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Woord van de Voorzitter

Beste I.P.A leden en sponsors,

De uitgave van december is traditioneel gewijd aan het Euregionaal Kerstfeest en 

het lidgeld, maar ook aan de afgelopen activiteiten al dan niet gelinkt aan IPA. Want 

ook bij andere niet-IPA-gebeurtenissen van de afgelopen maanden was ik van de 

partij, zoals de verschillende samenkomsten van ex-collega’s. Dit is altijd een 

spannende beleving en raadselspel naar herkenning. De jonge uitgaven te linken 

aan de oudere presentatie die voor u staat. Bij de ene was de herkenning 

gemakkelijker dan bij de andere, maar dan was het de stem die een vage herkenning 

bewerkstelligde.

Natuurlijk zijn er bij die ik als lid van de IPA nog wel eens tegenkom of tenminste 

hun naam nog opduikt in de verschillende lijsten, die ik regelmatig te zien krijg.

Zo verheug ik mij op een blij weerzien bij het Euregionaal Kerstfeest op 14 december 

aanstaande, waar ik hoop ook gezichten terug te zien uit een ver verleden.

Terugblikkend op de afgelopen weken, was er voor mij en sommigen van onze 

leden, het 60-jarig jubileum van IPA Aken. Een uitstekende organisatie die ons de 

stad Aken eens goed heeft leren kennen. Het deed mij beseffen dat Aken ook iets 

anders is dan een uitstapje naar een of ander winkelgebied. Het was een puike 

organisatie.

Nieuwe organisaties staan weer in de steigers voor 2020. Enkele bij ons maar vooral 

Euregionaal zijn de agenda’s weer goed gevuld.  Ik zou zeggen : verdiep u er eens in 

en zoek eens uit wat u past. 

Verder wens ik  u veel leesgenot en nu al een zalig kerstfeest gewenst en een 

gezond nieuw jaar.

Servo per  Amiceko.

Frans VAN OPPEN

Voorzitter IPA Limburg

4



Activiteiten Kalender Euregio
IPA Limburg

20 JUNI 2020 KEN UW PROVINCIE 

12 of 19 DECEMBER 2019    EUREGIONAAL KERSTFEEST

Aken

06.12.19 19 u Kerstviering

02.01.20 18 u Nieuwjaarsreceptie

11-14.06.20 Reis naar de Rhone (F)

12.09.20 13 u Schuttersfeest

04.12.20 18 u Kerstviering

Limburg Zuid

11.01.20 Nieuwjaarsborrel

07.03.20 Unit 13 Sittard

08.04.20 Paasworkshop

22.04.20 Jeu de boules

09.05.20 Forelvissen (samen met Limb.N)

24.05.20 Memorial Day

??.06.20 Kmar Museum

18-22.07.20 Busreis Oostenrijk

14.11.20 Mosselavond

25.11.20 Workshop Adventkrans

Heinsberg

03.12.19 19 u Kerstgans en Heksen

02-05.10.20 Reis naar Harzstreek

01.12.20 19 u Kerstgans en Heksen

Limburg Noord

12.12.19 19 u Kienen

24.01.20 18 u Nieuwjaarsreceptie

29.04.20 14 u Voorjaarswandeling

09.05.20 11 u Forelvissen (id Zuid)

