


International Police Association 

Koninklijke Belgische Sectie v.z.w.

Provincie LIMBURG

Voorzitter:

VAN OPPEN Frans

Hoekstraat 16

3600 GENK

Tel. 089/36 32 25

GSM: 0475/549 221

e-mail: fransvanoppen@outlook.com

Secretaris:

DESIRON Sylvain

Driesstraat 61

3583 BERINGEN

Tel. prive: 011/42.72.64

e-mail: sylvain.desiron@skynet.be

Penningmeester:

BOSMANS Paul

Veldstraat 6D

3530 HOUTHALEN/HELCHTEREN

GSM :0497/128 047

Betalingen op:

- KB-zichtrekening van IPA Limburg:

BE 12 459-0091211-92

Ere Voorzitters:

- DIRIX Albert (†)

- VANDIJCK Leo

- FREDERIX Hypoliet (†)

- HENDRICKX Casemir

Bestendige Ereleden:

- COX Mathijs (†)

- DIRIX Albert (†)

- FREDERIX Hypoliet (†)

- JACQUEMYN Emiel (†)

- JANS Tony (†)

- KENENS Henri

- VANDIJCK Leo

- VANHEES Hendrik (†)

- EERLINGEN Paul

- HENDRICKX Casemir

- VAN OPPEN Frans

-BOSMANS Paul

Redactie:

Frans VAN OPPEN

Hoekstraat 16

3600 - GENK

Tel gsm:0475/549221

e-mail: fransvanoppen@outlook.com

Koninklijke Belgische 

Sectie

v.z.w.

Provincie

LIMBURG

International

Police

Association

INHOUD 212

* Colofon                                                           2

* Woord van de Voorzitter 3

* Activiteitenkalender Euregio  4

* Bestuur                       5

* Verslag en foto’s Ken je provincie 6-7

* Vraag van IPA-lid Kenia                                 8

* IPA Bikers in de Alpen(Italië)                          9

* Open deur Politie Beringen-Ham-Teslo       10

* Mopjesblad                                                   11

* Wist je dat?                                                   12

* Niet vergeten                                                13

2



Woord van de Voorzitter

Beste I.P.A leden en sponsors,

We zijn al in september en de vakantie is voor velen achter de rug. Het dagelijkse 

routineleven wordt weer opgenomen.

Ook voor IPA Limburg heeft alles op een laag pitje gedraaid en zijn wij er klaar voor 

om de draad weer op te pakken. Bijna had het vakantiegevoel mij doen vergeten dat 

er moest ingeschreven worden voor het 60 jarig bestaan van de afdeling Aken. 

Gelukkig kan ik er nog bij en zal ik Limburg vertegenwoordigen bij deze festiviteiten 

op 5 oktober e.k.  Bij deze gelegenheid werd door IPA Aken ook besloten om het 

jaarlijks schuttersfeest dit jaar over te slaan. Er zijn echter nog voldoende 

activiteiten bij de andere euregiopartners om uw gading te vinden. Bestudeer 

daarom maar eens de kalender in dit boekje.

In oktober zijn wij trouwens gastheer voor de kalenderbespreking van de activiteiten 

van de Euregio. Misschien is het de gelegenheid om enkele suggesties te doen naar 

onze eigen activiteiten. Nieuwe initiatieven of voorstellen zijn altijd welkom.

Eén succesvolle activiteit is ons jaarlijks kerstfeest op 14 december van dit jaar, 

waar ik U al warm wil voor maken. Zoals het al verscheidene jaren het geval is gaat 

dit nog steeds door in Linkhout, hoeve Gervan om 13 u. In onze volgende uitgave 

komen wij zeker hierop terug met meer details. 

Ik wens U veel leesgenot

Servo per  Amiceko.

