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Het zal nog lang nagalmen, de aanslagen op de medewerkers van 
de redactie van het Franse weekblad Charlie Hebdo, de joodse 
winkel, de verkeersagente en de politiemannen die in ‘koele 
bloeden’ werden vermoord. Het blijft een gevaar dat religieuze 
fanatici met automatische wapens, in de overtuiging leven na hun 
dood, beloond te worden voor het doden van ‘ongelovigen’. Een 
samenleving waar wij in geloven en wonen moet wel duidelijke 
morele en juridische grenzen trekken. We zullen moeten 
aangeven dat geweld ontoelaatbaar is. Overtreding van regels 
en wetten dient daarbij streng te worden bestraft. De waarde 
van het recht op ‘vrijheid van meningsuiting’ vastgelegd in onze 
Grondwet, inclusief het ‘recht op belediging’, kan niet voldoende 
worden benadrukt. Het afleggen van verantwoording geschiedt 
dan ook altijd achteraf.

Daarnaast vormt een weigering vrijheden op te offeren een 
cruciaal onderdeel van een juiste strategie en strijd die een 
beschaafde samenleving voert. Het rekening houden met de  
- religieuze – gevoelens kan nooit kwaad. Daarbij hoort het 
recht om te kwetsen zonder fysiek geweld en zonder aanzetten 
tot geweld onaantastbaar te zijn. Een harde aanpak van 
wantoestanden mag nooit het zicht ontnemen op de waarden 
van tolerantie tegenover afwijkende zeden en gewoonten.
Het heeft geen zin om alle moslims te gaan schofferen om aan te 
tonen wat in ons vrije Westen allemaal mag. Elementaire rechten 
van moslims zoals het bouwen van moskeeën of een verbod 

van de Koran past niet in een liberale democratie. Tegenover 
‘vrijheid van meningsuiting’ staat ‘vrijheid van godsdienst’. 
Mensen moeten de mogelijkheid hebben om, binnen de grenzen 
van de wet, hun geloof te belijden. Ook dit recht behoort tot de 
waardevolle traditie in ons land die niet overboord gezet mag 
worden. Ook niet als enkele ‘gelovigen’ zich als moorddadige 
fundamentalisten manifesteren.  Het is dan ook bemoedigend 
dat islamitische organisaties openlijk de aanslagen in Parijs 
hebben veroordeeld. Een grote vooruitgang vergeleken met het 
grote stilzwijgen na eerdere terreurdaden. 

Slachtoffers van deze terreurdaad zijn:

Clarissa Jean-Philippe (26 jaar)
Ahmed Merabat (42 jaar)
Franck Brinsolano (48)

IPA District Nijmegen e.o. wenst alle nabestaanden, collega’s 
en vrienden van de vermoorden Franse politiecollega’s veel 
sterkte toe in deze zo zware tijden. Dat zij in deze moeilijke 
omstandigheden toch blijven staan voor de waarden van de 
democratie in Europa.

Uw voorzitter,

Jan Eijkemans

5

Een groot goed: VRIJHEID ………



Eind 2012 kreeg ik een e-mail van een Jack Kielczynski van de 
IPA in Chicago. Hij was op zoek naar een t-shirt en wat andere 
souvenirs met de opdruk ‘Holland’ voor vrienden van hem die 
Holland als achternaam hadden. De vraag was of ik bereid was 
hem hiermee te helpen. Dit was voor mij natuurlijk appeltje 
eitje en uiteindelijk is er een langdurig e-mail contact ontstaan 
tussen Jack en mij. Het bleek dat Jack reeds met pensioen was 
van de spoorwegpolitie in Chicago, maar zeer actief was voor 
de lokale IPA rondom Chicago. Zo gaat hij iedere twee jaar met 
zijn vrouw Marge, brigadier bij de La Grange Police, naar Iesolo 
in Italië voor een IPA weekend. Nadat we enkele malen gebeld 
hadden kreeg ik van Jack het aanbod om gebruik te maken van 
hun vakantiewoning in Galena, Illinois.

Dit was natuurlijk een ‘offer we couldn’t refuse’ dus zijn we 
gaan kijken naar de mogelijkheden aangezien mijn gezin naast 
mijn vrouw uit twee kleine kinderen bestaat van 2 en 5 jaar 
oud.  Zelf had ik vanuit mijn politie-emblemen verzamelhobby 
nog een vriend in de staat Minnesota en heb ik een vriend die 
in de provincie Manitoba in Canada bij de politie in het plaatsje 
Morden werkt. Het leek mij een uitgelezen kans om wat van 
mijn vrienden daar aan die kant van de oceaan te bezoeken 
dus was een reis naar de USA en Canada in de maak. Ik heb 
vervolgens contact gezocht met sergeant  Rob Schwegel, een 
emblemenverzamelaar waar ik al meerdere malen mee geruild 
had,  van de Stearns County Sheriff ’s Office in St. Cloud, Minnesota 
met de vraag of hij ons kon helpen aan een goede betaalbare 
slaapplaats in zijn omgeving. Direct kreeg ik een ‘lakehouse’ van 
zijn familie aangeboden. Ook bood hij mij aan contact te leggen 
mij zijn broer die in de staat Wisconsin woont zodat we daar 
ook in een ‘barn’ konden verblijven. Rob gaf wel meteen aan dat 
ik een ‘barn’ (schuur) niet moest zien als een schuur zoals ik die 
waarschijnlijk ken.  

Op 22 juli 2014 was het dan zover dat onze roadtrip naar de USA 
en Canada zou beginnen. We werden opgehaald vanaf vliegveld 
Chicago O’Hare door Jack Kielczynski. Hij zou buiten bij de 
politie dienstwagens staan, want als gepensioneerd politieman 
heb je daar nog net zoveel ‘privileges’ als nog actief politieman. 
We werden door Jack naar hun huis in La Grange, net buiten 
Chicago, gebracht en hier konden we bijkomen van een erg lange 
reis. Vooral onze kinderen hadden toch wel last van de lange reis. 
Voordeel van alles was dat het weer perfect was en dat we een 
goed huis hadden waar we opgevangen werden en meer dan 
welkom waren. In de avond hebben we een autorit gemaakt naar 
downtown Chicago, omdat we toch erg nieuwsgierig waren naar 
zo’n grote stad. Helaas sloeg de man met de hamer toe en waren 
we te moe om alles nog goed  te zien en mee te maken, maar het 
was zeker een goed begin van een hele mooie 3 weekse vakantie! 

