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Woord van de V oorzitter

Beste I.P.A leden,

De tijd vliegt. Het is pas nieuwjaar geweest en zie : het jaar is weer bijna
half weg. Het tweede tijdschrift van IPA  Limburg ligt weeral klaar.
Zoals iedere uitgave staat er weer heel wat nieuws in. Het is onze plicht u op
de hoogte te houden over het reilen en zeilen van al wat er omtrent IPA ge-
beurt. Zeker nu, dat het Nationaal Comite beslist heeft om geen tijdschrift
meer uit te geven, is het onze taak u nog meer te informeren.
Ondertussen hebben wij ook een euregio-vergadering achter de rug bij onze
Franstalige buren uit Luik. De violen van onze euregio-patners zijn weer op
elkaars aktiviteiten afgesteld. Het is de moeite om eens naar de kalender te
kijken, want met de terugkomst van onze Luikse collega’s zijn er weer
aktiviteiten bijgekomen. Denk maar aan onze motorliefhebbers.
Wat onze regio betreft is er nog voor de vakantie een aktiviteit voorzien.
Met KEN UW PROVINCIE gaan we dit maal in de omgeving van Peer om
een bezoek te brengen aan het Air Museum van Kleine Brogel. Op tijd in-
schrijven is de boodschap, want tegenwoordig is het niet zo simpel om een
terreurgevoelige omgeving te bezoeken, zonder de veiligheidsvoorschriften
in acht te nemen.
Kom op 17 juni naar Kleine Brogel waar wij de gelegenheid hebben om u
nog een prettige vakantie te wensen.

 Servo per  Amiceko.

Hendrickx, Casemir
Voorzitter IPA Limburg
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NIEUW LID

Het is een tijdje geleden maar toch verheugen wij ons op een nieuw lid.
Sinds 26/04/2017 mogen wij in ons midden verwelkomen

BIETS Maarten
 uit Diepenbeek

en dienst doende in de PZ LEUVEN
Welkom Maarten

GOED OM TE WETEN

Wanneer ge op internet surft kunt ge soms dingentjes vinden die belangrijk zijn:
Ik ga regelmatig op de site van IPA Internationaal en ontdek daar toch dingen die ge

als lid van de IPA toch moet weten om het maximale te benutten uit uw
lidmaatschap.

Zo ontdekte ik het IPA HOSTING BOOK waar alle uitleg staat over de IPA- HUIZEN
over de hele wereld. Het is wel in het Engels. Het gaat hier vooral over de uitleg en

procedures over de hosting en geeft ook alle referenties zoals adressen en
contactgegevens van de verschillende huizen die ter beschikking kunnen staan

van alle IPA-leden.
Dus voor de vakantieliefhebbers die nog niet weten waar naar toe is het de moeite

om dit boek eens te raadplegen.

********
Het nationaal orgaan van IPA België heeft besloten van geen tijdschrift meer uit te

geven. U moet dus niet meer uitkijken naar het tijdschrift. Wij zullen trachten de
belangrijke zaken en beslissingen aan u mede delen via deze weg. U kan zich nog

altijd informeren via de web site van IPA België

**********

In Nederland is men bezig met het thema : hoe jongeren aantrekken bij IPA. Een
fenomeen dat overal in de wereld een probleem blijkt. Een aanzet hieromtrent is in

Nederland het “IPA NETHERLANDS EXPERIENCE”
De bedoeling is om jongeren aan te trekken om te laten kennis maken met diverse

opsporingstechnieken maar ook met de cultuur en toeristische attracties.
Een 6-tal jongeren zullen hiervoor geselcteerd worden om van 18 tot 23 september
2017 dit evenement bij te wonen. Zij zullen verblijven bij onze IPA Euregio partners

uit Limburg Noord.
Er was belangstelling uit verschillende landen zoals o.a. Zweden, Finland,

Noorwegen en zelfs uit Hong Kong.

Het doet wel een beetje denken aan het jaarlijkse “International YOUTH Gatering”
Met dit verschil dat hierop kinderen en kleinkinderen van IPA leden worden

uitgenodigd en dat dit jaar in Zuid Afrika door gaat van 29 juli tot 13 augustus.

**********
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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

28/05/2017 Memorial Day in Margraten
17/06/2017 Schieten en BBQ
19/08/2017 Mosseldag Ierseke
15-18/10/2017           Reis naar de Loire
25/11/2017 Mosselavond

Heinsberg

Sep/okt Reis
05/12/2017 Weihnachtsgansessen und Hexen

Aken

09/09/2017 Euregionaal Schuttersfeest
08/12/2017 Kerstdiner

Limburg Noord

09/07/2017 Schutterij schieten
26/08/2017 BBQ
02/09/2017 Airbornmars
07/09/2017 Museumbezoek “Terug in de tijd”
08/10/2017 Paardenkoetstocht
14/12/2017 Kerstkienen

Luik

Mei-Juni Voorstel Euregionaal Mototreffen
Sep-Okt Reis
14/10/2017 Wandeling in de Hoge Venen

Belangrijk :Het aanmelden of inschrijven voor de activiteiten in de Euregio dienen te ge-
schieden 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 dub-
bele boekingen uitgesloten worden.

