvoorwerpen van meer
dan 70 ambachten en beroepen
met duizenden voorwerpen en
machines uit het verleden zijn
door Wim van Schayik in ruim 70
jaar verzameld, gerestaureerd en
tentoongesteld.
Van handgereedschappen tot de
eerste elektrisch aangedreven
machines voor huis, tuin, keuken,
werkplaats, kantoor, praktijk, kerk
en op het land; u kijkt uw ogen uit!

In het museum is eveneens
gevestigd
het
politiemuseum
van Henk Baron, IPA lid van
de IPA Nijmegen. Hij heeft een
grote hoeveelheid voertuigen en
uniformen van de Nederlandse
politie tentoongesteld.
Voor senioren heeft het museum
een hoog nostalgisch “Oh-Ja”
gehalte terwijl -ook voor de jongere
generaties- veel voorwerpen een
gevoel oproepen van bewondering
en verbazing over het menselijk
vernuft, geduld en vakmanschap.
Het bezoek met een tijdsduur van
ca. 3 uur bestaat uit: ontvangst
met koffie of thee, gevolgd door
een rondleiding door deskundige
gidsen en een nabeschouwing
met drankje.(twee consumpties)
Het plan is om met zo veel
mogelijk mensen in zo weinig
mogelijk auto’s daar naar toe te

rijden en dus willen we om 12.30
uur verzamelen bij de kantine van
SIOS in Velp.
Kosten
voor
deze
middag
bedragen 11 euro per persoon
voor IPA leden, gelijkgestelden en
partners. Introducees betalen 16
euro per persoon
Opgeven voor 15 augustus 2018
bij Marjo Koehorst via de mail:
marjokoehorst@hotmail.com.
Gelieve het bedrag over te maken
naar IBAN NL 23 RABO 0143
7708 10 Rabobank /Hoorn inzake
IPA Arnhem e.o.
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72ste Airborne wandeltocht 2018,
Disctricten kunnen tot 1 augustus 2018 deelnemers inschrijven

Met ruim 31.500 deelnemers is de
Airborne Wandeltocht op zaterdag
1 september 2018 het grootste
eendaagse wandelevenement ter
wereld. De tocht is een eerbetoon
aan de bijna 1.750 Britse en
Poolse militairen die in 1944 in de
Slag om Arnhem het leven lieten.
Zij liggen begraven in Oosterbeek,
waar de tocht elk jaar start en
finisht onder begeleiding van maar
liefst dertig muziekkorpsen.
Ook dit jaar zal IPA-Nederland
aanwezig zijn met een tent op het
middenterrein van het sportpark
Hartenstein. Daar zullen we niet
alleen deelnemende IPA leden uit

De afstanden zijn 10-15-25-en 40
km. De kosten van de inschrijving
zal IPA Nederland voor haar
rekening nemen.
De officiële start, met defilé, is om
11.00 uur dus wel tijdig aanwezig
zijn.

de wandeltocht en presenteren
groepen militairen, marechaussee,
politie, scouting en burgers zich aan
de burgemeester en opgestelde
hoogwaardigheidsbekleders.
Aanmelding voor deelname vóór 01
augustus 2018 onder vermelding
van je IPA lidmaatschapsnummer,
de te lopen afstand en de
hoeveelste keer je deel neemt dit
jaar aan:

Het
defilé
plaats
op
de
Utrechtseweg, voor het Airborne
Museum. Even voor elf uur, klinkt
het
trompetsignaal
‘reveille’,
gevolgd door één minuut stilte.
Daarna opent de marsleider

Marjo Koehorst, evenementen
coördinator IPA district Arnhem
en
omstreken,
mailadres:
marjokoehorst@hotmail.com.
Na inschrijving volgt nadere
informatie aan de deelnemers.

ons eigen land verwelkomen, maar
ook een aantal IPA wandelaars uit
andere landen.
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Reis naar Noorwegen
De IPA Arnhem organiseert in 2019 een fantastische 9 daagse reis naar Noorwegen.
We vertrekken op zaterdag 25 mei en komen op zondag 2 juni terug.
Deze reis wordt georganiseerd door Midlandtours. Een touroperator opgericht door twee van onze vaste IPA
Chauffeurs Gijs en Roel.
Zij organiseren  dit jaar voor ons de 7 daagse busreis naar het Zwarte Woud.
Deze twee jonge ondernemers willen ons laten zien dat zij in staat zijn onze leden een prachtige reis aan te
bieden.
In de onderstaande flyer kunt u alle bijzonderheden lezen omtrent prijzen e.d.
AANTAL DEELNEMERS
Deze reis gaat door bij minimaal 40 deelnemers.
Inmiddels hebben zich al 42 deelnemers aangemeld.
Er kunnen maximaal 48 personen deelnemen.

OPGEVEN
U kunt zich opgeven bij onze evenementen
coördinator Marjo Koehorst, email
marjokoehorst@hotmail.com of telefonisch GSM
06-45 62 59 30.

