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Woord van de Redacteur

Beste I.P.A leden,

Wegens erstige ziekte van onze Voorzitter Casemir, richt ik het woord tot
julie om deze uitgave in te leiden.
Sinds december 2017 heb ik als Ondervoorzitter de taak van de Voorzitter
moeten overnemen wegens heupoperatie van deze laatste. Toen dit allemaal
voorbij leek ontdekte men kankergezwellen in slokdarm en op de luchtwe-
gen, zodat bestralingen en chemo nodig bleken. Het onlangs goede nieuws is
dat dit allemaal verholpen zou zijn en de recuperatie van de verloren krach-
ten ingezet is. Wij wensen hem dan ook van hieruit alle beterschap en hopen
hem vlug gezond en wel in ons midden terug te zien.
Misschien kan dit op onze jaarlijkse ‘Ken uw provincie’ uitstap die dit jaar
gepland is in de stad Tongeren met het Gallo-Romeins Museum als uitschie-
ter. Dit gaat door op 23 juni 2018 (en niet op de eerst vernoemde datum van
16/6) Meer leest u hierover in dit boekje.
Ik had ook het genoegen om aanwezig te zijn, als enige Limburgse vertegen-
woordiger, op het Nationaal Congres van IPA in Rochehaut. Ik moet zeggen
dat dit bijzonder geslaagd was. Ik had er dan ook samen met mijn vrouw
een week-endje van gemaakt in een prachtig en ongekend decor van de
Semois in de Provincie Luxemburg.  U kunt er ook meer over lezen in deze
uitgave.
Er rest mij aan u allen een warme zomer toe te wensen en een fijne vakan-
tie.
Veel leesgenot!

 Servo per  Amiceko.

VAN OPPEN Frans
OnderVoorzitter IPA Limburg

Redacteur
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WEL EN WEE

NIEUW LID

Overgekomen van IPA Brabant:

STRUYF Rudolf

Lidnummer : 27566
Wonende te TIENEN, Houtemstraat 699

Wij heten hem van harte welkom

IN MEMORIAM

Willy WITHOFS

Gewezen commandant van de Rijkswacht Sint-Truiden

Geboren te Eigenbilzen op 19 januari 1934 en van ons heengegaan te Wijgmaal op
3 april 2018

Wij hebben de droeve plicht U het overlijden te melden van ons trouw lid

Onze innige deelneming aan de familie en vrienden
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Activiteiten IP A lIMBURG

23   juni 2018                 KEN UW PROVINCIE - Tongeren
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
17/06/18 Schieten
14-18/09 Busreis Duitsland
??/10/18 Workshop
09/11/18 Mosselavond

Heinsberg
4-7/10/18 Jaarreis
04/12/18 Weihnachtsgansessen und Hexen

Aken
08/09/18 Euregionaal Schuttersfeest
07/12/18 Kerstviering

Nederlands Limburg Noord
08/07/18 Schieten
01/09/18 Airbornwandeling
08/09/18 Barbecue
10/09/18 Tennistornooi
13/12/18 Kienen

Luik
27/05-08/06 Reis Schotland-Ierland
16/06/18 Toeristische Auto-Moto rally
13/10/18 Wandeling Hoge Venen en BBQ
19-26/10/18 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.
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DE PROVINCIALE RAAD
I.P.A. SECTIE LIMBURG

Voorzitter
Casemir Hendrickx

011/52.38.93
casemir.hendrickx@telenet.be

_________________________________

1°Ondervoorzitter en redactie
Frans Van Oppen

0475/549.221
fransvanoppen@outlook.com

_________________________________________

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

____________________________________
Secretaris/PR

Sylvain Desiron
011/42.72.64

sylvain.desiron@skynet.be
______________________________________

Adj.secretaris
Jean-Louis Patteet

0499/731408
jean.patteet@tlenet.be

__________________________________
Penningmeester
Paul Bosmans

0497/128.047
uomodelbosco@hotmail.com

____________________________________

Ledensecretaris/Webmaster
Eddy Schepmans

0498/408.728
eddy.schepmans@skynet.be

___________________________________

Feestelijkheden
Ludo Reenaers

011/88.30.26
ludo.reenaers@skynet.be

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

Verslag jaarlijkse algemene st atutaire vergadering
vzw IPA Limburgdd 20/03/2018

Aanwezig: Vanoppen Frans, Kenens Henri, Bosmans Paul, Reenaers Ludo, Desiron
Sylvain, De Tant Etienne, Bamps Andre, Willekens Benny , Vandevenne Francis
Verontschuldigd : Hendrickx casemir , Patteet Jean-Louis