15.05.20 18 u Karting

12.07.20 14 u Schietwedstrijd

22.08.20 14 u Varken aan het spit

05.09.20 08.30 u Airborne Oosterbeek

12.09.20 EEP Wedstrijd 

??.10.20 19 u Bowlen

10.12.20 19 u Kienen

Luik

25.01.20 19 u Mosselsouper

18.04.20 Pétanque

30.4-11.05.20 Reis naar Cuba

27.06.20 09 u Auto-Moto Rally

17.10.20 Daguitstap Hoge Venen
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Voorzitter en redactie tijdschrift

Frans Van Oppen

0475/54.92.21

fransvanoppen@outlook.com
Ere-Voorzitter en 

raadslid

Casemir Hendrickx

011/52.38.93

casemir.hendrickx@telenet.be

Eerste ondervoorzitter en 

Adjunctsecretaris

Jean Louis Patteet

0499/731408

011/764020

jean.patteet@telenet.be

Tweede ondervoorzitter en 

vaandrig en econoom

Henri Kenens

011/42.79.49

Penningmeester

Paul Bosmans

0497/12.80.47

uomodelbosco@hotmail.com

Secretaris - PR

Sylvain Desiron

011/42.72.64

sylvain.desiron@skynet.be

Webmaster-Ledensecretaris

Eddy Schepmans

0498/408728

eddy.schepmans@skynet.be

Feestelijkheden

Ludo Reenaers

011/88.30.26

ludo.reenaers@skynet.be

DE PROVINCIALE RAAD

I.P.A. SECTIE LIMBURG
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LIDGELDEN 2020
Op de nationale algemene vergadering in Lommel dit jaar werd besloten de jaarlijkse lidgelden 

te verhogen naar 25 euro. Dit was een noodzaak door toedoen van de stijging der jaarlijkse 

kosten. De regel blijft echter dat 50 % naar de provincie gaat.

Teneinde niet achter te geraken met de toezending van lidkaart 2020 en autovignet kan je het 

lidgeld storten op de rekening van het Nationaal Secretariaat Lange Nieuwstraat 16 te 2000 

Antwerpen

Iban : BE72 7350 2733 7416 met vermelding van  : Lidgeld 2020 en uw lidnummer

Leden die een domiciliëring hebben moeten uiteraard niets doen. Zij ontvangen bijtijds hun 

lidkaart

50 JAAR LIDMAATSCHAP
De volgende leden hebben zich verontschuldigd op het nationaal congres en kunnen alsnog 

in het bezit komen van hun geschenk. Indien zij aanwezig zijn op het kerstfeest, zal hen deze 

trofee uitgereikt worden.

Deze leden zijn :

13053 HERMANS Johny

13110 LUYTEN Henry

13206 GYS Gustaaf

14105 SWENNEN Raymond

INTERNATIONALE VERKIEZINGEN
Op het 64ste Wereldcongres in Kroatië werd een nieuwe beheerraad gekozen voor de 

periode 2019-2023.

Dit bestuur bestaat uit :

President :

Pierre-Martin MOULIN (Zwitserland)
Vice-president en voorzitter van de Sociaal Culturele Commissie

Kyriakos KARKALIS (Griekenland)
Secretaris Generaal

May-Britt RINALDO RONNEBRO (Zweden)
Voorzitter van de Commissie Externe Relaties

Einar Guöberg JONSSON
Voorzitter van de Beroepscommissie

Demetris DEMETRIOU (Cyprus)
Hoofd Administratie

Stephen CROCKARD (GB)
Schatbewaarder Financiën

Michel WALSH (Ierland)
Schatbewaarder Sociale Zaken

Martin HOFFMANN (Oostenrijk) 
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EUREGIONAAL KERSTFEEST

IPA LIMBURG

op

Zaterdag

14 DECEMBER 2019

vanaf 14 uur

Hoeve Gervan

Schansstraat 16

LINKHOUT

MENU

VOORGERECHT

Beursje van drie gerookte vissoorten

met een zachte dressing van winterkruiden

SOEP

Winterse soep van knolselder met hamreepjes

en wortelroom

HOOFDGERECHT

Hertkoteletjes met Beaujolaispeertjes en bosvruchten

met kroketten

NAGERECHT

Delicé van witte chocolade met een coulis

van mango en munt

Zoals gewoonlijk zijn de dranken in de prijs inbegrepen tijdens de

maaltijd

Prijs per persoon is 50,00 euro

Deelname bevestigen door het geld te storten op rekening

BE12 4590 0912 1192

van IPA Limburg met vermelding ‘Kerstfeest’ en het aantal deelnemers

en dit voor 7 december 2019
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International Youth Gathering CROATIA 2019

Alicia De Vuyst deelneemster 

Ik ben Alicia De Vuyst, een 17-jarige gepassioneerde scoutsleidster die ervan houdt om initiatief te nemen en nieuwe

uitdagingen aan te gaan. Ik ben een zeer joviaal iemand, mijn totemnaam is niet voor niets “joviale sneeuwstormvogel” en

dus kan ik niet alleen goed contacten leggen met mensen maar kan ik ook zeer goed omgaan met dieren en kinderen. Ik volg

economie-moderne talen op de school Sint-Laurens te Zelzate. Ik zit nu in mijn laatste jaar en ik zou graag in een

economische richting verder studeren.