BETALING
Het bestuur heeft besloten dat u maandelijks een bedrag kunt storten op de rekening van onze penningmeesters.
Dit omdat het een dure reis is. Als u wilt meedoen aan de spaarregeling dient u dit aan te geven bij uw
boeking.
U dient bij opgave 150 euro per persoon aan te betalen.
Op 1 januari 2019 dient u dit bedrag aan te vullen tot 750 euro.
Deelnemers die aan de spaarregeling meedoen moeten er voor zorgen dat zij op 1 januari 2019 minimaal
750 euro per persoon gespaard hebben. Dit mag ook meer zijn het is aan u.
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Later krijgt u bericht
wanneer het volledige
bedrag voldaan moet
zijn.
Het
rekeningnummer
van de penningmeesters
van IPA Arnhem en
omstreken is:
IBAN NL 23 RABO 0143
7708
10
Rabobank
Hoorn inz. IPA Arnhem
en omstreken onder
vermelding
reis
Noorwegen.
BIJ
OPGAVE
TE
VERMELDEN:
Binnen- of buitenhut.
Bij de reis is een
nachtovertocht met logies in een binnenhut inbegrepen.
Wilt u liever in een buitenhut overnachten, dan dient u dit bij boeking aan te geven. Een buitenhut kost 9
euro per persoon meer. Dit bedrag wordt ook berekend voor alleen reizenden die een éénpersoons buitenhut
boeken. De toeslag is hoger maar deze neemt Midlandtours voor haar rekening.
Flamsbaan.
Wilt u op dag 5 per Flamsbaan naar Voss rijden dan dient dat ook bij aanmelding op te geven. De plaatsen
in de FLamsbaan zijn beperkt en de touroperator moet de plaatsen ruim van te voren reserveren. De prijzen
voor de Flamsbaan zijn voor 2019 nog niet bekend. Ze worden geschat op 58 euro per persoon.
De spoorlijn Myrdal - Flåm, ook wel Flåmsbana of Flåmspoorweg genoemd, is een treintraject in Noorwegen,
tussen de plaatsen Myrdal en Flåm. De spoorweg is een van de steilste trajecten ter wereld, met een stijging
van 865,5 meter over 20 kilometer lengte. Oorspronkelijk bedoeld als verbinding tussen de Oslolijn en de
Bergensbanen, behoort het nu tot de belangrijkste toeristenattracties van West-Noorwegen. Dit toeristisch
belang wordt onderstreept door bijvoorbeeld een tussenstop bij de imposante waterval Kjosfossen. Zie voor
verdere informatie https://www.youtube.com/watch?v=7STyM5rDh20
Elveseter Hotel
De reiscommissie heeft bewust gekozen voor dit hotel.
Het hotel is schitterend gelegen in een idyllisch landschap met hoge bergtoppen en wild stromende beken.
De natuur is overweldigend.
Dit hotel is eigenlijk een museum. Het hotel is erg oud en is bijzonder mooi gelegen. In het hotel kijkt u uw
ogen uit. De bekende antiekhandelaar Drew Pritchard heeft een aflevering van zijn t.v. programma Salvage  
Hunters aan dit hotel gewijd.
De kamers echter zijn zeer minimaal. We verblijven er 2 nachten. De commissie heeft ondanks het feit dat
de kamers niet bijzonder zijn toch gemeend voor dit zeer aparte hotel te moeten kiezen. De reviews zijn
uiteenlopend van slecht tot zeer lovend. Het eten is goed.
Bekijkt u de foto’s op https://www.booking.com/hotel/no/elveseter.nl.html.
U zult enthousiast zijn.
Tot slot delen we mee dat de prijs inclusief de fooi voor de chauffeur is.
Voorkeur ten aanzien van bedden kan worden opgegeven. We kunnen echter niet garanderen dat aan die
wensen tegemoet gekomen kan worden.
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Districtsledenvergadering
Op dinsdagavond 27 maart 2018
hield de IPA Arnhem en omstreken
haar ledenvergadering in het
clubhuis van de korfbalvereniging
Sios ‘61 te Velp.
Er waren 24 belangstellenden naar
deze vergadering gekomen. Er
hadden zich 6 personen afgemeld
waaronder onze secretaris. Bert
is samen met zijn echtgenote op
vakantie in Indonesië. Het bestuur
was over de opkomst gematigd
tevreden.
Annelies had voor koffie gezorgd
en daarbij serveerde ze ook een
eigen gebakken plak cake.
Jos opende de vergadering
om 20:00 uur. Hij heette de
aanwezigen van harte welkom
en had een speciaal woord van
welkom voor de vice voorzitter
van IPA Nederland Wim Cornelis.
De agenda werd vlot door Jos
afgewerkt. Fred nam het woord
en sprak ons nieuwe lid Albert
Ruinard toe. Albert is een fervent
klaverjasser maar ook een fervent
consument van kwalitatief goede
appeltaarten. Fred had hem
beloofd dat als hij vier kaartavonden
had meegedaan hij één van
de bekende appeltaarten van
Annelies zou krijgen. De EERST

volgende kaartavond zou Albert
voor de vierde keer mee doen In
verband met gezondheidsredenen
kan hij niet aanwezig zijn. Daarom
bood Fred hem nu een appeltaart
aan, die Albert met een brede
glimlach accepteerde.
Vervolgens kreeg Wim Cornelis
het woord. Hij vertelde over de
capaciteitsproblemen binnen het
landelijk bestuur. Door allerlei
omstandigheden waaronder ziekte
moet het meeste werk nu gedaan
worden door 2 personen zijnde
John Korsel en Wim Cornelis.
Wim verwachtte dat het landelijk
bestuur binnenkort uitgebreid gaat
worden met mogelijk 1 of 2 jonge
bestuursleden.
Ook verwachtte hij dat binnen een
jaar een voorzitter benoemd gaat
worden.
De nieuwe statuten liggen bij
de notaris en zullen binnenkort
passeren. Er moet ook een nieuw
huishoudelijk reglement komen.
Daarvoor had Wim tijdens de
opening van het IPA kantoor in
Gouda een oproep gedaan. Hij
vroeg districtsbestuurders zich
hiervoor in te zetten. Tijdens die
vergadering meldde zich Martine

