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Woord van de Redacteur
Beste I.P.A leden,
Het tijdschrift 208 is alweer klaar. Iets later dan voorzien, maar dat heeft te
maken met mijn vakantiejob. Nog één maal naar de kastelen van de Loire
en het zit er weer op voor dit jaar.
In dit boekje nemen we afscheid van een noeste medewerker uit het verleden. Mathijs Cox heeft ons moeten verlaten. Als collega en medebestuurslid
werd hij zeer gewaardeerd. Hij was een plichtsgetrouw en aktief lid. Het ga
je goed Mathijs.
“Ken uw provincie” met het bezoek aan Tongeren en het Gallo-Romeins museum had een matig succes mede door de voetbalwedstrijd België/Brazilië
die op dat ogenblik gaande was. Maar dat nam niet weg dat de aanwezigen
genoten hebben en het museum vrijwel voor ons alleen was. Na het bezoek
hebben wij trouwens mee kunnen genieten van het toen nog Belgisch succes
op het vrijthof.
Met onze Voorzitter gaat het de goede richting uit. Nog niet helemaal hersteld, maar hij kan al eens het huis uit. Hopelijk zien wij hem vlug weer.
Vergeet onze laatste aktiviteit van het jaar niet te noteren in je agenda. Het
Euregionaal Kerstfeest in Hoeve Gervan komt er vlug aan. Op 15 december
is het weer zo ver. Ik hoop je daar te kunnen begroeten.
Geniet maar van het lezen van dit boekje en de groeten van mij en het hele
bestuursteam.

Servo per Amiceko.

VAN OPPEN Frans
OnderVoorzitter IPA Limburg
Redacteur
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WEL EN WEE
IN MEMORIAM

MATHIJS COX
Bestendig erelid IPA België
Gewezen bestuurslid IPA Limburg
Geboren te Lommel op 08/12/1934
Gestorven te Heusden op 09/06/2018

Onze innige deelneming aan de familie en vrienden
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Activiteiten IPA lIMBURG
15 december 2018
Euregionaal kerstfeest
Euregionale activiteiten
Wanneer U informatie over de hieronder weergegeven activiteiten wenst, kan u
zich wenden tot de redacteur of bij een ander bestuurslid.

Nederlands Limburg Zuid
14-18/09
Busreis Duitsland
??/10/18
Workshop
09/11/18
Mosselavond
Heinsberg
4-7/10/18
04/12/18

Jaarreis
Weihnachtsgansessen und Hexen

Aken
08/09/18
07/12/18

Euregionaal Schuttersfeest
Kerstviering

Nederlands Limburg Noord
08/09/18
Barbecue
10/09/18
Tennistornooi
13/12/18
Kienen
Luik
13/10/18
19-26/10/18

Wandeling Hoge Venen en BBQ
Reis Bourgondië (f)

Belangrijk :Het aanmelden of inschrijven voor de activiteiten in de Euregio dienen te geschieden via onze
provinciale penningmeester Bosmans (voor de leden van onze provincie).
De inschrijvingen zijn slechts geldig bij betaling (Zichtrekening van IPA-Limburg voor alle stortingen BE
12 459-0091211-92
De provinciale penningmeester zal dan de aanmelding gezamenlijk doen zodat dubbele
boekingen uitgesloten worden.
International Police Association
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Voorziter

Casemri
Hendcrikx
011/
52.38.93
casemir.hendrickx@telenet.be
DE
PROVINCIALE RAAD
_________________________________
I.P.A. SECTIE LIMBURG
1°Ondervoorzitter en redactie

Frans Van Oppen
0475/549.221
fransvanoppen@outlook.com
_________________________________________
2° Ondervoorzitter/Adj.secretaris

Jean-Louis Patteet
0499/731408
jean.patteet@tlenet.be
__________________________________
3°Ondervoorzitter/Vaandrig/Econoom

Henri Kenens
011/42.79.49
______________________________________________________________________
Secretaris/PR

Sylvain Desiron
011/42.72.64
sylvain.desiron@skynet.be
______________________________________
Penningmeester

Paul Bosmans
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____________________________________
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___________________________________
Feestelijkheden

Ludo Reenaers
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011/88.30.26
ludo.reenaers@skynet.be
____________________________________
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Zaterdag 23 juni 2018