Opening door de voorzitter
Gezien de voorzitter wegens ziekte afwezig is , opent de 1ste ondervoorzitter Frans Van
oppen de vergadering en het iedereen welkom
Er wordt een minuut stilte gehouden voor de overleden leden in 2017
Tevens geeft hij een overzicht van de activiteiten van 2018
Verslag van de ondervoorzitter:
Henri:  - Hij heeft verschillende begrafenissen bijgewoond

- wat betreft gadgets wordt er niets meer verkocht
Beheersverslag van de secretaris
Zie bijlage 2
Verslag van de kascontroleurs
Frans en Sylvain hebben samen met de penningmeester het kasboek gecontroleerd .
Beide geven de penningmeester een dikke pluim voor de correctheid waarmee hij dit doet

Vrijwilligers kascontrole 2018
Voor de kascontrole van het jaar 2018 geven Bamps Andre en WIllekens Benny zich op
Financieel verslag penningmeester
De penningmeester doet een uitgebreid financieel verslag over het voorbije jaar, hierop
zijn geen op of aanmerkingen
Rondvraag:
Willekens Benny :  Doet het voorstel om een flyer te maken naar het personeel toe van de
politiezones Limburg om alzo meer bekendheid te geven aan IPA Limburg
Vandevenne Francis : Stelt vast dat er een betere organisatie bij IPA zou moeten komen,
toch dit volgens hem zeer moeilijk
Huldiging verdienstelijke leden
- Volgende aanwezige leden  worden gehuldigd voor 40 of 50 jaar  lidmaatschap : De Tant
Etienne, Willekens Benny en Vandevenne  Francis
Verkiezing van de bestuursleden
Volgende bestuursleden zijn verkiesbaar : Bosmans Paul, Renaers Ludo en Desiron
Sylvain
De ondervoorzitter  doet  een oproep naar de aanwezige leden , toch niemand meld zich
als kandidaat bestuurslid.
De die bestuursleden worden herkozen
Verdeling bestuurst aken
Zal volgende bestuursvergadering gebeuren
Slot :.
De 1ste ondervoorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.

Einde vergadering 19.05 hr.
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KEN UW PROVINCIE

Zaterdag 23 juni 2018
vanaf 13u30

samenkomst : Parking”de Motten” om 13.30 uur

Voor deze uitstap hebben wij gekozen voor de oudste stad van België nl.

TONGEREN

Wij zullen vanaf ‘de motten’ een wandeling doen door de stad naar het Gallo
Romeins Museum voor een bezoek.

Na het bezoek zal er een koffietafel met taart voorzien zijn.

Deelname kost : 15,- euro p/p

Gelieve uw deelname te bevestigen door storten van het volledige bedrag op ons
rekeningnummer : BE 12 459 0091211 92 van IPA LIMBURG
met de vermelding “ TONGEREN “ en het aantal deelnemers

en dit ten laatste voor 15 juni 2018

IPA VRIENDEN:

WIJ
VERWACHTEN

U !

TONGEREN
GALLO-ROMEINS MUSEUM
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NATIONAAL CONGRES
ALGEMENE NATIONALE VERGADERING

65 JAAR IPA BELGIE

Een hele mond vol, maar geslaagde dag in het Luxemburgse ROCHEHAUT, het culinaire
dorpje hoog boven de Semois.
Samen met mijn echtgenoote trok ik op 5 mei al vroeg op pad om de 200 km af te leggen
naar het voornoemde plaatsje. Het zou ongeveer 2 uur duren voor wij ter plaatse zouden
zijn, volgens de GPS, maar verschillende werken op de autostrade beslisten er anders

over. Wij hadden een kwartier langer nodig, temeer
omdat wij ons hielden aan de voorgeschreven
snelheden. Om 9u 15 kwamen wij aan in het dorpje en
werden deskundig naar een parking geleid in de buurt
van een eco-museum alwaar de inschrijving gebeurde
en waar het ontbijt te verkrijgen was. Het was
aangenaam warm zodat wij buiten op het terras hoog
boven de Semois onze
broodjes konden nuttigen.
Even later werden de
leden voor de algemene
vergadering per bus naar
het niet zo ver gelegen