Jager van het district Groningen.
Voor deze vergadering hebben
Arno Janssen, Bert ter Haar en
Leen Kip zich bereid verklaard
dat zij hieraan ook medewerking
wilden verlenen.
Bij het punt Activiteiten deelden
Fred en Marjo mee dat er
voor de kerstavond en de
nieuwjaarsreceptie een andere
opzet was bedacht. Het is de
bedoeling dat de kerstavond nu
wordt gehouden bij het Centrum
in Babberich met een buffet.
De
nieuwjaarsreceptie
wordt
gehouden met de huldiging van
de jubilarissen en zonder Chinees
buffet.
Tijdens de bestuursverkiezing
werden Arno Jansen en Rita
Klaassen in functie gekozen.
Respectievelijk als voorzitter en
2e secretaris.
Jos Koehorst nam afscheid als
bestuurslid.
Jos vertelde dat er binnen het
bestuur wat problemen waren
gerezen, waarna hij heeft besloten
het bestuur te verlaten. Jos wilde
niet verder op deze problemen
ingaan. Hij zei dat er een gesprek
heeft plaats gevonden met de
betrokkenen. De strijdbijl is
begraven en de oude goede en
vriendschappelijke verhoudingen
zijn hersteld . Jos heeft zich
jarenlang ingezet als bestuurder
van IPA Arnhem en omstreken.
Fred nam het woord. Hij vertelde
dat Jos in 2008 ook één van
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de leden was die vonden dat
de IPA Arnhem niet opgeheven
kon worden en toetrad tot het
nieuwe bestuur. Hierdoor bleef de
IPA Arnhem bestaan. Op 2 mei
2017 ontving Jos Koehorst, een
Koninklijke onderscheiding voor
onder meer zijn inzet als vrijwilliger
t.b.v. de samenwerking van de
politie Gelderland-Midden met de
politie in de provincie Baranya in
Hongarije, zijn bijdrage aan het
bezoek van Engelse politiemensen
tijdens de herdenkingen van de
slag om Arnhem en voor zijn
activiteiten als bestuurslid bij de
International Police Association
(IPA).
Jos
werd
een
cadeaubon
aangeboden en zijn vrouw Marjo,
die zich overigens erg inzet voor de
IPA als evenementen coördinator
kreeg een fraaie bos bloemen.
Jos

gaat

nu

verder

als

ondersteuner van het bestuur en
wel als contact secretaris. Jos
gaat in voorkomende gevallen
de contacten met de IPA in het
buitenland verzorgen. Vervolgens
stelden de nieuwe 2e secretaris
Rita Klaassen en de nieuwe
voorzitter Arno Jansen zich voor.
Elders in dit blad stellen ze zich
nogmaals voor.
Jos overhandigde na de rondvraag
en sluiting van de vergadering de
voorzittershamer aan de nieuwe
voorzitter Arno.
Tijdens de rondvraag bedankte
Joke van Dulm het bestuur voor de
inzet. Dit werd door de aanwezige
leden werd bekrachtigd met
applaus.
Hierna volgde nog een verloting.
Er werden een fles wijn een
originele Annelies appeltaart en
een rollade verloot. Hermann de
Warle won de fles wijn en Loes
Nije de rollade. De appeltaart werd
gewonnen door de organisator
van de loterij Fred Holtes. Fred
weigerde de prijs, waarna hij
opnieuw verloot werd. Nu won
Mimi Jansen de echtgenote van
onze voorzitter Arno de appeltaart.

Echter met 1 restrictie. De taart
moet aangesneden en opgegeten
worden
tijdens
de
eerste
bestuursvergadering van nieuwe
bestuur op 4 april.
Hierna dronken we nog een glaasje
en vervolgen ging iedereen zijns
weegs zoals men dat zegt.

Fred Holtes en Leen
Kip.

Wijziging van de regeling deelname aan activiteiten
georganiseerd door de I.P.A. districten
Beste leden,
Uitgangspunt is dat deelname aan activiteiten door leden van andere districten mogelijk moet zijn en moet
blijven. De bestaande regeling is op het volgende punt veranderd, te weten dat de districten de kosten van
deelname aan activiteiten door leden van andere districten NIET onderling meer verrekenen. Dus kort gezegd komt het hier op neer dat de districten geen facturen meer sturen aangaande het verschil ledenprijs en
kostprijs van deelnemende leden.
Het District bepaalt zelfstandig of en in welke gevallen er een ledenprijs en/of er een introducé prijs van
toepassing is. Afhankelijk van de activiteit kan deze variëren. Dat zal dan in de uitnodiging duidelijk vermeld
worden.
De leden van het District Arnhem en omstreken geven zich in voorkomend geval zelf op bij het organiserend
district en betalen vervolgens zelf de vastgestelde prijs. Gaarne onze evenementen coördinator eveneens
van uw opgave in kennis stellen per mail. Dit gelet op onze jaaroverzicht.