Frans VAN OPPEN

Voorzitter IPA Limburg
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Activiteiten IPA Limburg
22 JUNI 2019 KEN UW PROVINCIE 

14 DECEMBER 2019     EUREGIONAAL KERSTFEEST

Euregionale activiteiten

Nederlands Limburg Zuid

20tot23/09/2019 Busreis

09/11/2019 Mosselavond

Heinsberg

Aug. of Sep. Rondreis bestemming ????

03/12/2019 Weihnachtsgansessen und Hexen

Aken

14/09/2019 (afgelast ) Euregionaal Schuttersfeest

04tot06/10/2019 VIERING 60 JAAR IPA AKEN

06/12/2019 Kerstdiner

Limburg Noord

07/09/2019 Airbornemars

23/10/2019 Herfstwandeling

12/12/2019 Kerstkienen

Luik

07 tot 13/09/2019 Reis naar Bremen

1910/2019 BBQ + Wandeling in de Hoge Venen

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.
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Voorzitter en redactie tijdschrift

Frans Van Oppen

0475/54.92.21

fransvanoppen@outlook.com

Ere-Voorzitter en 

raadslid

Casemir Hendrickx
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Eerste ondervoorzitter en 
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Tweede ondervoorzitter en 
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Webmaster-Ledensecretaris

Eddy Schepmans

0498/408728

eddy.schepmans@skynet.be

Feestelijkheden
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DE PROVINCIALE RAAD

I.P.A. SECTIE LIMBURG
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Verslag van “Ken je provincie” 

Bezoek aan Kasteel van Alden Biesen. 

 
Op zaterdag, 22 juni 2019 rond 14.00 uur, verzamelden een vijftiental leden van I.P.A. 

Limburg zich op de grote parking van het kasteel van Alden Biesen te Bilzen. De zon was van 

de partij. Een goed begin voor de jaarlijkse kennismaking met een stukje Limburg. Met een 

mooi zicht op de tuinen voor het kasteel begaf de groep zich via de poort aan het Gasthuis 

over de Maastrichterallee naar de Buitenhof waar het Onthaalcentrum gelegen is. 

Hier werden we op sleeptouw genomen door een kasteelgids welke ons via de tentoonstelling 

ter plaatse een beeld ophing over het ontstaan en de geschiedenis van Alden Biesen. Het 

begon reeds in 1220 toen de ridders van de 

Duitse Orde dit bouwwerk oprichtten en 

het Landcommanderij noemden. Ook hier 

woonde de Landcommandeur hoofd 

van de balije(provincie) Biesen. Dit laatste is een 

plaatsaanduiding daar er veel biezen stonden (een 

soort lang gras waarmee gevlochten kon worden-

denk aan de stoelzitting). Alden 

betekent oude. In Maastricht was er een 

commanderij welke Nieuwen Biesen heette. 

Hier blijft praktisch niets van over. Deze hing af van Alden Biesen. 

En zo trekt onze groep verder via de Buitenhof en de Noordelijke voorburcht naar de 

waterburcht mooi omgeven door een slotgracht. De gids meldt ons dat we een unicum gaan 

zien namelijk de decors en de backstage. Vandaag is de laatste dag dat de zomeropera “L’ 

Italiana in Algeri” van Rossini wordt opgevoerd. Het prachtige oude decor op een moderne 

manier opgebouwd in de binnenhof overdekt met reusachtige omgekeerde parasols laat een 

sterke indruk na. Enkele kamers maken deel uit van de “backstage” en hangen een beeld op 

van hoe het eraan toegaat tijdens de opvoering. 

Vervolgens werd onze bewondering gewekt door het bezoek aan verschillende prachtige 

kamers van het kasteel waarin deze van de Landcommandeur. Deze is gelegen in één van de 

ronde hoektorens en geeft uitzicht op de slotgracht en de mooie onderhouden tuin. Grote 

portretschilderijen van verschillende landcommandeurs, dames en jonkvrouwen laten een 

imposante indruk achter. 