Ik was één van de twee Belgische deelnemers aan het Internationaal Jongeren Treffen  van de  IPA in Kroatië 2019

Met veel positieve spanning begonnen Senne en ik aan een 14 dagen durende reis naar en door Kroatië. Het zou een heus

avontuur worden en Senne en ik keken er zeer hard naar uit. We hebben elkaar voor het eerst ontmoet op het vliegveld, we

waren beiden gespannen want het was onze eerste keer reizen zonder onze ouders, maar we hadden er keiveel zin in!

We kwamen omstreeks 18u aan in Kroatië, waar we meteen goed onthaald werden door de reisverantwoordelijken. We

gingen aan een tafeltje zitten en ze legden ons de planning van de komende 14 dagen voor en bespraken met ons de “Do’s and

Dont’s” van de reis. We hadden al direct door dat we ons niet zouden vervelen op onze reis. We gingen beiden moe en met

veel zin voor de komende dagen slapen.

Ons eerste verblijf was een hotel in Dubrovnik dat zeer dicht bij het strand gelegen was. We sliepen met 2 op een kamer en

ik sliep met een meisje uit Luxemburg. Het restaurant van het hotel was 300m verder gelegen waardoor we altijd een klein

wandelingetje maakten en genoten van het uitzicht. In Dubrovnik hebben we de eerste dag de oude stadsmuren bezocht en

hebben we daarna afkoeling gezocht met een zee-kajaktocht naar het eiland Lokrum. De volgende dagen hebben we een

politieboot bezocht, een trip gemaakt naar de Elaphiti eilanden en zijn naar de top van Mt. Srd gewandeld, wat een zeer

lastige wandeling was door het zeer warme weer maar eenmaal boven voelden we allen voldoening.

Ons volgende verblijf was iets noordelijker gelegen, namelijk in Korenica. Het was een mooi hotel en het eten was er ook

zeer lekker. Bij ons bezoek aan het nationale park hebben we genoten van het adembenemende blauwe water, zwaar water

wel te verstaan en van de vele watervallen. We hebben er de hele dag gewandeld en hebben er ook gegeten. We zijn maar 1

dag in Korenica gebleven en zijn opnieuw naar een iets warmere streek getrokken voor ons 3de verblijf.

Ons 3de verblijf was in Uvala Scott gelegen, daar was het alweer een pak warmer dan in Korenica. In het stadje Pula hebben

we het amfitheater bezocht waar we een woordje uitleg kregen van een lokale gids. Daarna maakten we een boottocht naar de

Istria en Brijuni eilanden, waar we opnieuw konden genieten van de prachtige natuur. We hebben ook tijdens onze wandeling

vuil geraapt om er zo een ecologische activiteit van te maken. De volgende dag hadden we een daguitstap naar Istralandia,

het grootste waterpretpark van Kroatië. We hebben er dan ook superveel plezier gehad en voor we het wisten zaten we al op

de bus richting ons hotel. De volgende dag hebben we het politiedepartement van Primorsko-Goranska een bezoekje

gebracht. We kregen uitleg van enkele agenten die ons allerhande materialen toonden die ze gebruikten. Vervolgens hebben

we het Trsat kasteel bezocht met de Onze-Lieve-Vrouwe kerk waar we uitleg kregen van een monnik die in het heiligdom

woont.