Arno Jansen

Voorzitter
IPA district Arnhem en Omstreken
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Opening I.P.A. kantoor in Gouda

Op zaterdag 24 maart waren Fred
en Leen aanwezig bij de opening
van het IPA kantoor aan de Wilde
Wingerdlaan 1 te Gouda.
Van verre zagen we al de IPA
banners, de IPA vlag en de
Nederlandse vlag. De vice
voorzitter van IPA Nederland
Wim Cornelis stond bij de
toegang en verwelkomde de
districtsbestuurders.
Binnen was het een drukte van
belang.
Districtsbestuurders
commissieleden en ereleden
stonden bij elkaar en genoten van
de koffie die geserveerd werd door
Trees Eijkemans en haar dochter
Sharon.
Voor de opening nam Wim
Cornelis het woord. Hij schetste
de totstandkoming van het
gebouw, de financiering en sprak
zijn waardering uit voor een
kleine groep vrijwilligers die het
hele gebouw hadden opgeknapt.
Dit was geen sinecure maar het
resultaat mag er zijn. Via een
PowerPoint presentatie konden
we de werkzaamheden volgen.
We zagen ondermeer een vice
voorzitter die op zijn knieën lag en
de vloer schoonmaakte.
De personen die meegewerkt
hebben aan het project zijn:
Jan van Dijk, Jan van Steenbergen,
Lia Rijer, Cor Koopman en Wim
Eijkemans.
Respect voor wat deze kleine
groep mensen in korte tijd heeft
gerealiseerd.
De officiële opening werd verricht
door de burgemeester van Gouda
Milo Schoenmaker, de opvolger
van onze vice voorzitter Wim
Cornelis.

In een gloedvol betoog liet hij
merken vereerd te zijn dat de
hoofdkantoor van IPA Nederland
in Gouda was gevestigd. Hij
opende het gebouw symbolisch
door het aansnijden van een grote
taart met het IPA logo.
Wim Cornelis bedankte Milo
Schoenmaker en bood hem een
gratis lidmaatschap voor 1 jaar aan.
Dit werd door Milo Schoenmaker
bijzonder op prijs gesteld. En
zo zie je maar iedereen kan een
nieuw lid aanbrengen.
Vervolgens volgde er een gezellig
samenzijn met een glaasje en
met overheerlijke hapjes van de
cateraar Verhage uit Gouda. Deze
vermelding was een opdracht
van Trees Eijkemans die er voor
gezorgd had dat de hapjes er
waren. Tevens had Trees geregeld
dat de lunch ook goed verzorgd
was door de cateraar “Verhage”.
Fred en ik waren zo onder de
indruk van haar optreden dat we
het wel uit ons hoofd lieten om niet
aan haar opdracht te voldoen.
Het nieuwe kantoor wordt tijdens
werkdagen bemand door onder
meer
onze
penningmeester
John Korsel die weliswaar met
pensioen is, maar volgens velen
in dit kantoor een dagtaak verricht.
Na de lunch vond er in de
vergaderzaal een voorbereidende
vergadering plaats voor de
Algemene
Ledenvergadering,

kortweg de A.L.V.
Wim schetste de momenteel
moeilijk situatie rond het landelijk
bestuur. Door omstandigheden
komt het merendeel van de
werkzaamheden op de schouders
van slechts twee man.
Wim hoopt dat hieraan snel
een eind komt. Het bestuur is in
afwachting van twee nieuwe jonge
bestuurders en ook een nieuwe
voorzitter zal er binnen een jaar
komen.
John Korsel schetste de situatie
met betrekking tot de financiën. Hij
kondigde aan dat er veranderingen
aan zaten te komen en hij hoopte
dat het boekhoudprogramma
weldra voor een ieder operationeel
werd.
De nieuwe statuten worden binnen
kort bij de notaris gepasseerd. Er
moet nog een nieuw huishoudelijk
reglement komen. Wim vroeg
vrijwilligers die zich hiervoor
beschikbaar wilden stellen. Tijdens
de vergadering meldde zich van
het district aan.
We hopen elkaar op 20 april weer
te ontmoeten in Almelo tijden de
A.L.V.

Fred Holtes
en Leen Kip
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Oostelijke kampioenschappen jeu de boules
prachtige bos bloemen aan.
Swannie Gerritse had zich samen
met haar man Jan ingeschreven
voor dit toernooi. Echter onlangs
overleed Jan Gerritse plotseling.
Eenieder was verheugd dat
ze haar met haar zoon Frank
aanwezig was.
Na de ontvangst werd er een kop
koffie of thee geserveerd met een
roomsoesje.

In de Melder had ik gelezen dat
de IPA Arnhem en omstreken een
Jeu de Boules kampioenschap
ging organiseren bij de Jeu de
Boulesclub
Zevenaar,
hierna
weergegeven als JBCZ

Het was een prachtige dag, wel
koud maar wel een stralende zon
en een strak blauwe hemel.
We werden welkom geheten door
het bestuur en de evenementen
coördinator.

Na het toernooi werd er een
stamppottenbuffet geserveerd.
Het toernooi werd voor de derde
keer georganiseerd en ik had
van deelnemers gehoord dat het
erg gezellig was en dat je geen
uitblinker hoefde te zijn. Iedereen
kon meedoen.

Om 14.00 uur waren de deelnemers
aanwezig en de kantine was
behoorlijk vol gelopen. Er waren
48 deelnemers aanwezig. De
kantine zat dus propvol.
Jos
Koehorst
heette
de
deelnemers welkom en had een
speciaal woord van welkom voor
de organisatoren van de JBCZ,
Mary Bokhove en voor Swannie
Gerritse en haar zoon Frank en
onze gasten van de IPA Twente.
Ook bedankte hij de leden van de
JBCZ voor hun gastvrijheid.
Mary Bokhove is lid van de JBCZ
en heeft het idee aangebracht om
als IPA Arnhem hier dit toernooi te
organiseren. Mary nam voor de
eerste keer deel aan het toernooi.
De eerste twee keren moest ze
verstek laten gaan omdat ze in
Duiven werd aangereden door een
bestuurster van een scootmobiel.
Ze raakte behoorlijk gewond en
is lang behandeld. Ten gevolge
van die aanrijding moest haar
knie onlangs door een kunstknie
vervangen worden. Jos bood haar
namens de IPA Arnhem e.o een

Bij de datum 24 februari fronste ik
wel even mijn wenkbrauwen. Dit
omdat het dan wel erg koud kon
zijn.
Mij werd duidelijk dat het toernooi
werd gehouden in een verwarmde
hal.
Dus schreven Bart en ik ons in.
Op zaterdag 24 februari reden we
naar het gebouw van de JBCZ.