Zo kwam na enkele uren een einde aan deze goed gegidste rondleiding en verlieten we de 

landcommanderij om ons te begeven naar het oostelijk gelegen poorthuis aan het einde van 

de Maastrichterallee. Deze draagt de naam van Apostelhuis en momenteel is daar een 

brasserie-restaurant gevestigd. 

Tijdens het testen van onze smaakpapillen op onder andere rijstvlaatjes en andere lekkernijen 

met koffie of iets fris, werd er door de groep gezellig nagekaart over het geslaagde bezoek. 

Wat zal het volgend jaar zijn? 
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Enkele sfeerbeelden uit Alden Biesen - Ken je provincie - 22-06-2019 
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Vraag van I.P.A.-lid uit Kenia via I.P.A. België aan I.P.A. Limburg 
 

 

 

 

Hallo, 

 

Ik wil bevestigen dat ik Benter Atieno Agutu ben, lid van de IPA Kenya Section die in 

september naar België reist. 

Ik zal België betreden op 9-9-2019 en de geldigheidsduur van mijn visum is 365 dagen voor het 

eerste jaar, waarna ik me nog een jaar moet verlengen. 

Ik zal voor een totale periode van 2 jaar in België zijn voor masterstudies in het Vlaamse 

Gewest. 

Mijn verblijf en studies daar is een gunst van een genereuze beurs van het VLIR-UOS-

programma waarvan ik een begunstigde ben voor de periode 2019-2021. 

Tijdens deze periode wil ik communiceren en integreren met de leden van de Belgische 

gemeenschap uit verschillende sectoren van de samenleving, inclusief maar niet beperkt tot het 

Belgische IPA-gedeelte. 

Het zou een absoluut genoegen zijn om u en uw leden te ontmoeten en met elkaar om te gaan en 

deel te nemen aan wederzijdse en zinvolle interculturele uitwisseling en leren binnen een gezin 

dat me zal helpen om me soepel in een nieuw land en een nieuwe cultuur te vestigen en samen te 

werken om de ultieme doelstellingen te bereiken van IPA. Dit hoeft niet onmiddellijk op de 

exacte datum van mijn aankomst in België te gebeuren, omdat ik me op school moet vestigen en 

tijdens de eerste week een verplichte oriëntatiesessie moet bijwonen. Dus ik dacht dat het een 

goed idee was om gewoon het reisformulier in te vullen en de Belgische afdeling te laten weten 

dat ik blij zal zijn als ze me toestonden om er twee jaar deel van uit te maken. 

Ik ben bereid om meer informatie over mijn reis en verblijf te verstrekken in een aparte e-mail 

indien nodig. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

Benter Atieno Agutu 

 

 

 

Bij eventuele interesse meldt u bij onze voorzitter of ondervoorzitter. 

 

                        

                                      Denk eraan: “ Servo per Amikeco” 
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Uit het Blad IPA NEWSLETTER van september 2019 het Internationaal Maandblad IPA 

Tekst vertaald uit het Engels 

 

Tour in het hart van de Dolomieten: 

144 IPA Bikers genieten van een motortour door de Alpen 
 

De 9e IPA-motorrally in de Italiaanse Alpen, getiteld 'In Tour nel Cuore delle Dolomiti - Tour 

in the Heart of the Dolomites', die plaatsvond van 13-16 juni 2019, was een doorslaand 

succes. 

We hebben twee geweldige dagen gehad, met prachtig weer, en zoals altijd beloonden de 

positieve feedback van de deelnemers van de tour alle toewijding en toewijding van de 

organisatoren. 

Het Panorama Hotel in Panchià was opnieuw onze basis, met Donata, Mauro en Diego als 

geweldige gastheren. 

Dit jaar bestond onze groep uit 144 IPA-motorrijders, met leden uit Oostenrijk, België, 

Duitsland, Luxemburg, Slowakije, Spanje en Zwitserland. Last but not least, een Italiaanse 

delegatie en onze C.E.L. plaatselijke commissie nam deel aan de motorrally. 