De tweede dag van de vakantie stond in het teken van een 
bezoek aan Chicago en het afhalen van onze huurauto. Nadat 
we onze Jeep Grand Cherokee hadden afgehaald op het vliegveld 
hebben we  de Willis Tower bezocht. We waren nog nooit eerder 

in een wolkenkrabber geweest, maar dit was echt heel 
indrukwekkend. Wat een prachtig uitzicht heb je vanuit 

de Willis Tower over het hele gebied rondom Chicago!! 
Tja, en we moesten toch ook een foto laten nemen van 

ons zelf op het glazen platform waarvandaan je recht 
naar beneden kijkt en waar enkele weken voor 

onze vakantie nog haarscheurtjes 

in het glas waren aangetroffen… Ik moet zeggen, ik had het er 
niet zo breed op dit platform, maar ik ben er uiteindelijk wel op 
geweest.

Na de Willis Tower hebben we nog wat rondgetoerd in Chicago 
en heeft Jack ons meegenomen naar de FOP store, FOP is de 
Fraternal Order of Police, een soort van broederschap van 
Chicago Police Officers. Dit is vergelijkbaar met de IPA, maar dan 
meer gericht op de stad Chicago zelf. In deze winkel zijn allerlei 
attributen verkrijgbaar voor de politiemensen van Chicago zelf, 
maar zijn ook leuke souvenirs te koop voor andere agenten zoals 
ik zelf. Hier werd je meteen behandeld als  één van hen en kreeg 
ik meteen een rondleiding in hun clubhuis en mocht (lees moest) 
ik een pet uitzoeken van de Chicago Police. Echt geweldig hoe 
men hier met politiemensen omgaat en zoals men daar zegt, je 
bent een ‘brother’ (broer). Aan het einde van deze geslaagde 
dag was het tijd voor ons om met onze huurauto naar Galena 
te gaan en het vakantiehuis van Jack en Marge op te zoeken. 
Dit was een rit van ongeveer 3 uur naar het noordwesten van 
de staat Illinois, maar zeer de moeite waar als je door van die 
glooiende landschappen rijdt met maïsvelden en her en der 
typische Amerikaanse boerderijen ziet.  Het vakantiehuis van Jack 
en Marge lag in het Eagle Ridge Golf resort. Het is een prachtig 
huis gelegen in de bossen waar je overdag en ’s avonds herten en 
aderlaars rondom het huis hebt. We hebben ongeveer drie dagen 
in Galena verbleven en dit is een erg leuk stadje met een typische 
‘high street’ met mooie bakstenen huizen. 

Tekst & foto’s door Jimmy Hilgen
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Verder hebben we met de kinderen in de staat Iowa, ongeveer 
15 minuten van Galena, in de plaats Dubuque het Mississippi 
museum bezocht. Ik vond dat de Waal bij Nijmegen altijd al breed 
was, maar ook hier verslaan de Amerikanen ons weer met het 
grootste… (in dit geval het breedste). De Mississippi bij Dubuque 
is erg indrukwekkend en mooi en de naam is wat mij betreft ook 
legendarisch…

Na drie dagen Galena zijn we noordwaarts vertrokken richting 
de staat Wisconsin. We zouden naar het plaatsje Sauk City gaan 
waar we zouden verblijven in de ‘barn’ waar ik het al eerder 
over had.  Op weg naar Sauk City kwamen we langs een sheriff ’s 
department en ik wilde hier een embleem ruilen. Buiten was een 
collega, Michael Gorham, bezig om een dienstauto te wassen. 
Toen ik vertelde dat ik een collega uit Nederland was moest ik 
mijn gezin erbij halen en vroeg hij of we een rondleiding wilden 
hebben in het mooie stadhuis waar hun bureau in gevestigd was. 
Het was op een zaterdag dus alles was gesloten. Het bleek dat de 
rechtszaal in dit stadhuis gebruikt was in de film Public Enemies 
met Johnny Depp. De zaal zelf bleek afgesloten te zijn, maar na 
wat rommelen met een mes in het slot door onze gastheer, bleek 
de deur toch open te gaan en hebben we de binnenkant gezien. 
Een erg mooie ouderwetse Amerikaanse rechtszaal. In het bureau 
beneden bleek nog een collega te zitten die meegedaan had als 
figurant in de film zelf.

Na de rondleiding zijn we doorgegaan naar het huis van de familie 
Schwegel in Sauk City. Hier zouden we een weekend verblijven in 
een ‘barn’, maar dit overtrof al onze verwachtingen. Het was een 
compleet gerenoveerde schuur uit 1910 waarin een gastenverblijf 
was gebouwd met mooie antieke meubels. Het was echt een 
toplocatie om in te verblijven! We waren nog niet koud binnen 
of onze gastheer kwam ons vragen of we mee wilden schieten 
op zijn kleiduivenbaan naast de ‘barn’. Dit kon ik natuurlijk niet 
laten gaan! We kregen te horen dat er zelfs in de avond herten en 
wolven daar rondliepen. Helaas hebben we geen wolven gezien, 
maar wel herten. Vanuit Sauk City hebben we onder andere een 
dagtrip gemaakt naar de Wisconsin Dells. Dit is een  stadje waar 
alleen maar verschillende attractieparken gevestigd zijn en verder 
niet of nauwelijks mensen wonen. Het is denk ik vergelijkbaar 
met een stad waarin je de Efteling, Hellendoorn, Six Flags en 
Ponypark Slagharen samen hebt. Hier kon je ook een mooie 
tocht maken met een ‘Duck’, een amfibievoertuig uit de Tweede 
Wereldoorlog. Dit leek ons erg leuk en dit hebben we vervolgens 
ook gedaan. Met de ‘Duck’ rij je door heuvelachtige bossen en ga 
je uiteindelijk de Wisconsinrivir op. Een echte aanrader!