We
kregen
allemaal
een
startnummer opgeplakt. Hierna
gingen we naar de wedstrijdhal.
Daar gaf Hans Wolsing, lid van
de JBCZ uitleg over het spel. We
zouden gaan spelen in doubletten.
Dat is dus spelen met 2 personen
tegen 2 tegenstanders.
In de kantine had Hans een lijst
opgehangen zodat je kon zien met
wie en tegen je speelde.
Het was in de drukte
even
zoeken naar je medespeler en je
tegenstanders.
Maar het lukte en vol goede moed
begon men aan de wedstrijd,
nadat Hans het tekort aan ballen
had opgelost. De kreten van
bewondering en teleurstelling
waren niet van de lucht. Ballen
werden weg geketst tot grote
teleurstelling van degene die hem
net goed bij de but had neergelegd.
Ook gebeurde het wel dat iemand
de bal van zijn medespeler, die net
goed lag, weg ketste waardoor de
tegenstanders konden scoren.
Het mocht de pret niet drukken
Het was ontzettend gezellig.
Ons doublet was aan elkaar
gewaagd. Er werd op het scherpst
van de snede gespeeld. Helaas
verloor ik met 11 tegen 13.
Na deze inspannende ronde
waren we echt aan een verfrissing
toe. Annie Wolsink stond met een
vrijwilliger van de JBCZ inmiddels
achter de bar en zij schonken voor
ons de drankjes in.
Hans was druk met het invullen
van de scores.
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rijzende ster bij het jeu de boules
spel zal worden.
Inmiddels waren Ine en Leen Kip
ook gekomen. Zij konden niet
deelnemen aan het spel in verband
met
familieomstandigheden.
Volgens Leen, die toch sportief
Fred feliciteerde, zou Fred
nooit gewonnen hebben als hij
meegedaan had. Hij was immers
vorig jaar de glorieuze winnaar bij
het toernooi van de IPA Twente
Vervolgens opende Jos het
stamppotten buffet. Een ieder liet
zich dit buffet goed smaken. Er
ontstond wederom een ontzettend
gezellige sfeer.
Nadat ik me de nodige moed
(ha ha) had ingedronken konden
we beginnen aan de tweede
ronde. Ook deze keer werden er
doubletten gevormd. Het werd
weer echt spannend. Maar ja er
kan er maar één winnen. En dat
waren in dit geval de tegenstander.
We verloren met 9-13.
Er deed zich vervolgens een
verdrietig en vervelend incident
voor. Hans Wolsink die van hot
naar her liep om te assisteren en
te instrueren en als scheidsrechter
op te treden als de verschillen erg
klein waren.

stond werden de prijzen uitgereikt.
Er waren twee prachtige bekers
aangeschaft door Marjo Koehorst.
Bij de dames won Mary Bokhove,
die dus ijzersterk terugkwam na
een lange revalidatieperiode.
Mary kreeg de beker uitgereikt
door onze voorzitter Jos Koehorst
onder daverend applaus.
Bij de heren werd Fred Holtes
eerste. Zijn vrouw Annelies won
vorig jaar de beker bij de dames.
Ik hoop de komende zomer ook
veel van je te kunnen leren zodat
ik volgend jaar een beter resultaat
kan bereiken.

Hans struikelde en viel hard op de
grond. Hij raakte buiten bewustzijn
en werd per ambulance afgevoerd
naar het Slingeland ziekenhuis in
Doetinchem. Annie zijn vrouw ging
met hem mee.
Het bestuur van de IPA heeft na
overleg met de organisatie van
de JBCZ besloten dat we door
dit verdrietige voorval geen derde
ronde zouden spelen.
Terug in de kantine namen we
nog een drankje (of enkele meer)
De plaats achter de bar werd
ingenomen door ons lid Gerrit
Elands met zijn vrouw. Zij zijn ook
lid van de JBCZ.

Jos reikte de beker uit aan de
kleindochter van Fred, Jennifer
Holtes. Zij toonde vol trots de door
haar opa gewonnen trofee aan de
aanwezigen. We zijn er zeker van
dat Jennifer in de toekomst een

Er werd nog nagepraat over de
gemiste kansen en ik denk dat
volgend jaar weer veel mensen
zullen deelnemen aan dit gezellige
toernooi.
Onze dank gaat uit naar de leden
van de JBCZ die deze prachtige
middag voor ons mogelijk maakte.
Door het bestuur van de IPA
Arnhem werd mij verteld dat zij
contact gehad hadden met Hans
Wolsing op maandag 26 februari
2018. Hans was weer thuis. Hij
heeft een nacht in het ziekenhuis
aan de monitor en een infuus
gelegen. Hij voelt zich weer goed
en heeft geen nadelige gevolgen
aan de val overgehouden.
We hopen dat Hans volgend jaar
weer van de partij is.

Clementine Schoot.