Activiteiten IP A lIMBURG

17 JUNI 2017 KEN UW PROVINCIE - AIR MUSEUM KLEINE BROGEL
16 DECEMBER 2017 EUREGIONAAL KERSTFEEST
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DE PROVINCIALE RAAD
I.P.A. SECTIE LIMBURG

Voorzitter
Casemir Hendricks

011/52.38.93
voorzitter@ipalimburg.be

_________________________________

1°Ondervoorzitter en redactie
Frans Van Oppen

0475/549.221
ondervoorzitter@ipalimburg.be

_________________________________________

2°Ondervoorzitter/Vaandrig/Econoom
Henri Kenens
011/42.79.49

____________________________________
Secretaris/PR

Sylvain Desiron
011/42.72.64

secretaris@ipalimburg.be
______________________________________

Adj.secretaris
Jean-Louis Patteet

0499/731408
adjunctsecretaris@ipalimburg.be

__________________________________
Penningmeester
Paul Bosmans

0497/128.047
penningmeester@ipalimburg.be

____________________________________

Ledensecretaris/Webmaster
Eddy Schepmans

0498/408.728
ledensecretariaat@ipalimburg.be

___________________________________

Feestelijkheden
Ludo Reenaers

011/88.30.26
feestelijkheden@ipalimburg.be

____________________________________
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ALGEMENE STATUTAIRE
VERGADERING I.P.A. - LIMBURG

28 maart 2017
Lokaal Baccara te Beringen

Enkele leden
ontvingen
nog een
nationale

trofee van 40
of 50 jaar
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Voor meer foto’s:
Bezoek ook onze website

IPALIMBURG.BE

De maaltijd achteraf werd verzorgd
door ons lid LUIGI REALE en zijn

team.
Het was zoals altijd weer af, lekker

en veel.

Bedankt Luigi
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KEN UW PROVINCIE
Zaterdag 17 Juni 2017

BEZOEK AIR MUSEUM KLEINE BROGEL

Voor het thema ken uw provincie kozen wij dit jaar om een bezoekje te brengen aan
het air museum van Kleine Brogel
In deze tijden van terroristische dreiging is het niet gemakkelijk om dit museum te
bezoeken. De veiligheid van de militaire basis van Kleine Brogel, op wiens
grondgebied dit museum gelegen is, is van het allergrootste belang. Voor onze
vereniging wilden de verantwoordelijken toch een uitzondering maken en mits het
naleven van de verschillende veiligheidsvoorschriften is het mogelijk voor de IPA
om dit museum te bezoeken.
Het vergt echter een grotere administratie om dit bezoek te laten plaats vinden. We
hebben van iedere bezoeker zijn identiteitsgegevens nodig . Daarom moeten de
inschrijvingen schriftelijk gebeuren en moeten de gegevens tijdig ingeleverd worden.
Daarom indien u van plan bent om aan dit bezoek deel te nemen vul dan
onderstaande inschrijvingsformulier in en maak dit over aan een van onze
bestuursleden voor 5 juni 2017. U kan ons ook een mailtje sturen met de gevraagde
gegevens.

Deelname aan het bezoek kost 12,- euro p/p, aangezien wij zoals gewoonlijk het
bezoek eindigen met een lichte maaltijd en gezellig samenzijn.

U kan nu al uw deelname bevestigen door het storten van het deelnamegeld op de
rekening van IPA  Limburg nr BE 12 459 0091211 92 met vermelding van “KBAM”.

DEELNEMINGSFORMULIER  “KEN UW PROVINCIE” AIR MUSEUM Kleine Brogel
Ondergetekende neemt deel aan het bezoek van het Air Museum van Kleine Brogel
op 17 juni 2017 met de volgende personen :
NAAM                   Voornaam                 gebdatum            Adres
1.

2.

3.

4.

handtekening
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KLEINE BROGEL  AIR MUSEUM
Praktische informatie

KEN UW PROVINCIE
ZATERDAG 17 JUNI 2017

SAMENKOMST :
Ingang Kazerne Kleine Brogel om 13u 30
Onze Lieve Vrouwlaan tot het einde rijden

Gezamelijke wandeling naar het museum onder
begeleiding

Het bezoek duurt ongeveer 2 uur met gids

Om veiligheidsredenen gelieve uw Identiteitskaart bij
te hebben

Na het bezoek begeven wij ons naar
de herberg “de 3 Swaentjes”

gelegen te PEER
Steenweg Wijgmaal 3

(vlak bij de kerk van Peer)
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Als lid van IPA zou je een prachtige en leerrijke
vakantie kunnen hebben

Als lid van IPA zou je bijvoorbeel gemakkelijker
“PEKING EXPRESS” kunnen winnen

Want I.P.A.  is “dienen door vriendschap”
van alle Politiemensen over de hele wereld.
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INTERNATIONALE KALENDER