Onze laatste dag in de regio rondom Sauk City (noordwesten 
van Madison, de hoofdstad van Wisconsin) zijn we naar 
het plaatsje Baraboo gegaan waar een circus museum 
is gevestigd van de Ringling Brothers. Hier kun je je een 
hele dag vermaken met circusacts, maar ook 
bijvoorbeeld met een rondrit op 
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een olifant. Het mooie is dat men in zo’n museum al snel in de 
gaten heeft dat je niet uit Amerika komt en als ze weten dat je 
uit Europa komt wordt je echt als een eregast behandeld!  Men 
doet er van alles aan om jouw dag comfortabel te maken. Na 
een weekend in de Sauk City regio zijn we begonnen aan een 
lange rit van circa 6 uur naar St. Cloud in de staat Minnesota. 
Hier zouden we in het ‘lakehouse’ van de familie Schwegel 
verblijven. Op weg naar St. Joseph, wat ongeveer anderhalf uur 
ten noordwesten van Minneapolis ligt, zijn we nog gestopt in 
het grootste overdekte winkelcentrum van Amerika, de ‘Mall of 
America’ in de stad Minneapolis. Wij waren wel eens regelmatig 
in CentrO in Oberhausen geweest, maar dit was zeker 10x 
groter! In de ‘Mall of America’ vind je allerlei soorten winkels 
en is in het midden van het centrum een heus attractiepark 
met achtbanen, maar vind je bijvoorbeeld ook een Sea Life. De 
‘Mall of America’ is echt zo groot dat je het in een dag niet 
gaat redden om er helemaal doorheen te komen! Aangekomen 
in St Joseph werden we welkom geheten door sergeant Rob 
Schwegel en zijn vrouw. We werden meegenomen naar het 
huis aan het meer wat van de familie is. Wederom zaten we 
op een prachtige plek met een eigen aanlegsteiger en waar de 
zeearenden rondom ons huis vlogen. Hier konden de kinderen 
zich prima vermaken aan en in het water. Tevens kregen we te 
horen dat we de avond erna een barbecue zouden hebben bij 
de familie Schwegel thuis waarbij wat vrienden en collega’s ook 
zouden komen.

Onze tweede dag in St. Joseph stond in het teken van relaxen 
en lekker zwemmen in het meer. Tegen het einde van de middag 
werden we verwacht voor de barbecue. De barbecue was een 
typische Amerikaanse, want iedereen die uitgenodigd was nam 
wat te drinken en wat te eten mee. Er waren familieleden, maar 
ook collega politiemensen uitgenodigd. Na een uur of twee 
moesten de mannen mee naar een kuil op het grote terrein 
van de familie waar we met allerlei kaliber wapens zouden gaan 
schieten. Hier heb ik met allerlei wapens van verschillende 
kalibers en uit de Tweede Wereldoorlog geschoten. Weer een 
hoogtepunt erbij tijdens de vakantie! Dit maak je niet mee als je 
een reis boekt via een reisbureau.

De derde dag in St. Joseph zou ik een dienst meedraaien met 
Rob Schwegel bij de Stearns County Sheriff ’s Office. Rond 6  
uur werd ik door Rob’s zoon opgehaald die ook deputy sheriff 
is bij de Stearns County Sheriff ’s Office en werd ik naar Rob’s 
huis gebracht. Het is bij de Stearns County Sheriff zo dat 
iedere deputy sheriff z’n eigen dienstauto heeft en deze dus 
ook gewoon thuis heeft staan. Samen met Rob ben ik naar zijn 
bureau in St. Cloud gereden waar hij zijn ochtendploeg brieft 
en indeelt. Men rijdt daar eenmanssurveillance en dit is ook 
wel te zien aan de auto’s want veel ruimte is er niet voor een 
bijrijder. Ik had de meeste deputies de avond ervoor op de 
barbecue al ontmoet, dus dat was wel prettig. Rob toonde zijn 
hele ochtendploeg zelfs nog waar Nijmegen lag op de kaart en 
enkele foto’s van de stad. Erg raar om je eigen stad te zien aan 
de andere kant van de wereld… Grappige is dat men erg veel 
moeite heeft om Nijmegen uit te spreken…

Onze dienst begon meteen goed met een melding waarbij we 
met de toeters en bellen aan reden. Dit is echt een kippenvel 
momentje aangezien je dit soort dingen vaak op televisie ziet, 
maar nu echt meemaakt. Het viel me op dat men van alles 
voorzien was in de dienstauto’s. Men is voorzien van een laptop 
waar men de meldingen ziet en afhandelt, er is een camera voor- 
en achter die aangaat zodra de zwaailichten en sirenes aangaan, 

er zit een lasergun voor- en achterin de auto en ook heeft men 
een zogenaamde AR (assault rifle) 15 in de middenconsole 
staan. Helaas was de melding niet veel en waren er al twee 
auto’s voor ons ter plaatse. Rob is vervolgens samen met mij 
wat openstaande boetes gaan doen en zijn we op zoek gegaan 
naar mensen die niet voor de rechtbank waren verschenen. 
We hebben nog een jongen uit een restaurant gehaald en 
aangehouden die niet op was komen dagen bij de rechter. Erg 
leuk om dit in het echt mee te maken!

Na vier dagen St. Joseph ging onze reis verder naar het noorden 
richting Canada. We kwamen hierbij door de staten Minnesota 
en North Dakota op weg naar de provincie Manitoba in 
Canada. Hier zouden we op bezoek gaan bij een vriend van 
mij, Richard Faucher en zijn vrouw. Wederom hebben we weer 
hele wisselende landschappen gezien en is North Dakota 
een beetje Flevoland in het groot, maar niet minder mooi. 
Bij de grensovergang bij Emerson moesten we eerst bij de 
Immigratiedienst een stempel in ons paspoort halen voordat 
we verder konden. Men had mij in Amerika al aangeraden om 
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meteen te zeggen dat ik bij de politie werkzaam was als we de 
grens over zouden gaan. Dit zou het een stukje makkelijker maken 
en was men minder achterdochtig. Deze tip bleek inderdaad 
goed uit te pakken en na een paar vragen beantwoord te hebben 
mochten we onze weg vervolgen. Het plaatsje Morden ligt in 
het zuiden van de provincie Manitoba. Manitoba is een echte 
plattelandsprovincie in Canada met veel graanvelden. Morden 
heeft ongeveer 6500 inwoners, maar heeft een regionale functie 
waarbij men daar toch veel producten kan kopen. In Morden 
zouden we vier dagen verblijven bij Richard en Michelle Faucher. 
Richard heb ik jaren geleden via internet leren kennen toen hij 
nog als enige politieman werkte in het plaatsje Springfield wat 
ten noordoosten van Winnipeg ligt.  We hebben in Morden een 

paar heerlijke dagen gehad waarbij wederom een barbecue voor 
ons in het vooruitzicht lag met diverse collega’s van de Morden 
Police en de Winkler Police. Het viel ons op dat Canadezen 
een stuk bescheidener zijn dan Amerikanen. We hebben vanuit 
Morden een dagtrip gemaakt naar Winnipeg, de grootste stad 
van Manitoba. In Winnipeg heb je een kindermuseum (Child’s 
museum) wat echt superleuk voor jong en oud is. Ook hebben 
we nog een rondleiding door Winnipeg gehad. Winnipeg is een 
stad van circa 700.000 inwoners met heel veel verschillende 
culturen en mooie gebouwen. Ik heb ook een rondleiding gehad 
in de politiebureaus van Winkler en Morden. Ook door deze 
collega’s wordt je als één van hun gezien en behandelt en vindt 
men het een eer dat je bij hen op bezoek komt. 