Kort
daarna
werd
het
s t a m p p o t t e n b u f f e t
binnengebracht.
Inmiddels was de stand opgemaakt
en terwijl het buffet op de rechauds
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Schout-bij-nacht Karel Doorman
en de slag in de Javazee
beiden bij de Marine solliciteerden
en dat ze beiden werden
aangenomen. Ze studeerden af en
werden later ook Schout bij Nacht.
Twee broers die Schout bij nacht
werden was een unicum en zou
het tegenwoordig nog steeds zijn.
Met behulp van een Powerpoint
presentatie gaf hij ons een indruk
over zijn familie en het leven
alsmede de carrière van de broers
Doorman.

Tijdens het inventariseren van
activiteiten voor 2018 kwam Loes
met het idee haar collega JanMaarten Doorman te vragen een
lezing te houden over zijn opa
Karel Doorman. Loes wist dat
Jan- Maarten ook historicus is en
dat hij deze lezingen vaker hield.
Tevens wilde Loes dan met haar
zus Muriël Indische hapjes maken.
Dat paste mooi bij de lezing over
de slag in de Javazee.
Op zondag 4 februari 2018 om
14.00 uur was, ons clublokaal,
de kantine van de korfbal Sios
behoorlijk gevuld. Er waren 35
toehoorders. Loes en Muriël
waren druk met de hapjes en JanMaarten had de apparatuur al
geïnstalleerd.
Annelies had voor koffie en
thee gezorgd. Loes en Muriël
hadden pandancake en spekkoek
gebakken. De aanwezigen lieten
duidelijk merken dat ze bijzonder
blij waren met Annelies, Loes en
Muriël.
Jos heette Jan-Maarten en de
aanwezigen welkom.
Jan-Maarten begon met een
inleiding over zijn familie. Hij
vertelde dat zijn opa en zijn oom

Hij toonde ons enkele oude foto’s.
Op de eerste foto die we zagen
stond Karel Doorman afgebeeld
als Luitenant ter Zee. Jan Maarten
merkte op dat er weinig foto’s
waren. Karel Doorman ging tijdens
de oorlog naar Indië. Tijdens de
oorlog zijn de archieven vernietigd.
Wel had hij een foto van de
ponjaard die Karel Doorman werd
uitgereikt toen hij slaagde voor
de opleiding. Ook foto’s van zijn
P.M.U kist (Persoonlijke Militaire
Uitrusting) en zijn kistjes. (Militair
schoeisel) Zijn bewaard gebleven
en deze goederen zijn nog in het
bezit van de familie.
Hierna vertelde Jan-Maarten over
de Slag in de Javazee. Hij liet ons
met behulp van zijn Powerpoint
presentatie zien hoe deze slag
verliep. De manoeuvres van de
schepen werden in beeld gebracht.
Jan-Maarten
heeft
hieronder
samengevat wat zich in het
leven van Karel Doorman heeft
afgespeeld.

Gedurende de strijd tegen de
Japanse eenheden in februari
1942 bleek continu dat het efficiënt
gebruik van luchtstrijdkrachten
van zeer groot belang was. Van
dit feit was de commandant van
de geallieerde strijdmacht, schoutbij-nacht Karel Doorman (18891942), zich al zeer vroeg bewust.
Reeds als jong marineofficier
meldde hij zich in 1914 aan om
opgeleid te worden tot vlieger. In
de zomer van 1915 werd hem die
gelegenheid geboden en in 1916
haalde hij te Soesterberg zijn
marine vliegbrevet. Als instructeur
vlieger en commandant van het
marinevliegkamp De Kooy zette
hij zich in voor de ontwikkeling
van het vliegwezen binnen de
Nederlandse marine. In 1921
maakte hij toch weer de switch
naar het varende deel van de
marine door zich op te geven
voor een cursus aan de hogere
marine krijgsschool. Hier leerde hij
onder meer hoe gevaarlijk toen de
dreiging van Japan al was voor
Nederlands-Indië.
Het
bezit
aldaar van onder meer olie,
rubber, tin en bauxiet was van
grote waarde voor de Japanse
(oorlogs)industrie. In 1937 keerde
hij voor de laatste maal terug naar

In de nacht van 27 en 28
februari 1942 vond de slag in
de Javazee plaats. De in allerijl
gevormde geallieerde strijdmacht
van
Amerikaanse,
Britse,
Nederlandse en Australische
(ABDA)
marineschepen
was
niet opgewassen tegen een
Japanse overmacht. Door de
afloop van deze zo desastreus
verlopen zeeslag was het lot
van Nederlands-Indië bezegeld.
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Nederlands-Indië waar voor de
Tweede Wereldoorlog het grootste
deel van de marine opereerde
vanuit haar basis Soerabaja.
Van 1938 tot 1940 gaf hij leiding
aan de marineluchtvaartdienst
en kort daarop volgde aan boord
van de kruiser De Ruyter zijn
aanvaarding van het commando
over het varende eskader. Op
dit schip ging hij op 27 februari
1942 na een lange en moedige
strijd met de Japanse vijand
uiteindelijk ten onder in de Slag
in de Javazee. Waar hij jarenlang
voor had gepleit, namelijk voor
een goede en sterke marine
met voldoende ruggensteun van
luchtstrijdkrachten was helaas
niets terecht gekomen. Zo was

de missie om de Japanse vijand
te vernietigen bij voorbaat een zo
goed als kansloze.
Tijdens de pauze werden de hapjes
van Loes en Muriël geserveerd.  
We werden verrast met Bah
Pao (gestoomde broodjes met
rundvlees) en met mini pasteitjes.
Deze vonden gretig aftrek.
Na afloop van de de lezing lieten
Loes en Muriël ons genieten van
loempia’s en kipsaté.
Nadat

Jos

Jan-Maarten

bedankt en hem een aantal
IPA- cadeaus had overhandigd,
bedankte hij ook Loes en Muriël
voor de heerlijke hapjes.
De aanwezigen waren het erover
eens dat dit een erg leerzame
en gezellige middag was. Men
vond het weer eens iets anders.
Men zou graag terugkomen voor
dergelijke middagen.