Ons laatste verblijf was gelegen te Zagreb, we verbleven in de politieacademie waar we met open armen ontvangen werden

door I.P.A.-leden en rondgeleid werden in de academie. Iets later die middag hebben we de Zoo bezocht en tot onze grote

verrassing hebben we vele diersoorten van dichtbij gezien. In ons bezoek naar the Special Police Counter- Terrorist unit in

Lucko de volgende dag hebben we de politiehelikopters en vliegtuigen gezien die de politie dagelijks gebruikt. Daarna

kregen we in de academie zelf een politiehondendemonstratie, ik vond het persoonlijk heel impressionant om te zien hoe goed

ze asielhonden kunnen opleiden naar politiehonden die uitblinken in hun acties.

Op onze voorlaatste dag bezochten we het Neanderthalermuseum waar we eerst een film te zien kregen over neanderthalers,

daarna stapte een gids met ons mee in het museum en verkregen we een beter beeld van hoe de neanderthalers leefden en hoe

onderzoekers hun onderzoeken uitvoerden. Om af te sluiten hebben we de laatste dag een plaatselijk zwembad bezocht waar

we voor de laatste keer allemaal eens samen konden ravotten. Rond de namiddag keerden we terug naar de politieacademie

en kregen we tijd om in te pakken en uit te rusten van de drukke maar leuke 2 weken. ’S avonds hielden we nog een klein

afscheidsfeestje en wisselden we nog snel al onze contactgegevens uit zodat we zeker in contact zouden blijven met elkaar.

De volgende dag was het tijd om afscheid te nemen van al de nieuwe vrienden die ik gemaakt had. Voor ik het wist zat ik op

het vliegtuig richting België, nog steeds helemaal ondersteboven van al de avonturen die ik had meegemaakt de vorige 2

weken. Ik heb prachtige mensen ontmoet en er zijn vast en zeker vriendschappen voor het leven gevormd. Ik ben

vastberaden om al die internationale contacten goed te onderhouden want ik heb met hen een fantastische reis meegemaakt en

ik heb er geen seconde spijt van gehad! Ik kijk met veel vreugde terug op de prachtige reis en ben zeer dankbaar dat ik deze

kans gekregen en gegrepen heb.
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World Congress 2019 Croatia
(08/10/2019–13/10/2019)

GETUIGENVERSLAG  VAN EEN DEELNEMER

Gedurende de hele week mocht ik de werking van het internationale bestuur volgen, observeren en 

bekritiseren.  Al mijn vragen werden zo goed mogelijk beantwoord of verduidelijkt.  Als één van de 

jongsten hier aanwezig was dit een heel interessante en leerrijke week.  Zo stelde ik vast dat er op 

hoger niveau toch behoorlijk wat politiek meespeelt in het besturen van een internationale 

vereniging.  Sommigen beoefenen deze hobby uit interesse, anderen voor macht.  In sommige secties 

kan iedereen deelnemen, bij anderen moet je eerst een bepaalde rang hebben binnen je Ambt.  Dit 

opende zeker mijn ogen.  Gelet op eerdere bijgewoonde Europese samenkomsten was er dus een 

duidelijk verschil qua sfeer en onderhandelingen.  Er kwam veel meer macht, politiek en zelfs intrige 

aan te pas.

Ik stelde vast dat het groter doel, de toekomst van de I.P.A., bij de meeste secties hetzelfde is.  Maar 

een concreet plan of visie is er niet.  Sommige secties proberen wel vooruit te gaan en te verjongen 

maar worden tegenwerkt door grotere, meer invloedrijke secties.  Het nieuwe internationaal bestuur 

heeft een jongere en energiekere kijk, dus hopelijk brengt dit verandering in de zaak.

Gezien ik niet de enige jonge, nog actieve, politie-inspecteur was, was dit een goed congres.  De 

eerste stappen naar een jongere I.P.A. werden gezet.  Er werd geluisterd naar onze ideeën en er werd 

ingezien dat het tijd wordt om de richting van I.P.A. bij te schaven en te verjongen.  Je kan geen 

jonge vereniging willen zijn als het bestuur conservatief is.  In het algemeen kreeg ik de indruk dat er 

verschillende secties huiswaarts zullen keren met een goede mindset om jongere leden aan te werven 

en te betrekken in het besturen van hun sectie.  Dit is de eerste stap om de I.P.A. jonger en 

aantrekkelijker te maken.  Als het op nationaal niveau lukt, met verschillende secties, zal het 

internationaal zeker volgen.  Of zullen er meer jongere voorzitters aanwezig zijn op de internationale 

congressen en vanuit hun positie hun ideeën verder verstellen, verdedigen en verspreiden.