Na vier dagen Canada was het weer tijd om de reis naar het 
zuiden in te zetten. We namen dezelfde weg terug en hebben 
nog een nacht verbleven in het ‘lakehouse’ in St. Joseph. 
Via Minnesota zijn we dwars door de staat Iowa gekomen. 
Onderweg kwam zag ik een bord van de Iowa State Patrol en ik 
nam de gok om te kijken of ik hier nog een embleem kon ruilen. 
Het bureau stond echt midden in de graanvelden en de mensen 
achter de balie waren zeer prettig verrast dat er een collega uit 
Nederland binnen kwam (om met hun woorden te spreken: “I’ll 
be damned…”). Hierna hebben we onze reis vervolgd en 
hebben we nog  enkele dagen in het vakantiehuis van Jack 
Kielczynski in Galena verbleven. 

De laatste dagen van onze vakantie hebben we in La 
Grange, bij Chicago doorgebracht in het huis van 
Jack en Marge Kielczynski. We zijn 
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door hen rondgeleid in de stad en hebben hier onder andere 
de Buckingham Fountain (bekend van de tv-serie Married with 
children), het Millenniumpark, Soldier Field, United Center en 
Michigan Avenue (beter bekend als de Magnificent Mile) bezocht. 
Chicago is echt een wereldstad om te bezoeken met veel mooie 
en bekende bezienswaardigheden. 

Ook wilde ik graag een sportwedstrijd bezoeken, bij voorkeur 
American Football, omdat ik dit zelf speel. Helaas was alleen 
het Major League Baseball seizoen (honkbal) bezig en bakten 
beide Chicago honkbalteams er niet veel van. Ons werd dan ook 
geadviseerd om hieraan geen geld te spenderen. Gelukkig bleek 
dat de Chicago Fire, Major League Soccer, ook thuis speelde. 
Dit is dus gewoon het voetbal wat wij hier in Europa kennen. 
Ik had in het begin van de vakantie al gevraagd aan Jack of hij 
voor ons de tickets kon regelen. Dit was hem gelukt, maar zijn 
vrouw Marge had nog even contact gelegd met de politiechef 
van Bridgeview waar het stadion van de Chicago Fire onder 
valt. Het bleek dat de gemeente een skybox had in het stadion 
zelf en daar kregen we ook nog vier stoelen ter beschikking! 
Ook had Jack geregeld dat we na de wedstrijd nog een ‘meet 
and greet’ met enkele spelers hadden. Uiteindelijk hebben we 
de skybox plaatsen gelaten voor wat ze waren aangezien onze 
eigen kaarten vlak aan het veld waren. Erg leuke atmosfeer in het 
stadion en totaal geen enkele agressie zoals hier in Europa. We 
hebben Chicago met 1-0 zien winnen van New York Red Bulls 

(met Thierry Henry in de gelederen). Weer een hoogtepunt erbij 
tijdens deze vakantie!

Op een van de laatste avonden van de vakantie moest ik nog met 
politieman Scott Wolf van de La Grange Police mee op dienst. 
Hij had gehoord dat ik in La Grange zou verblijven en wilde 
mij graag meenemen op dienst. De dienst was helaas erg rustig 
terwijl het zaterdagavond was, maar niet minder leuk om mee 
te maken. Zodra die toeters en bellen aangaan komt er toch 
wel iets in mij los…. We hebben overigens ook nog een dag 
de Brookfield Zoo in Chicago bezocht. Dit is een erg mooie 
dierentuin en de grootste in de regio. Hier kun je je de hele 
dag vermaken en dan heb je nog niet alles kunnen zien. Deze 
dierentuin heeft overigens een eigen police department.

Na drie weken was het helaas weer tijd om terug te gaan naar 
huis. Het is ons opgevallen dat Amerikanen en Canadezen erg 
hartelijk en gastvrij zijn en niet willen dat je maar iets betaalt als 
je bij hen op bezoek bent. Je wordt echt als hun gast behandeld.
Tevens gaan er heel wat deuren voor je open op het moment 
dat ze weten dat je werkzaam bent bij de politie. Ik heb veel 
emblemen kunnen verzamelen tijdens mijn trip en ben bij heel 
veel politiebureaus met open armen ontvangen. Het was voor 
ons als gezin een onvergetelijke vakantie en het geeft maar weer 
aan hoe mooi het is dat je via IPA contacten een hele mooie reis 
kunt maken! 
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Onze 1e IPA Inloop 2015 wordt dit jaar gehouden bij het 
stoomgemaal ‘De Tuut’ te Appeltern a/d Maas (De Tuut 1, 6629 
AA Appeltern). 

Stoomgemaal ‘De Tuut’, werd in 1919 in gebruik genomen. Het is 
ontworpen door ingenieursbureau J. van Hasselt en De Koning. 
Het gemaal heeft bijna 50 jaar, tot 1967, gewerkt. ‘De Tuut ‘heeft 
twee pompen en twee stoommachines. Elke stoommachine drijft 
een pomp aan. Het gemaal heeft drie ingemetselde stoomketels 
hetgeen uniek is in Nederland.

Alle machines, pompen en ketels zijn nog dezelfde als in 1919. 
Ze kwamen van de machinefabriek Gebr. Stork & Co in Hengelo. 
‘De Tuut’ is het enige, overgebleven stoomgemaal langs de 
Grote Rivieren in Gelderland dat nog werkt. Wanneer de sloten 
vol stonden in het Land van Maas en Waal, werd het water 
weggemalen, weggepompt, naar de Maas.

Tijdens deze inloop is ook het motorenmuseum met de collectie 
van de heer Loeffen te bezichtigen. Deze heeft tijdens zijn leven 
een aantal zeer bijzondere motoren verzameld. Deze motoren 
zijn na zijn overlijden geschonken aan de Stichting ‘Baet en 
Borgh’. De motoren staan nu opgesteld in het pas gebouwde, en 
in mei 2014 geopende, museumgebouw. De motoren zijn bijna 
allemaal uitgevoerd met een liggende cilinder, een open krukas 
en de meeste zijn van rond 1900. Zelfs vanuit internationaal 
perspectief zijn deze motoren van grote zeldzaamheid. De 
collectie bevat onder andere de volgende motoren; een Pollock, 
4 pk uit 1896, een Hoffmann, 5pk uit 1896, een Tsjechische 
Lorenz, een Hornsby uit 1905, enz. Eigenlijk te veel om hier op 
te noemen.