De Redactie

had

Reis naar het zwarte woud

Door ziekte is er een annulering voor een
tweepersoonskamer.
Tevens bestaat na overleg de mogelijkheid
dat er ook nog een eenpersoonskamer
toegevoegd wordt.
Dus mocht u toch mee willen met deze
prachtige reis neemt u dan contact op
met onze evenementen coördinator Marjo
Koehorst email marjokoehorst@hotmail.
com of bel haar op 06-45 62 59 30
Prijs indicatie 550 per persoon toeslag 1
persoonskamer 30 euro.

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

Dinsdag
20
maart
2018
eenenveertig dagen voor zijn 76e
verjaardag gingen wij, Annelies
en Fred Holtes bij ons IPA lid
Harm Scheper en zijn vrouw
Fraukje op bezoek. Door allerlei
omstandigheden hebben wij als
IPA district geen acte de presents
gegeven bij de 75e verjaardag van
Harm. Toen wij een afspraak met
hem maakten liet Harm weten dat
wij van harte welkom waren maar
dat al die poespas zoals een
levensverhaal over hem in het IPA
blad niet hoefde. Onder het genot
van een kop koffie en wat lekkers
werd er lekker gekletst over het
heden en verleden. Schrijver van

dit stukje heeft het
geluk gehad toen hij in
1969 in het Arnhemse
Korps kwam dat hij
in een ploeg van de
surveillancedienst
kwam waar onder
andere
Harm,
Gerrit van de Pol
en Gerrit Bokhove
deel van uitmaakte.
Harm afkomstig uit
het hoge Noorden
(Knijpe) kwam via
de Koninklijke Marechaussee
op de brigade aan de Thomas ä
Kempislaan in Arnhem terecht.
In die periode maakte Harm
muziek bij het muziekkorps van
de Arnhemse Gemeentepolitie.
Dat is ook één van de redenen dat
Harm in Arnhem is blijven hangen.
In 1967 stapte hij over naar de
gemeentepolitie. In april 1969
werd Harm lid van het IPA district
Arnhem e/o. Ik kan mij herinneren
dat wij in 1970 met een volle bus
naar Hamm in Duitsland gingen.
In een kasteel waar we ook bleven
overnachten werd een geweldige
feestavond gegeven. Harm en
Fraukje maakten veel gebruik van

de I.P.A. huizen. Ook namen zij
deel aan de kampeerweekenden.
In de loop van de tijd werd Harm
van actief lid een slapend lid. De
Jeu de Boules wedstrijden vinden
Fraukje en Harm leuk . Zij zijn bij
alle drie wedstrijden aanwezig
geweest en tijdens de wedstrijd
in 2017 werd Harm zelfs Oostelijk
kampioen Jeu de Boules.
Ik zou nog vele ankedotes over
Harm kunnen vertellen maar
respecteren zijn uitlating niet te
veel poespas. Wilt u meer weten
dan moet u zelf Harm maar
eens benaderen en hem vragen
stellen over de verhuizing naar
het Mermsehof in Arnhem of de
tochten over het Wad. Fraukje en
Harm hartelijk dank voor de fijne
en gezellige morgen en wij zien
jullie graag terug bij de door de IPA
georganiseerde activiteiten.

Annelies
Holtes

Piet Jelsma
Op 4 maart 2018 werd ons lid Piet Jelsma 80 jaar oud. Dus togen Bert ter Haar en
Leen Kip naar Renkum om Piet te feliciteren met het bereiken van deze leeftijd.
We werden ontvangen door Piet en zijn vrouw Roelie. Onder het genot van een kop
koffie en een petit four haalden we herinneringen op uit onze gezamenlijke tijd bij de
politie Renkum. Namens de IPA Arnhem en omstreken boden we Piet een mooie bos
bloemen aan .

Bert ter Haar en Leen Kip.
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en

Fred

Will van Eden
Op 9 februari 2018 werd Wil van Eden 80 jaar oud. 5 jaar geleden
feliciteerde Jos Koehorst en Leen Kip haar namens de IPA Arnhem
en omstreken met haar 75ste verjaardag. Toen hebben we in
een uitgebreid artikel gewag gemaakt van haar levensloop. Nu
volstaan we met een verkorte versie van wetenswaardigheden.
Het was nogal moeilijk om Wil op te sporen. Ze was telefonisch
op haar verjaardag niet te bereiken. Ook pogingen om haar te
bereiken via familie liepen op niks uit. Uiteindelijk zijn we naar
het appartementencomplex gegaan en hebben aangebeld.
Niemand deed open. Toen een bewoner naar binnenging zijn we
gauw mee geglipt zoals een goed politieman doet in de bekende
detectiveseries.
We spraken in het kantoor van de huismeester die ons vertelde
dat wil in het ziekenhuis lag. Toen we enkele dagen later contact
opnamen met het ziekenhuis bleek dat ze twee dagen daarvoor
was ontslagen en dus thuis moest zijn.
Weer telefonisch contact opgenomen. We spraken af dat we haar
op 6 maart zouden bezoeken. Loes en Leen hebben haar op die
datum bezocht en haar een mooie bos bloemen aangeboden.
Wil vertelde dat ze aan slokdarmkanker leed en dat dit niet meer
te genezen was. Ze had drie keer achter elkaar in het ziekenhuis
gelegen. Daarom kon ze ook niet mee met de reis naar Schotland.
Het gaat nu beter met Wil en u moet allemaal de vriendelijke
groeten van haar hebben.