Nu wij, jongeren van de I.P.A., weten hoe het te werk gaat op internationaal niveau, kunnen ook wij 

onze ideeën en voorstellen bijschaven tijdens de voorstellingen ervan aan het internationale bestuur.  

Onze klemtonen verleggen of op een andere manier voorstellen.

Het was zeker een goed congres en we gaan met goede hoop voor de I.P.A. de komende 4 jaar 

tegemoet.

Simon West
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60 jaar IPA Aachen (Aken) 
 
Tijdens het WE van 04 tot 06 oktober vierde IPA Aken zijn 60-jarig bestaan. De IPA-leden van de euroregio waren op hun feestje uitgenodigd. 
Benieuwd hoe onze collega’s dit zouden vieren, schreven wij ons in bij Thomas van IPA Aken. 
 
Eerst en vooral felicitaties aan het adres van de organisatoren. Zij maakten prijsafspraken met hotel Hampton bij Hilton te Aken. Hierdoor 
konden we aan een gunstiger tarief ons hotel zelf rechtstreeks boeken met de vermelding “60 jaar IPA Aachen”. 
Zij regelden een grote tourbus, zodat wij onze wagen in de hotelgarage konden laten staan en zodoende ook een glaasje konden meedrinken. 
Daar de feestelijkheden reeds op vrijdag begonnen boekten wij het hotel van vrijdag tot zondag. 
 
Op vrijdagavond werden we opgehaald door een vertegenwoordiger van IPA Aken met de tourbus en naar het, diep in het groen gelegen, 
restaurant “Entenpfuhl” gebracht, waar we verwelkomd werden door het bestuur. Iedereen mocht zelf kiezen waar hij plaatsnam. Na een 
glaasje bubbels of fruitsap werd aangeschoven aan een “grillbuffet”, maar niet voordat iedereen het opgestelde buffet had kunnen 
bewonderen. 
Zolang je honger had kon je nogmaals langs het buffet passeren. Na het buffet kon je (als je nog een gaatje vrij had) aanschuiven voor het 
dessert. 
Voor de dranken diende je maar je vinger of hand op te steken en bestelde je wat je hartje maar wenste. Dranken dienden we wel zelf nog af 
te rekenen. 
 
Na deze uitgebreide maaltijd werden we door de autocar terug naar ons hotel gevoerd en moesten we geen alcoholcontrole te trotseren. 
 
Zaterdag omstreeks 10.00 Hr werden we dan weer opgehaald met de “tourcar” en door een stadsgids opgepikt aan het hotel voor een site 
seeing van de stad Aken en een bezoek aan het drie (vroeger vier) landenpunt. Tijdens deze rit leerden we waar er rovers verbleven hadden, 
waar er een langdurige gijzeling had plaatsgevonden, over de geschiedenis van de stad enz… 
Na deze rondrit werden we gedropt aan het theater te Aken city en van daaruit gingen we dan in groep naar de warmwaterbronnen, de 
archeologische vindplaats en naar het oude centrum.  
Hierna kregen we tijd om iets te gaan verorberen in de stad. 
 
Gezien de meesten onder ons lekkerbekken leken te zijn, werd het “Aachener koffiehuis” door de bende ingepalmd en werd tot de laatste 
stoel op het 3 verdiepingen tellend koffiehuis bezet. 
Koffie, grote stukken taart en gebak in alle smaken werden er na een korte wachtbeurt in een snel tempo verorberd en we begaven ons na een 
pitstop naar onze volgende afspraak. 
 