KEN UW
PROVINCIE
GALLO-ROMEINS MUSEUM TONGEREN
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En na het bezoek nog even genieten op het vrijthof van de
wedstrijd BELGIE tegen BRAZILIE
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Privacyverklaring
IPA Limburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.ipalimburg.be
IPA Limburg ledensecretariaat
Perzikstraat 39
3800 Sint-Truiden
+32 4 98 408728
Persoonsgegevens die wij verwerken:
IPA Limburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
eddy.schepmans@skynet.be, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken:
IPA Limburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of tijdschrift
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
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Geautomatiseerde besluitvorming:
IPA Limburg neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IPA Limburg) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
IPA Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen
zoals voorzien door IPA België.
Delen van persoonsgegevens met derden:
IPA Limburg deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
IPA Limburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt IPA
Limburg uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw nadrukkelijke
toestemming.
IPA België:ledenbestand
Autoriteiten: wettelijke verplichtingen
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
IPA Limburg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IPA
Limburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eddy.schepmans@skynet.be.
IPA Limburg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy bescherming.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
IPA Limburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via
eddy.schepmans@skynet.be
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VAKANTIE & LOGEMENTEN
BELGIË
ANTWERPEN
In Antwerpen kan u aan een voordelige prijs overnachten in ons I.P.A.-huis Martin
Beck, centraal gelegen, dichtbij de Meir en Groenplaats, 2 slaapkamers, keuken en
douche aanwezig. Overnachting per persoon voor 1 nacht: • 20, voor 2 nachten •
18, voor 3 of meer nachten • 15. Er wordt ook een vergoeding gevraagd per
slaapkamer van • 10 voor reiniging en linnen.
Meer informatie kan u bekomen op 03-231 04 30 (enkel op maandag) of
ipa@base.be
U kan ook contact opnemen met het nationaal secretariaat.
ZOUTENAAIE
Gepensioneerd I.P.A.-lid Wilfried verwelkomt u in 'Hof van Eden', een voormalige
hoeve in ZOUTENAAIE, niet ver van Oostduinkerke en Plopsaland. U kan er
logeren in ruime kamers en genieten van de kookkunsten van zijn echtgenote,
Marianne, haar specialiteit is zeevruchten (afgestudeerd aan de Hotelschool
Spermalie in Brugge). I.P.A.-leden krijgen een gratis welkomstdrankje. Prijs: • 70
voor 2 personen (ontbijt, linnen en handdoeken inbegrepen). Het avondmenu (3gangen menu) is • 22 p.p. en • 10 per kind.
Contactgegevens:
Hof van Eden
Zoutenaaiestraat 17
8630 Zoutenaaie-Veurne
051-55 59 59 - 0495 87 51 15
www.hethofvaneden.be
hofvaneden@scarlet.be
SPANJE
CALPE
René Pestiaux, lidnr. 29970, verhuurt zijn appartement in Spanje. Het appartement
bevindt zich in Calpe (provincie Alicante). U kan op het appartement genieten van
een uniek zicht op de zee en de bergen vanaf het terras en het zwembad. Er
kunnen maximum 6 personen verblijven op het appartement. Dieren zijn niet
toegelaten. Op het gelijkvloers is er een volledig uitgeruste keuken, een eetkamer,
een salon met TV (satellietaansluiting), een uitklapbare zetel waar 2 mensen op
kunnen slapen, een overdekt balkon met uitzicht op de zee, en er is
airconditioning (warm en koud). Op de benedenverdieping is er een slaapkamer
met een bed voor 2 personen en een aansluitende badkamer met bad en WC, er is
ook een kamer met twee 1-persoonsbedden en een badkamer met douche, WC en
wasmachine. Verder is er een groot terras met zicht op de zee en de bergen en
tuinmeubelen. I.P.A.-leden krijgen 10% korting. Voor meer inlichtingen kan u
contact opnemen met René Pestiaux, Chaussée 15/b, 5530 Yvoir Evrehailles, tel.:
082-61 21 76 of 0496-33 05 11, e-mail: rene.pestiaux@skynet.be, website:
www.appartcalpe.be
International Police Association
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LID IN DE KIJKER

JOS NIJS
Passie voor bijen en molens
(Uit de goednieuwskrant van het Belang van Limburg)

Jos Nijs(74) uit Lommel is al heel zijn leven met de
natuur bezig. Zijn grote passie zijn z’n bijen en de
molens. ” Mijn grootvader had ook bijen. Ik ging wel
eens met hem mee om de korven te controleren. In
de winter mocht ik helpen met de bijen extra voeding
te geven. Dat was mijn eerste kennismaking met het
bijenvolk”, vertelt Jos trots.
“In 1978 volgde ik een cursus voor imker. Ik woonde
toen in Kortessem, de fruitstreek. Ik ben dus al 40
jaar bezig met mijn bijenvolk. Ik slinger zelf honing,
maar ook kaarsen van was en zalfjes op basis van bijenwas”. Jos heeft acht kolonies
waarvan de meeste in de bijenhal het Zoemhuukske in het natuurgebied de
Wateringen in Lommel staan.
Maar Jos is niet alleen geïnteresseerd in bijen, ook molens trekken hem aan. “Mijn
vader was bakker in Lommel Kolonie. In 1986 deed men een oproep voor molenaars.
Ik vond dat heel interessant en volgde dan ook de cursus voor molenaar”.
Ondertussen is Jos al 31 jaar molenaar op de Leyssensmolen in Lommel Kattenbos.
Hij heeft kaften vol met teksten en foto’s over molens en bijen. Met de bijen is hij
meestal alleen bezig. Op de molen heeft hij meestal het gezelschap van vier andere
molenaars. “Wij houden elke eerste zondag en derde zaterdag van de maand een
Open Molennamiddag. In de zomermaanden proberen we de molen elke
zondagnamiddag open te stellen voor het publiek. Ook het Zoemhuukske wordt de
eerste zondag van de maand van mei tot september opengesteld voor het publiek.

Jos is lid van de IPA Limburg en was een gewezen brigadecommandant van de
Rijkswacht Kortessem en Lommel.
Wij waren in het kader van onze aktiviteit “Ken Uw Provincie” in het jaar 2016 nog op
bezoek bij Jos in de Leyssensmolen te Lommel.
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RIP
MATTHIJS
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