Programma

Omstreeks 16.30 uur willen we beginnen met de BBQ die 
eveneens daar plaats heeft. De kosten voor het bezoek aan de 
twee musea en de koffie met vlaai bij aankomst zijn voor rekening 
van de IPA District Nijmegen e.o. De kosten voor de BBQ zijn 
€ 12,50, p.p. daarnaast komen dan nog de eventuele drankjes 
voor eigen rekening. Mocht men eerder in de gelegenheid zijn 
om te komen of ergens tussendoor zin hebben, vanaf ‘De Tuut’ 

zijn twee mooie korte wandelingen te maken. Een in het nabij 
gelegen park gewijd aan de aartsvader van de Nederlandse 
democratie, Joan Derk van der Capellen, een wandeling van 1 
km en de andere wandeling is 4 km. Zie de beschrijving van de 
wandelingen en de info over ‘De Tuut’ op hun website: www.
de-tuut.nl.   

Opgave

Bij Dick Beerens of Adrie Daniels (zie colofon)

In verband met de organisatie en het bestellen van vlaai 
bij de koffie en ook voor het  bestellen van de ingrediënten 
voor de BBQ willen we graag dat u zich opgeeft voor de 
betreffende onderdelen. Voor wat betreft de BBQ dient u 
vooraf het verschuldigde bedrag te hebben overmaakt aan onze 
penningmeester. Na betaling is de opgave definitief.
Rekeningnummer (IBAN) NL97 RABO 0155 7464 56 tnv IPA 
Nederland  (F.A.M. Willems).
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Unieke gelegenheid om Industrieel erfgoed te bezichtigen.
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Beleef de rijke historie van zeven    Gelderse kastelen
De provincie Gelderland is rijk aan kastelen en landhuizen. Op zeven kastelen van “Geldersch Landschap & Kasteelen”

bent u van harte welkom om kennis te maken met het leven, de architectuur en kunst van vroeger tijden.
De kastelen en landhuizen zijn ook een inspirerend decor voor een feest of huwelijk.

Bezoek onze website www.glk.nl/kastelen waar u meer informatie vindt over openingstijden en activiteiten.

De kasteelheer van genoemde kastelen en landhuizen bied de leden van IPA Nederland en in het bijzonder 
de leden van IPA Nijmegen e.o., op vertoon van uw IPA legitimatiebewijs, een korting van 25 % op de 
toegangsprijs p.p. aan. Deze actie gaat in op 1 april 2015. Deze korting is niet van toepassing op andere 

acties en tijdens evenementen. De korting is niet inwisselbaar tegen contanten.

Kasteel Rosendael
Rosendael 1
6891DA Rozendaal
www.glk.nl/rosendeal

Landgoed Rosendael ligt in Rozendaal, vlakbij Arnhem. Het bestaat 
uit een imposant en historisch ingericht kasteel in een park met veel 
bezienswaardigheden. Kasteel Rosendael geeft een mooi beeld van 
hoe er vroeger op een kasteel werd geleefd. Er is een bijzondere 
collectie meubels, zilver en porselein te zien.

Kasteel Ammersoyen
Kasteellaan 1
5324 JR  Ammerzoden
www.glk.nl/ammersoyen

Strategisch gelegen tussen Maas en Waal, in het schitterende 
rivierenland van de Bommelerwaard ligt deze indrukwekkende 
burcht. Ammersoyen is één van onze best bewaarde middeleeuwse 
kastelen, gebouwd rond 1300. Van de zware schade uit de Tweede 
Wereldoorlog is sinds de grondige restauratie nauwelijks meer iets te 
zien.

Huis Verwolde
Jonker Emilelaan 4
7245 TL  Laren
www.glk.nl/verwolde

Op het mooi gelegen landgoed Verwolde staat een edelmanshuis 
huis omringd door een tuin, park en het bosgebied Oranjewoud 
met vijvers en landbouwpercelen. Huis Verwolde is met een gids te 
bezoeken. De tuin en het bos zijn vrij toegankelijk; de rest van het 
landgoed is nog particulier bezit van de familie Van der Borch.
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Beleef de rijke historie van zeven    Gelderse kastelen

Kasteel Cannenburch
Maarten van Rossumplein 4
8171 EB  Vaassen
www.glk.nl/cannenburch

Het van oorsprong middeleeuwse kasteel Cannenburch ligt in
een prachtig oud parkbos met weilanden en vijvers. Het kasteel kan 
worden bezocht, in de omgeving kan worden gewandeld en 
gefietst.

Huis Zypendaal
Zypendaalseweg 44
6814 CL  Arnhem
www.glk.nl/zypendaal

Buitenplaats uit de 18de eeuw met bijgebouwen en tuin. De 
hoofdverdieping is museaal ingericht. In de overige ruimtes is het 
centraal kantoor van Geldersch Landschap & Kasteelen gevestigd.

Kasteel Doorwerth
Fonteinallee 2b
6865 ND  Doorwerth
www.glk.nl/doorwerth

Kasteel Doorwerth is prachtig gelegen in de uiterwaarden van de Rijn. 
In het kasteel zijn drie musea te bezoeken. Op de stuwwal erachter 
ligt een afwisselend heuvellandschap met bossen, akkers en weilanden 
waar het heerlijk wandelen of fietsen is.

Kasteel Hernen
Dorpsstraat 40
6616 AH  Hernen
www.glk.nl/hernen

Omgrachte middeleeuwse burcht met unieke overdekte weergangen. 
Bossen en lanen in de directe omgeving. Bos op rivierduin met 
eikenhakhout en een ven. Verder graslanden, oude rivierlopen en een 
molen. Kasteel Hernen was het eerste bezit (1940) van de Stichting 
Vrienden der Geldersche Kasteelen.
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Het is al weer 20 jaar geleden, maar een tijd om nooit te vergeten. 
Ik beschrijf mijn persoonlijke ervaringen en belevenissen uit die 
periode. Wij, mijn vrouw Angela en onze kinderen (5 en 4 jaar), 
woonden toentertijd in Puiflijk in de gemeente Druten. Dit is 
een dorpje in het Land van Maas en Waal (ook wel genoemd 
‘De badkuip van Nederland’). Bij het bekijken van mijn fotoboek 
en het politiefotoboek Gelderland-Zuid ‘Wassend Water’ komen 
weer veel herinneringen naar boven. Naast mijn werkzaamheden 
in het evacuatiegebied moest ik ook mijn eigen familie evacueren. 
De kinderen werden opgevangen door familie in Breda en later 
in Groningen.
 