Loes Nije en Leen Kip.

Contributiebetaling
Tijdens de ALV bleek dat 500 leden, die niet automatisch betalen, hun contributie groot 25 euro voor 2018
nog niet voldaan hadden.
De penningmeester van IPA Nederland roept een ieder op het verschuldigde bedrag te storten op de volgende rekening;

NL 69 RABO 0365 2379 57 ten name van IPA Nederland
Hartelijk dank voor uw medewerking
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Algemene ledenvergadering te Almelo
ons namens het organisatiecomité
welkom. Hierna nam Wim Cornelis
de voorzittershamer ter hand. De
burgemeester van Almelo, Arjen
Gerritsen,

Op vrijdag 20 april 2018 werd in
het Theaterhotel te Almelo de
Algemene
Ledenvergadering
(vanaf nu ALV) van IPA Nederland.
De ALV was georganiseerd door
het district IPA Twente. IPA Twente
had ook een zeer aantrekkelijk
partnerprogramma georganiseerd.
Om acht uur ’s morgen werden Ine
en Leen opgehaalde door Loes
in haar rode bolide. Arno en Mimi
vertrokken een kwartier eerder uit
Heteren omdat ze Rita moesten
ophalen.
Op naar Almelo de stad van
Herman Finkers met zijn bekende
uitspraak: Een stoplicht springt op
rood, een ander weer op groen. In
Almelo is altijd wat te doen.”
En dat was helemaal waar. Elke
keer als Loes een verkeerslicht
naderde was het groen en direct
daarna werd het verkeerslicht
rood. Kijk dat had Herman dus
fout. Een stoplicht bestaat niet
het is volgens Annelies een
verkeerslicht.
We
werden
in
het
hotel
welkom geheten door enkele
bestuursleden van IPA Nederland
en de bestuursleden van IPA
Twente. Er was koffie met iets
lekkers erbij.
Om 10.00 uur heette Theo Reinerink

hield een toespraak., waarin hij
uitdrukkelijk wees op het belang
van de IPA en het motto dienen
door vriendschap.
Theo
Reinerink
bood
de
burgemeester
een
boeket
bloemen aan en iets verpakt
in cadeaupapier. Dit bleek na
enig onderzoek een Twentse
krentenwegge te zijn.
Wim bedankte de burgemeester
en bood hem meteen een gratis
IPA lidmaatschap voor een jaar
aan.
Hierna werden de 42 leden die ons
in het afgelopen verenigingsjaar
ontvielen herdacht.
Vervolgens werden de leden die
50 jaar lid waren gehuldigd. Voor
de IPA Arnhem en omstreken
waren dat Frans Duppen en Hans
Jansen. Leo Bouwer en Bob van
Engeland konden niet aanwezig
zijn of kozen voor een huldiging
tijdens onze Nieuwjaarsreceptie.
Zij waren ook 50 jaar lid.
Hierna vertrokken de partners
en de jubilarissen voor het
partnerprogramma. Ze werden
begeleid door Amro Ziad en Freek
van Beesten.
Het programma zag er in het
kort als volgt uit: per bus naar
Ootmarsum met en bezoek aan
galerie Ton Schulten. Vervolgens
per bus naar Denekamp met een
lunch bij restaurant de Watermolen.
Vervolgens per bus naar Enschede
waar men een rondleiding kreeg
door de vuurwerkramp getroffen
wijk Roombeek. De partners
kwamen allemaal terug met
een Twentse krentenwegge. De
deelnemers waren vol lof over het
partnerprogramma. Er was zelfs
een VIP bus geregeld zodat men
onderweg tegenover elkaar kon

zitten en kon klaverjassen. Dit
gebeurde niet want het prachtige
Twentse landschap weerhield de
passagiers.
Hierna
hield
Wim
zijn
openingstoespraak.
Hij
ging
in op de moeilijke tijden voor
het Landelijk bestuur van IPA
Nederland. Hij kon verheugd
mededelen dat het landelijk
bestuur vandaag mogelijk werd
uitgebreid met een jong IPA lid de
33 jarige Sergej Veenendaal. En ja
hij werd met algemene stemmen
gekozen.
De agenda punten werden in een
hoog tempo afgewerkt.
Enkele punten
van aandacht
waren de boekhouding van de IPA
Nederland, de contributie inning
en de begroting In verband met
deze punten gaan we in november
een kleine ALV houden waar deze
punten behandeld zullen worden.
Verder werden er de volgende
werkgroepen ingesteld.
1 De werkgroep huishoudelijk
reglement met als Arnhemse
leden Bert ter Haar en Leen Kip.
2. De werkgroep herstructurering
financiën met Rita Klaassen.
3. De werkgroep privacy met Arno
Janssen.
Tussen de middag genoot een
ieder van de welbekende van der
Valk lunch.
Na afloop werd er nagepraat
onder het genot van een drankje
en een broodje ongezond (kroket,
frikandel) en andere hapjes.
Hierna keerden we huiswaarts.

Leen Kip.
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