Het evenement begon op 13 juni met een welkomstcocktail. De volgende ochtend vertrok 

onze rally vanaf het centrale plein van Predazzo. Na de groeten van de burgemeester, dr. 

Maria Bosin, gingen we naar Cavalese, onze tweede bestemming. Later in de ochtend gingen 

we door de Fiemme-vallei, over de San Lugano-pas, via Aldino, Pietralba, Ponte Nova, het 

Carezza-meer, de Nigra-pas, Castelrotto en de Pinei-pas, waar we lunchten in het Pinei Hotel. 

Na deze welverdiende pauze herstartten we onze tour in de richting van Predazzo, door 

Ortisei, Selva di Val Gardena, de Sella Pass en Canazei. 

De derde dag begon met de Rolle-pas, fietsen door het verbazingwekkende natuurpark van 

Paneveggio (bekend om de buitengewone bossen die leven geven aan de Stradivarius-violen), 

de Valles-pas, de San Pellegrino-pas, Canazei, de Fedaia-pas, Rocca Pietore, en Arabba, waar 

we hebben geluncht in Hotel Pordoi. 

In de middag bereikten we de Campolongo-pas, Corvara, de Gardena-pas, de Sella-pas, 

Canazei en Moena, en we beëindigden onze rally in Predazzo. 

Ter afsluiting van onze geweldige tour, was een prachtig buffet bestaande uit typische 

delicatessen van de regio georganiseerd buiten het hotel. Dit werd gevolgd door een welkom 

van de vertegenwoordigers van de lokale overheid en het leger. 

Een speciale dank aan de commandant van de Predazzo-politie, Ispettore Superiore Edoardo 

Tallandini, en aan het ministerie van Verkeerspolitie van Bolzano, voor de autorisatie van de 

motorrally en voor de politie, die ons heeft geleid en ons tijdens onze reis heeft geholpen. 

Tijdens het diner werden geschenken van de verschillende IPA-delegaties uitgewisseld. 

Antonio Saggiomo, de vice-president Giorgio Ropelato, nodigde namens de president van de 

XXII Trentino-delegatie alle deelnemers uit om terug te keren naar Italië voor de 10e editie 

van de motorrally. 

De avond werd afgesloten met muzikaal entertainment van Faliero Favilla. 

De organisatoren willen graag iedereen bedanken die hun tijd heeft besteed aan de organisatie 

van het evenement en iedereen het allerbeste wensen. 

We hopen je snel te zien voor de 10e IPA motorfietsrally in de Dolomieten! 

 

Rosario Giuliani, president C.E.L. Fiemme e Fassa, IPA Italië 
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OPEN DEUR bij Politie Beringen-Ham-Tessenderlo

Op 20,21 en 22 september 2019 hield Politie Beringen-Ham-

Tessenderlo haar opendeurdagen. Op zaterdag, 21 september 

2019 was er enkel toegang voor het personeel met familie.

Verschillende standen omschreven de verschillende taken van de 

politie-eenheid zoals de gebruikte voertuigen, uitrustingsstukken, 

schietstand, geweldbeheersing, drones, honden, enz..

Ook voor de kinderen waren er speciale standen zoals het 

schminken en grappige foto’s maken in verschillende klederen.

Buiten het Rode Kruis was ook I.P.A. sectie LIMBURG aanwezig 

om betere contacten te leggen met de politievrienden. Flyers 

werden uitgedeeld.

Een grote BBQ in een familiale 

sfeer sloot de dag af.             

De andere opendeurdagen 

voor scholieren en publiek 

waren een succes. De politie 

behaalde goede punten en 

maakte “ Politie je vriend” waar.
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De leraar: "Wat is het meervoud van baby?"

Kleine Yme: "Tweeling!" 

Mopjesblad

De nieuwe meid laat de eerste dag een dure antieke Chinese 

vaas vallen.

Roept de heer des huizes:" Wat doe je nu toch, dat was wel een 

vaas uit 1610". 