De dag van de evacuatie, de dag van vertrek, was een bijzondere 
dag. Na het ontbijt met Angela was het tijd om afscheid te nemen. 
De kinderen waren eerder door familieleden opgehaald, tezamen 
met enkele huisdieren. Het was ook een afscheid van eigen huis 
en haard, niet wetende hoe we dit terug zouden zien. Alsof een 
baksteen in onze magen lag, zo voelde dat. Vragen als: wanneer 
komen we terug?, komen we wel terug? speelden door onze 
hoofden.  Angela vertrok in de auto met de laatste spullen die we 
de komende dagen nodig zouden hebben op ons evacuatieadres, 
verzorgingshuis Nieuw Malderborgh in Nijmegen. ’s Morgens 
vroeg ving ik onze 5 kippen die in een jutezak meegingen in de 
auto op weg naar …. dat wisten we nog niet. Gelukkig vond Angela 
direct in de buurt van Nieuw Malderborg een adoptieadres waar 
onze kippen werden opgevangen. Voor mij betekende het werken, 
12 uur op 12 uur af (overdag en ‘s nachts).

’s Avonds zag ik Angela weer op ons evacuatieadres. De bovenste 
verdiepingen van Nieuw Malderborgh stonden leeg i.v.m. een 
renovatie. We sliepen in een lege kamer, op een matras op de 
betonnen vloer. Omdat snel bleek dat mijn leefritme bestond 
uit werken en slapen vertrok Angela na enkele dagen naar de 
kinderen en familie. Ik werkte in onze spookdorpen (alle huizen 
waren leeg) in het Land van Maas en Waal. Samen met 1000 
politiemedewerkers uit Gelderland-Zuid, 70 politiepelotons uit 
heel Nederland (ieder bestaande uit 50 personen), honderden 
militairen en leden van de Koninklijke Marechaussee. Tezamen 
zorgden we voor de veiligheid zodat de leegstaande huizen, 
winkels en bedrijven niet leeggeroofd zouden worden.  Een 
enkele achterblijver moesten we overtuigen om alsnog te 
vertrekken. Dat viel niet altijd mee. Naast het surveilleren in de 
lege straten van de dorpen verzorgden we de achtergebleven 
dieren zoals kippen, volière vogels, enz. Daar waar kon voerden 
we de dieren en voorzagen we ze van vers water. Dit alles 
leverde een ongekende saamhorigheid op die mij voor altijd bij 
zal blijven!

Wat ik ook nooit zal vergeten is de grote nationale TV Aktie 
“WATERSNOOD ’95”- GIRO 9575 op donderdag 2 februari 
1995. Een grote Aktie voor ons.  Gelukkig konden we na 5 dagen 
terugkeren naar ons huis en aan de slag met schoonmaken en 
inrichten hiervan. Tja, alle nutsverzieningen, gas, water en stroom 
waren afgesloten geweest. Met familie werd hard aangewerkt en 
na enkele dagen konden we inderdaad weer in ons eigen huis.
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Wassend Water en Evacuatie
van het Rivierenland 1995

Door Brugt Peper



Evacuatie van het Rivierenland
De evacuatie van het Rivierenland is één van de grootste 
evacuaties uit de recente Nederlandse geschiedenis. Op 31 
januari 1995 en in de dagen daarna werden 250.000 mensen, 
variërend van vijf dagen tot twee weken, verplicht uit grote 
delen van het Rivierenland geëvacueerd vanwege de gevaarlijk 
hoge waterstand van de Rijn, de Maas en de Waal. In het geval 
dat de dijken daadwerkelijk waren doorgebroken zouden vele 
plaatsen in de Betuwe, de Bommelerwaard en het Land van Maas 
en Waal tot ongeveer vijf meter onder water komen te staan. 
Concreet betekent dit dat van veel huizen minimaal de eerste 
twee verdiepingen onder water zouden zijn komen te staan. In 
Nederlands-Limburg kwam het inderdaad tot overstromingen in 
de periode tussen 22 en 28 januari. Vooral Itteren en Borgharen 
werden (evenals in 1993) zwaar getroffen. Voor velen kwam de 
mededeling dat er verplicht geëvacueerd moest worden heel kort 
voor het moment dat men daadwerkelijk het gebied uit moest 
zijn. In allerijl werden door velen bezittingen in veiligheid gebracht, 
bijvoorbeeld op zolder die bij een eventuele dijkdoorbraak 
wellicht niet zou onderlopen. Tot jaren na de evacuatie hebben 
veel mensen in het gebied psychische klachten ondervonden van 
de evacuatie. Het verplicht huis en haard moeten verlaten wegens 
het dreigende gevaar bleek een zeer ingrijpende gebeurtenis in 
het leven van de bewoners (bron: Wikipedia).

Overzicht van dag tot dag
Woensdag 25 januari - De zware regenval in de Belgische 
Ardennen en Noord-Frankrijk houdt aan. Binnen een dag is de 
Rijn bij Lobith twee meter gestegen, de Waal bij Zaltbommel met 
een meter.

Donderdag 26 januari - Bij Borgharen en Itteren stijgt de Maas tot 
45,09 meter boven NAP. De 3100 bewoners van beide dorpen 
krijgen het dringende advies te vertrekken.

Vrijdag 27 januari - Dijken in het land van Maas en Waal worden 
gesloten voor alle verkeer. De Rijn bij Lobith staat op NAP +15,02 
m, bij Zaltbommel bereikt de Waal +5,86 m. De Rijn overstroomt 
het centrum van Keulen. Steden in Midden- en Noord-Limburg 
krijgen wateroverlast.

Zaterdag 28 januari - De Rijn stijgt bij Lobith naar +15,42 m, de 
Waal bij Zaltbommel naar +6,37 m. De IJsselkade in Deventer 
wordt afgesloten.

Zondag 29 januari - Zware regenval in het Nederlandse 
rivierengebied, evenals in België, Noord-Frankrijk en Duitsland. 
De Rijn stijgt verder, evenals de Waal en de IJssel.

Maandag 30 januari - Opnieuw stijgt de Maas bij Borgharen (NAP 
+45,62 m) en Venlo (+18,23 m). Dringend evacuatieadvies voor 
75.000 bewoners van het stroomgebied van de Maas en de Waal. 
In Gorinchem vluchten duizenden mensen voor de Merwede. 
De IJssel overstroomt de zomerdijk bij Deventer en de kade in 
Kampen.

Dinsdag 31 januari - De Ooijpolder (15.000 inwoners), het Land 
van Maas en Waal (ook 15.000) en de Bommelerwaard (40.000 
inwoners) worden geëvacueerd. ‘s Middags kondigt Commissaris 
van de Koningin Jan Terlouw de verplichte evacuatie van de 
140.000 mensen in de Betuwe af. De waterstand bij Lobith is nu 
NAP +16,63 m, ruim boven het record van 1993.