centrum gereden. Mijn echtgenoot ging met het
toeristentreintje een rondrit maken in het nabijgelegen wild
park.
Ik moet zeggen dat de nationale vergadering tegen alle
verwachtingen in vlot verliep. Even dreigde een eindeloze en
uitzichloze discussie over een al dan niet toe te voegen punt,
de vergadering te storen, maar deze werd door de Voorzitter
en een duidelijke meerderheidskeuze verworpen.
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Bij het verlaten van het restaurant heb ik nog even de Nationale Voorzitter kunnen spreken
en hem proficiat gewenst voor de vlekkeloze dag.
Natuurlijk komt die eer ook  toe aan de organiserende IPA provincie Luxemburg, die er
voor gezorgd had dat er een uitstekende begeleiding was van dit gebeuren.
Aangezien wij van de gelegenheid gebruik hadden gemaakt om een hotelletje te boeken in
de buurt en zodoende er een aangenaam weekend van te maken, konden wij nog genieten
van het heerlijk stadje en een terrasje opzoeken voor een aangename avond.
Verschillende collega’s uit andere provincies hadden hetzelfde gedaan, zodat er nog een
tijdje een gezellige IPA ambiance heerste in het stadje.
Het was de moeite om deze lange afstand te maken want ik heb genoten van een heerlijk

IPA -gebeurtenis en dit is zeker voor herhaling vatbaar.

RANS VAN OPPEN

Bezoek ook onze website
IPALIMBURG.BE

Het geheel zat nog volledig in de timing en zodoende konden wij nog even genieten van
een terras in het centrum, waar gastronomische aktiviteiten plaats vonden.
Dan was het tijd voor af te dalen in de wijnkelder om aldaar de officiële receptie mee te
maken en enkele hapjes te nuttigen. Zowel de Provinciegouverneur van Luxemburg als
enkele burgemeesters uit de streek waren aanwezig. Na de nodige toespraken en
uitwisseling van geschenken, was het tijd om de weg terug te zoeken naar boven, naar het
restaurant waar in drie zalen de gasten op een gastronomisch festijn zouden getrakteerd
worden. Het was wel even zoeken naar onze aangeduide plaatsen maar uiteindelijk
kwamen wij aan een ronde tafel terecht, samen met enkele leden van Oost-Vlaanderen en
een koppel van Namen.
De vrouwtjes werden  nog verwend met een rode roos, een vroege moederdag zo te zien.
Tegen het einde van de maaltijd was er nog een tombola voorzien, waarbij ik het geluk had
van, tot drie maal toe, een (kleine) prijs te mogen af halen en ik juist iets te vroeg was om
met de TV naar huis te gaan.
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 EUREGIONAAL KERSTFEEST DECEMBER 2017
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DEZE FOTO’S
HAD U NOG TE GOED

HET BESTUUR WENST U EEN AANGENAME

EN FIJNE ZOMERVAKANTIE TOE.
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GOED OM WETEN

***De euregio heeft besloten om een vlag te laten maken. Deze is ondertussen
klaar en zal eerstdaags aan ons overhandigd worden. Op deze vlag zijn alle
emblemen van de 6 euregiopartners aangebracht. Ze zal in de toekomst prijken
naast onze eigen vlag bij officiële gelegenheden.

***Op de nationale algemene vergadering laat de nationale secretaris weten dat de
lidgelden van de leden jaarlijks tegen eind mei in orde moeten zijn. Is dit niet het
geval dan vervalt het lidmaatschap voor dat jaar.

***De aanvragen voor het gouden ereteken en bestendige ereleden moeten op bij
het nationaal bestuur zijn tegen ten laatste 31 januari i.p.v. 31 december. Deze
voorstellen worden door het provinciaal bestuur gedaan.

***Wijlen Serge Klingels werd als gewezen nationale voorzitter voorgedragen als
Ere-voorzitter.

***Een discussiepunt op de algemene vergadering was de vraag tot verhoging
van het lidgeld naar 22 euro. Hiermee gepaard gaande de herverdeling van de
lidgelden naar 10 euro voor nationaal en 12 euro voor de provincies. Deze
herverdeling, die volgens het reglement van inwendige orde op 50/50 vastgesteld
is, zou een compensatie zijn voor het niet meer uitgeven van een nationaal
tijdschrift. Deze punten werden echter wegens laattijdigheid niet op de agenda
geplaatst maar zullen tijdens een bestuursvergadering besproken worden.

***Je kan nog steeds kiezen voor een degitale versie van dit boekje. Het bespaart
ons verzendingskosten. Je kan dit doen door een mailtje te sturen naar de
redactie : fransvanoppen@outlook.com waarbij u vraagt om de degitale versie te
ontvangen. U krijgt dan steeds tijdig het boekje en in kleur.

,

Tot slot een groepsfoto van de Limburgse delegatie tijdens het
Nationaal Congres te Rochehaut (Prov Luxemburg)