Zegt het meisje: "Oef ! Gelukkig maar, ik dacht dat het een nieuwe 

was".

Waarom heeft een dom blondje lege flessen in haar koelkast 

staan?

Voor als er iemand op bezoek komt die niks wil drinken.

Eentje die ons vrouwkes graag zullen horen ....:

Wat is de overeenkomst tussen een man en een lepel ?

Ze scheppen allebei op.

Er komt een vrouw een kledingwinkel binnen. Ze loopt naar de 

verkoopster, een blondje, toe en zegt:

"Ik wil graag die jurk in de etalage passen", waarop de 

verkoopster zegt:

"Mevrouw, we hebben ook pashokjes, hoor!" 

Hoe klinkt de bel van een lingeriewinkel? 

Stringelingeling!

Twee Japanners komen elkaar tegen op het vliegveld.

"Jij bent naar Europa geweest. Hoe was het? 

Zegt de andere Japanner: "Dat weet ik niet...

... ik heb de foto's nog niet bekeken."
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Wist je dat:

- Het interessant is om de internationale website(www.ipa-

international.org), de nationale (www.ipa.be) en ook van sectie 

Limburg(www.ipalimburg.be)  eens te bezoeken om allerlei nieuwsjes 

te vernemen?

*****************************************************************

- Er in de I.P.A.secties van de provincies Luik, Antwerpen en Oost-

Vlaanderen reeds DTG-groepen zijn opgericht? Deze 

groepen(Defence and Tactical Group) zijn ontstaan met steun van 

I.P.A. en zijn eigenlijk privé-groepen voor IPA-leden, vooral jonge 

actieve, waar trainingen worden gegeven welke buiten de diensturen 

vallen. Deze trainingen, conform met het reglement GPI 48 hebben 

geen financieel impact op het budget van de Politiezones en behelzen 

geweldbeheersing(GWB), schietoefeningen(airsoft) en meerdere 

technieken aanleunend bij GPI 48.

- De trainingen worden meestal gegeven door politie instructeurs 

gesteund door andere meesters in de gevechts- of schietkunsten.  

Voorwaarden zijn: I.P.A.-lid zijn(€ 25,00 – 2020)waardoor men via I.P.A. 

ook lid is van de Belgische Politie Sportbond en voor € 10,00 een 

sportverzekering heeft niet voor deze trainingen alleen maar ook voor alle 

uitgeoefende individuele sporten.

- Sommige evenementen van DTG kunnen niet alleen gebeuren op 

nationaal maar ook op internationaal vlak.

Dus in samenwerking met andere politiediensten.

Da nationale voorzitter van DTG Belgium is Sven Maertens

(IPA.DTG.Belgium@icloud.com) 

***************************************************************

De I.P.A.-sectie Limburg reeds 23 jaar tot de I.P.A Euregio behoort?

Dat er regelmatig vergaderd wordt met IPA Luik, NL Limburg-Noord, NL 

Limburg-Zuid, D Heinsberg en D Aachen.

Dat er dan gesproken wordt over evenementen, ontmoetingen, nieuwsjes 

over het internationale politieland,enz…

Dat we met de sectie Limburg dan ook aanwezig waren op gebeurtenissen 

in het buitenland zoals o.a. BBQ Limburg-Noord, 60-jarig bestaan Limburg-

Zuid en binnenkort op 60-jarig bestaan Aachen, enz….

Dat het bestuur de wens heeft dat er meer leden zouden aanwezig zijn op 

de bijeenkomsten. Al was het om de geburen wat beter te leren kennen.
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Uitnodiging

Euregionaal Kerstfeest I.P.A.

Zaterdag, 14 december 2019

In Hoeve Gervan te Linkhout

Schansstraat, 16

Vanaf 13.00 uur

Verdere gegevens zullen u nog medegedeeld worden.

Ken je provincie

Zal doorgaan op 

Zaterdag, 20 juni 2020

Bestemming?……. nog in opzoeking…
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