Woensdag 1 februari - Bij Ochten is de situatie zeer kritiek. 
Honderden militairen bedwingen met tonnen zand een schuivende 
dijk. Het dorp wordt in snel tempo ontruimd, inwoners vluchten. 
Het dorp is dan wereldnieuws. De hoogste stand van de Rijn bij 
Lobith is de vorige avond bereikt met een topstand van NAP 
+16,68 m. De Waal gaat naar +7,43 m bij Zaltbommel.

Donderdag 2 februari - Het water zakt. Het gevaar van verzadigde 
en inzakkende dijken is groot.

Vrijdag 3 februari - De daling van het waterpeil zet door. De Rijn 
bij Lobith zakt in een etmaal bijna een halve meter.

Zaterdag 4 februari - Minister Dijkstal van Binnenlandse 
Zaken geeft toestemming voor de terugkeer van de 
evacués naar de Ooijpolder en het Land van Maas en 
Waal. De dagen erop keren ook de andere inwoners 
terug (bron: Wikipedia)
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Contributienieuws

Natuurwandeling Ooijpolder 3 oktober 2015

Paaseieren zoeken

Door de meer dan goede financiële situatie van IPA Nederland en door de problemen die we dit jaar hebben ondervonden rond 
de contributie-inning is besloten voor het jaar 2015 geen contributie te innen voor de leden die op 21 november 2014 al lid waren.
Pas in 2016 wordt er weer contributie geïnd en zoals de vlag er thans voorstaat, zal de contributie dan € 30, bedragen, voor 

betalende buitengewone leden € 15.

Op zaterdag 3 oktober 2015 gaan we wandelen in de Ooijpolder ten oosten van Nijmegen. Inmiddels hebben we de nodige 
afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer aldaar. Met boswachter Rick Basten gaan we de natuur in. Hij heeft me toegezegd om 
met een groep van ons mee te gaan en ons tijdens de wandeling te gaan vertellen over de in het gebied lopende Konikpaarden 
alsmede de grote grazers, de Galloway runderen, en wat hij nog meer voor ons in petto heeft. Misschien gaan we ook nog op zoek 
naar de er in het wild levende bevers. We gaan op deze zaterdag om 10.00 uur verzamelen bij de werkschuur van Staatsbosbeheer. 
Daar drinken we even een bakkie koffie en daarna gaan we lopen. Er moet gerekend worden op een wandeling van 2,5 a 3 uur. 
Deze wandeling wordt ook open gesteld voor een drietal naburige districten, leden van deze districten kunnen zich ook hiervoor 
opgeven. Als je dus hieraan wilt deelnemen geef je dan snel op, want de deelname is beperkt tot een maximum van 30 personen. 

Nadere informatie volgt nog.

Opgeven kan bij Adrie Daniels of Dick Beerens (zie colofon)

Op Tweede Paasdag, 6 april, gaan we weer met alle kinderen paaseieren zoeken. We doen dit in Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40 in 
Druten. Natuurlijk zijn niet alleen de kinderen welkom maar ook de ouders en de opa’s en oma’s. We starten die ochtend om 11.00 
uur. Geef je op of laten je ouders je opgeven bij Dick of Adrie zodat wij weten wie er allemaal komen.
Tot Tweede Paasdag.



Om vooruit te kijken moet je eerst omkijken, dat wil zeggen kijken 
naar het afgelopen jaar. Een jaar waarin veel is gebeurd. Denk u 
maar aan de ramp met de MH17, waarbij ook collega’s betrokken 
zijn, zowel als slachtoffer als onderzoeker. Voor beide voorwaar 
geen gemakkelijke opgave. Alle veranderingen die er aan komen, 
zoals de veranderingen in het zorgverzekeringsstelsel, de plaats 
waar je in de politieorganisatie komt te werken, hoe gaat het 
met onze pensioenen, wat zijn de economische vooruitzichten? 
Allemaal vragen waar velen van ons vragen over hebben en nog 
geen duidelijkheid bestaat. 

Welkom in onze multiculturele samenleving. Volgens onze 
politici zou dit een verrijking voor ons als Nederland zijn. Hier 
moet ik wel enkele vraagtekens zetten. Het afgelopen acht 
maanden volgden de ene na de andere liquidatie elkaar snel op, 
voornamelijk in de zogenaamde ‘Mocro War’ in Amsterdam en 
omgeving.  De jongeren vinden dat wij ouderen hebben gewoond 
in ‘luilekkerland’ en veel hebben geprofiteerd van de economische 
voorspoed in de jaren negentig. Wij ouderen hebben goede 
pensioenen en overwaarde op hun huis, maar klagen over korting 
op ons pensioen. Maar IS dit echt ‘luilekkerland’ geweest. Veel van 
de ouderen zijn al op jonge leeftijd begonnen met werken. Laat 
ik mij zelf maar nemen. Begonnen met werken op mijn vijftiende, 
na eerst een vak te hebben geleerd. Studeren was voorbehouden 

aan de oudste in ons gezin. Er moest ‘brood op de plank komen’. 
Een werkweek van 42 uur en nog 1 uur gratis voor de baas de 
machine poetsen op zaterdag leverde een bedrag op van 18,36 
gulden (nu 8,26 euro, hetgeen nu een uurloon is). Je pensioen 
opbouwen kon pas vanaf je 25e. Televisie, telefoon, auto, centrale 
verwarming was er niet. Baden deed je in een teil met warm 
water en als je pech had was je nummer twee. Een nieuwe fiets 
stond niet klaar. Nee, daar moest je eerst voor werken en sparen 
om misschien na een jaar een fiets te kopen. Nadat de vijfdaagse 
werkweek was ingevoerd kon je op zaterdag van 08.00 uur tot 
eind van de dag brood bezorgen bij de klanten voor vijf gulden en 
hopelijk een krentenbrood dat overbleef. Om verder te komen 
moest je doorsturen naast je werk. Drie of vier avonden per 
week naar school en ook nog eens huiswerk maken. Op vakantie 
gaan was niets anders dan op de fiets naar Zuid-Limburg gaan om 
daar in een jeugdherberg een paar dagen te verblijven.
 