Na het versterken van de inwendige mens verzamelden we aan de trappen van het stadhuis, waar we in de witte zaal verwacht werden door 
de vrouwelijke burgemeester. Hier werden we getrakteerd op een glaasje bubbels of/en fruitsap terwijl de burgemeester ons beschreef hoe 
Aken ontstaan en gegroeid is en geleefd heeft. 
Nadien kregen we een rondleiding in het oude stadhuis, voormalig paleis van Keizer Karel de Grote. Hij gebruikte het gebouw telkens hij op 
doorreis of op bezoek naar Aken kwam. Aken is reeds honderden jaren gekend als “kuuroord” dankzij zijn warmwaterbronnen die 
geneeskrachtige mineralen bevatten. Na de nodige foto’s om het gebeuren op de gevoelige plaat vast te leggen, begaven we ons naar de 
Kathedraal, waar we opgewacht werden door een gids. 
 
Aan de buitenzijde kon je zien dat het  hier ging om een oud gebouw dat door de jaren heen uitgebreid en verbouwd is geworden. Maar eens 
binnen in de Kathedraal valt je mond gewoon open. Je ziet zo dat deze kerk zeer oud is en geweldig mooi versierd. Je kan zelfs Byzantijnse 
inbreng zien. 
Tijdens de rondleiding in de Kathedraal kregen we van onze gids voortdurend zeer goede uitleg en beschrijving. Op elk gestelde vraag gaf hij 
antwoord. Na de rondleiding ging het dan terug naar onze bus die nog steeds geparkeerd stond aan het theater. 
 
Aken zo dicht bij onze deur en …ooh… zo slecht gekend. We hebben hier weer heel wat bijgeleerd en afgesproken om hier nog eens terug te 
komen. 
 
Na het bezoek aan de stad Aken, ging het terug naar ons hotel om ons een beetje op te frissen en klaar te maken voor het avondfeest. 
 
’s Avonds werden we weer opgehaald door onze reisbus en werden we naar de officiersmess te Aken gebracht waar er een overvloedig warm 
en koud buffet werd aangeboden. Natuurlijk dienden we te wachten om dit aan te vallen tot de nodige plichtplegingen en speeches waren 
gehouden en na veelvuldige bedankingen en geschenken werden we gevraagd om plaats te nemen aan tafel. Hier waren we met 6 IPA-leden 
die Belgisch Limburg vertegenwoordigden. Ook de andere afdelingen uit de Euregio waren vertegenwoordigd, Limburg Noord, Limburg Zuid, 
Luik en Heinsberg. 
Onder de genodigden waren heel wat IPA-leden die de moeite genomen hadden zich ver te verplaatsen om deze viering te ondersteunen. Zo 
hebben we kennis gemaakt met een IPA-lid uit Siegen (mijn oude garnizoensstad) en uit Kaiserslautern. Verder IPA-leden uit Lübeck, 
Oostenrijk en zelfs een vertegenwoordiger uit Rusland bevond zich onder de feestvierders.   
Na ons tegoed te hebben gedaan aan het buffet, en vriendschapsbanden te hebben gesloten bij een glas en een borrel, keerden we zonder 
gevaar voor een ademtest met de autobus terug naar het hotel. 
 
Moet ook gezegd worden, het hotel, de kamer en het ontbijt waren dik in orde. 
 
Wij beklagen het ons niet, deel te hebben genomen aan deze viering en indien zich nogmaals zo een gelegenheid voordoet, zullen we zeker 
trachten om ons nogmaals in te schrijven voor deelname. 

Armand Wouters. 
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60 JAAR AKEN
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INTERNATIONALE EVENEMENTENKALENDER

SPANJE 12-15 DEC 19 Voetbaltornooi in Tenerife
RUSLAND 13.01.20 Road Safety Conference Moskou
OOSTENRIJK 25.01-01.02.20 Ski week in Nassfeld
DUITSLAND 28.03.20 60 JAAR WURTZBURG
JAPAN 07-14.04.20 Friendship Week
GB 22-28.04.20 Caravan en camping club ralley in 