15-18 JUNI 2017 ITALIE
7TH IPA MOTORCYCLE RALLEY DOLOMIETEN

15-18 JUNI 2017 SPANJE
INTERNATIONAAL VOETBALKAMPIOENSCHAP
LA CORUNA

24 JUNI 2017 DUITSLAND
IPA MARS STUTGARD

11-13 AUGUSTUS DUITSLAND
MOTORTREFFEN HAMBURG

18-20 AUGUSTUS DUITSLAND
BIKER MEETING SPEYER

24-27 AUGUSTUS POLEN
VOETBALTORNOOI IN POZNAN

30/8-03/9 2017 FRANKRIJK
MOTORTREFFEN RHONE ALPEN

03 SEPT 2017 POLEN
HALVE MARATHON PILA

10 SEPT 2017 FRANKRIJK
COLLECTORS FAIR LYON

14-17 SEPT 2017 ITALIE
VOETBALTORNOOI GROTTAMARE

18-23 SEPT 2017 NEDERLAND
IPA NETHERLANDS EXPIRIENCE N-LIMBURG

19-24 SEP 2017 BULGARIJE
62ste IPA WERELDCONGRES ALBENA

24/9-01/10 2017 BULGARIJE
VRIENDSCHAP WEEK

Dit zijn de voornaamste evenenementen.
Het hele programma en meer details zijn te zien op de
website van IPA INTERNATIONAAL of op de websites

van de desbetreffende landen
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SLOTWOORD
Wij hebben zo net de laatste uitgave gelezen voor de grote vakantie.
Iedereen maakt zich op om ofwel andere oorden op te zoeken, ofwel om te
genieten in zijn eigen omgeving. De meesten hebben behoefte aan het
reizen naar zonnige oorden.
Wanneer je dit leest heb ik ook die richting gekozen en zal ik waarschijnlijk
aan het uitwaaien zijn in het Zuiden van Sicilië ter voorbereiding van de
uitvoering van mijn hobby(?) nl. het begeleiden van vakantiegangers en
het gidsen van reislustigen naar de zonnige oorden. Voor mij is dit vooral
Italië met het Gardameer voor ongeveer 2 maanden en tussendoor
cultuuruitstappen naar de kastelen van de Loire. Dit laatste is trouwens
mijn specialiteit en de geschiedenis van vooral de Koningen van Frankrijk
zijn mij meer bekend dan deze van ons eigen koningshuis.
Als ge toevallig die richting uit gaat (ge komt er langs als ge bv. naar Bordeaux gaat ) is het
de moeite om ook aan de Loire enkele dagen te verblijven en enkele koninklijke kastelen te
bezoeken. De meest aan te raden zijn CHAMBORD met zijn overweldigende schoonheid

van buiten en zeker CHENENCEAU met zijn
prachtig domein en gallerie boven de rivier de
Cher. Een tip is het stadje AMBOISE, klein en
gezellig en in de zomer is de tuin van het kasteel
het voorwerp van een klank- en lichtspel over het
leven van Koning Frans I. Het is wel in de Franse
taal, een beetje voorkennis is aan te raden, maar
de projectie van beelden op het kasteel zijn
prachtig.

Uiteraard gaat mijn liefde ook uit naar het zonnige Italië waar vooral het Gardameer ook voor
de Italianen een aantrekkingskracht heeft, gelijk aan onze kust, met een betere garantie echter
op mooi weer. Het heeft zelfs een beter klimaat dan het Zuiden van Spanje, waar heet ook
heet is, terwijl het aan het Gardameer een koel windje blaast die de hete temperaturen nog
dragelijker maken. Het zijn niet alleen de stadjes rond het Gardameer die aantrekkelijk zijn,
maar ook de omgeving heeft iets om ontdekt te worden. Ik ga nu voor mijn 12de  jaar op rij
naar ginds en nog steeds ontdek ik nieuwe oorden
die de moeite zijn.  Een aanrader is de stad Verona,
de tweede kunststad van de Veneto, minder druk en
populair als Venetië, dat nog 150 km verder ligt.
Verona heeft de 3de grootste Romeinse Arena van
Italië waar jaarlijks tijdens de zomermaanden, bijna
dagelijks, operaopvoeringen gegeven worden en
tussendoor nog tijd heeft voor rockconcerten van
beroemde en vermaarde entertainers. Uiteraard is Verona ook de stad van Romeo en Julia,
waar onder haar balkon een bronzen beeld staat van Julia. Wanneer men de hand op haar
rechter borst legt, zult ge binnen het jaar een (ander) lief hebben. Op die plaats is het dan ook
dringen geblazen.
Ge weet nu wat er voor mij op het programma staat. Ik hoop dat ook jij een vakantie moogt
beleven waar ge voor de rest van de winter op de herinneringen hiervan kunt teren.

EEN PRETTIGE EN AANGENAME ZOMERVAKANTIE !
Frans Van Oppen - Redacteur