Na het trouwen zuinig zijn om de hypotheek te kunnen 
betalen en de kinderen zoveel mogelijk te bieden. Er bleef dus 
niets voor jezelf over. Dat wij dus nu van ons pensioen 
genieten, hetgeen gewoon op je salaris werd ingehouden 
en waar je dus geen invloed op had, is dus NIET leven 
in ‘luilekkerland’. Meer dan veertig jaar hard werken 
en zorgen dat je kinderen kunnen studeren en het 
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Nieuwjaarstoespraak

Gebruikelijk is het dat uw voorzitter op de Nieuwjaarsbijeenkomst een woord tot u 
allen richt. Hieronder de tekst zoals deze door hem is uitgesproken.



daardoor beter zouden hebben dan jij. Dat zij konden beginnen 
zonder studieschuld. Dat de huidige jongeren moeten lenen ligt 
dus niet aan de gepensioneerden van nu, maar aan het ego van 
veel ouders: ik wil er niet minder van leven, je zoekt het zelf maar 
uit. Natuurlijk waren er de vorige eeuw economisch gunstige 
jaren, maar daar hebben we allemaal ontzettend hard voor 
moeten werken.  Het geweeklaag van een deel van de huidige 
jeugd vind ik dan ook geheel misplaatst. Op de vraag of zij dan 
al rekening houden met hun pensioen en er voor sparen, komt 
een ontkennend antwoord. Als we geld hebben gaan we ver weg 
op vakantie.

Marktwerking en concurrentie zijn de huidige steekwoorden. 
Maar is dit per definitie goedkoper dan een overheidsmonopolie? 
Het openbaar vervoer, de nutsbedrijven, de woningcorporaties 
zijn geprivatiseerd, maar is het goedkoper geworden? Nu worden 
de consumenten gek gemaakt door kennissen en/of collega’s of 
door reclame waarbij besparingen van tientallen tot honderden 
euro’s worden voorgespiegeld om over te stappen naar een 
andere verzekeraar. Vaak wordt er een kat in de zak gekocht. 
Volgens onderzoek zijn de zittenblijvers meestal tevredener 
dan de overstappers. Mede door het verleiden van klanten 
met cadeautjes, zoals het weggeven van i-pads, een bedrag te 
storten op de rekening of korting gedurende een jaar, kost dit 
de zorgverzekeraars al gauw een half miljard euro. Wanneer 1,1 
miljoen mensen overstappen zou dat 500 euro per verzekerde zijn. 
De conclusie kan zijn dat, wanneer er maar één aanbieder is, de 
premie met 500 euro omlaag kan. Wat voor de zorgverzekeraars 
geldt, geldt ook voor telecomaanbieders en energiebedrijven. 
Concurrentie is mooi, maar ook duur.

De reorganisatie van de Nationale Politie is een monsterklus die 
met horten en stoten verloopt. De grootste ‘stoelendans’ ooit 

bij de overheid en het werk gaat normaal door. Toch klinkt er 
harde kritiek op de ‘falende politie’. Kijk naar de aanhoudende 
ict-problemen, het hoge ziekteverzuim, het gedaalde percentage 
opgeloste misdrijven en de gaten in de personele bezetting.
Hoe terecht de kritiek ook is, de reorganisatie was hard nodig 
om de macht van de 26 koninkrijkjes te breken en de politie 
uiteindelijk te dwingen tot meer samenwerking. Veel problemen 
spelen al jaren. Het is dus te gemakkelijk om alle problemen te 
wijten aan de komst van de Nationale Politie. Je kunt je hooguit 
afvragen waarom die samenwerking niet eerder is afgedwongen. 
Wellicht was ook het schema, waarin de reorganisatie zou moeten 
verlopen, te ambitieus. Door meer tijd te nemen hoopt minister 
Opstelten dat het politiewerk minder te lijden zal hebben van de 
reorganisatie. Het blijft dus nog even doorbijten.

Wat betreft onze eigen IPA gaat het goed. Na de laatste 
bestuurswisseling op landelijk niveau is er veel meer openheid. 
Dit heeft er zelfs toe geleid dat u dit jaar geen contributie hoeft 
te betalen, dit geldt echter niet voor nieuwe leden. Als alles 
door gaat zal ook op korte termijn het IPA-huis in Serooskerke 
overgedragen worden aan een koper.

Met de uitgever van onze ‘Attentie’, Clappers en Vlieger Media, 
hebben wij een uitstekende relatie opgebouwd. Wij zijn dan 
ook blij dat zij bij ons aanwezig zijn. Paul, Loes en Michel van 
harte welkom. Dat zij het goed doen heeft er mede toe geleid 
dat zij zijn aangezocht om ook het nieuwe landelijk blad uit te 
uitgeven. Een goede offerte en een zichtbaar goed product als 
onze ‘Attentie’ heeft daarbij de doorslag gegeven. Paul en Michel, 
gefeliciteerd hiermee.

Ik wens u allen een gezond, vreugdevol en gelukkig 2015 toe.
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Van links naar rechts: Paul Clappers,  Michel Vlieger 
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Uit de oude doos
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Agenda

Dan is het weer zover, we gaan  Paaseieren verstoppen, zodat de kinderen/kleinkinderen deze weer 
kunnen gaan zoeken. We starten om 11.00 uur. 

Dan wordt de Districts Leden Vergadering gehouden, aanvang 20.00 uur. Ieder lid is hierbij van harte 
uitgenodigd.

Eerste inloop van ons district dit jaar. Deze zal gehouden worden bij stoomgemaal ‘De Tuut’, De Tuut 1 
in Appeltern. Zie ook eerder in deze Attentie

Zal een delegatie van IPA Nijmegen de Tuin van Bezinning in Warnsveld bezoeken. Een plaats van 
bezinning en herdenking voor onze omgekomen collega’s.

Wordt de 99e Vierdaagse Afstandsmarsen gehouden (van 20 t/m 24 juli), de ‘Walk of the World’.
We hebben bemoeienis met het onderbrengen van een aantal buitenlandse Vierdaagselopers, collega’s 
en IPA leden, in de Sporthal ‘De Kwel’ te Cuijk. 

Hebben we bemoeienis met het onderbrengen van een aantal buitenlandse vierdaagselopers, collegae 
en IPA leden, in de Sporthal de Kwel te Cuijk. 

Natuurwandeling in de Ooypolder onder leiding van een boswachter. Zie ook eerder in deze Attentie.

Tweede inloop van ons district dit jaar. Daar zullen dan ook de jubilarissen van onze IPA in het zonnetje 
worden gezet.

Maandag 6 April 

2015 

Dinsdag 17 

Maart 2015

Zondag 26 april 

2015

Donderdag 11 

juni 2015

Van 18 t/m 25 

juli 2015

Van 11 t/m 13 

september 2015

Zaterdag 3 

oktober 2015 

Zondag 1 

november 2015

Paaseieren verstoppen

Districts Leden Vergadering 

1e Inloopdag

Tuin van Bezinning

Vierdaagse

Motortoertocht

Natuurwandeling Ooypolder

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.

Opgave 

2e Inloopdag
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