Spalding
MONTENEGRO 10-15.05.20 IPA – GAMES in Bar
DUITSLAND 14-17.05.20 50 JAAR BAMBERG
OOSTENRIJK 14-14.05.20 60 Jaar Seefeld (Tirol)
FRANKRIJK 20-25.05.20 Vriendschapweek IPA Nord Lille
GB 5-8.06.20 Vriendschapweekend Lincolnshire
KENIA 7-13.06.20 Vriendschapweek Mara
GB 7-18.06.20 Eilanden cruise Liverpool
SPANJE 11-14.06.20 Voetbaltornooi Galicia
OOSTENRIJK 13-20.06.20 Trektocht Nassfeld
IERLAND Juli 20 Aran Island Event + Galway 20
GB 1-8.08.20 Vriendschapweek Noord Ierland
GB 25.08-02.09.20 Vriendschapweek Liverpool
BELGIE 31.8-7.9.20 45 JAAR IPA CHARLEROI
SPANJE 3-6.09.20 Voetbaltornooi Galicia
GB 13-20.09.20 70 Jaar IPA Mayflower 400
SPANJE 13-18.10.20 65ste Wereldcongres Lloret de Mar

KALENDER GIMBORN   
27-31.01.20 Rock- en Motorbenden-Geschiedenis van geörganiseerde criminaliteit     DUITS
31.1-02.2.20 Konflikttraining voor jongeren DUITS
03-05.02.20  Demonstraties en protest – Rol van de politie                                       DUITS
06-08.02.20  Zelfverdediging voor dames                                                               DUITS
10-12.02.20  Vrouwen in stress- en konfliktsituaties DUITS
10-14.02.20  Deal met de huidige politieke problemen en fris uw Engels op Engels
17-18.02.20  Taktische Eerste Hulp voor Politiebeambten E+D

Voorwaarden – inschrijvingen en andere inlichtingen vind je op de website van Gimborn

www.ibz-gimborn.de
of kan je bekomen bij de voorzitter IPA Limburg
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Nationaal Congres en Nationale Algemene Vergadering 2020

Zaterdag 23 mei 2020

Restaurant ‘’Le Grill - on – Vert”
Rue du Parc, 11 à 4540 Jehay (Amay)

Programma:
09u – 10u Onthaal, ontbijt met koffie, thee, water, sinaasappelsap en koffiekoeken;
10u – 12u Nationale Algemene Vergadering (NAV) (enkel voor de provinciale voorzitters, 

1steondervoorzitters, secretarissen en penningmeesters);
10u00 – 12u00 Voor de aanwezigen die niet deelnemen aan de NAV is er een gratis activiteit voorzien: Bezoek aan de tuinen 

en moestuinen van het kasteel van Jehay en bezoek aan 2 tentoonstellingszalen.
12u-12u15 Aperitief met hapjes;
13u-16u Maaltijd en eerbetoon voor onze leden die dit jaar 60, 50 of 40 jaar lidmaatschap vieren.

Menu

Aperitief met hapjes
******
Koud buffet “Surf and Turf”
******
Kalfsvlees op grootmoeders wijze met groentenkrans en krielaardappelen
******
Verwenkoffie
******
Volgende dranken zijn inbegrepen tijdens de maaltijd: Huiswijn (rood/wit), pilsbier, frisdranken, water en 
verschillende fruitsappen.  (Speciaalbieren, likeuren of sterke dranken apart te betalen).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

Inschrijvingsformulier

(op te sturen naar I.P.A. Koninklijke Belgische Sectie, Lange Nieuwstraat 16 bus 2 – 2000 

Antwerpen of  per e-mail naar ipabelgiansection@gmail.com vóór 10 mei 2020).

Ik, ondergetekende, ……………………………………………………………… lidnr.:…………………
zal deelnemen aan het nationaal congres van 23 mei 2020.

· Aantal personen………………x € 57,00 =€.........(I.P.A.-leden en inwonende familieleden).

· Aantal sympathisanten die me vergezellen…………….…..x € 65,00=€.........

·
Ik stort vóór 10 mei 2020 de som van €…………op rekeningnr. BE72 7350 2733 7416 van 

I.P.A. België.
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Aan al onze

I.P.A.-

VRIENDEN

Een zalig Kerstfeest
en een 

Gelukkig Nieuwjaar
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