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Woord van de Voorzitter 

  Beste I.P.A leden en sponsors, 

We zijn weer wat opgeschoven in het hoopvol jaar 2021. Hoopvol ! Omdat wij 

verlangen naar een normale corona vrije periode. We moeten nog even geduld 

oefenen tot wij aan de lente– of zomermaanden zijn. Misschien krijgen wij dan 

grote feesten zoals na de bevrijding van 1945. Het zou goed zijn als de pande-

mie zou leiden tot een nooit geziene samenhorigheid onder de mensen. Dan 

zou die ellendige tijd toch nog voor iets goed zijn geweest.  Maar die samenho-

righeid is een begrip dat wij altijd gekend hebben binnen de IPA gemeenschap 

tot ver buiten onze grenzen en die kon geen enkele virus doen stoppen. Alleen 

het uiten van die samenhorigheid heeft deze pandemie tegengehouden. Geen 

feestjes, uitstappen of bezoeken. Geen vergaderingen of gezellig samenzijn. 

Gelukkig hebben wij nog de sociale media om onze  contacten te blijven onder-

houden. Het nationaal Bestuursorgaan heeft nog via zoom op afstand blijven 

vergaderen. Op die manier bleven de lopende zaken in het vizier. Blijf moed 

houden beste vrienden. Eens komt alles weer goed ! 

Ondertussen bent u begonnen aan het boekje nr. 217 met allerlei berichten over 

onze vereniging. Met pijn in het hart zult u ook moeten lezen dat de enige leven-

de ex-Voorzitter Leo Vandyck ons verlaten heeft. Dit is dan ook de gelegenheid 

om even stil te staan bij al diegene die hetzij door corona hetzij door andere re-

denen ons verlaten hebben. Sommige overlijdens moeten wij spijtig genoeg 

vernemen via via, anderen ontglippen ons niettegenstaande kranten en sociale 

media.  Ook door corona is het tegenwoordig niet meer mogelijk de overleden 

leden de eer te bewijzen die ze verdienen door de aanwezigheid van de vlag tij-

dens de begrafenisplechtigheid. Maar weet, beste familie dat wij er zijn om u 

sterkte te wensen in de moeilijke nasleep van het heengaan.  

Veel leesgenot. 

 Servo per  Amiceko.      Frans VAN OPPEN 

         Voorzitter IPA Limburg  



Aken 

Limburg Zuid 

31.03.21    Workshop 

??.04.21    Unit 13 - Sittard 

08.05.21    Forelvissen  

??.06.21    Kmar Museum 

17-21.09.21    Busreis  

13.11.21    Mosselavond 

Heinsberg 

01.09.21    Reis naar Harzstreek 

07.12.21  19 u  Kerstgans  

Limburg Noord 

??/04.21    Voorjaarswandeling 

28.05.21    Kartwedstrijd 

??.07.21    Schieten 

??.08.21    BBQ 

04.09.21    Airbornmars 

11.09.21    EPP Schieten 

??.11.21    Bowling 

??.12.21    Kienen 

Luik 

17.04.21 of 24.04  Petanque 

13.05.21tot 24.05.21  Reis naar Cuba 

26.06.21    Ralley Auto Moto 

01-07.10.21    Reis naar Haute Savoie 

16.10.21    Wandeling Hoge Venen   

 

ACTIVITEITENKALENDER EUREGIO 
IPA Limburg 

Juni 2021 KEN UW PROVINCIE—CIRCUIT TERLAEMEN 

18 dec 2021 EUREGIONAAL KERSTFEEST 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de corona maatregelen 
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Voorwoord. 

Het is van 08 juli 2019 geleden dat Benter Agutu, een Keniaanse politieagente, via haar IPA-sectie aan IPA België vroeg om kennis 
te maken. (Zie tijdschrift Nr. 212) Via een beurs van VLIR-UOS(Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universiaire OntwikkelingsSa-
menwerking) kwam zij in september 2019 gedurende twee jaar studies volgen aan UHasselt. 

Dit onder andere in verband met duurzaam transport en veiligheid in het verkeer. De sectie IPA Limburg werd aangesproken om 
zich eventueel over haar te ontfermen. Ondertussen is dat in moeilijke omstandigheden wegens het Coronavirus gebeurd en 
werd verschillende keren met haar contact genomen zowel schriftelijk(E-mail) als persoonlijk. Zij verblijft in een studio te Hasselt. 

Op onze vraag heeft zij in samenwerking met IPA Kenya een artikel voor ons tijdschrift IPA Limburg geschreven. 

Wij presenteren u dit hieronder in het Engels en Nederlands. Wij danken haar en IPA Kenia en wensen haar nog een goed verblijf 
in België en veel succes met haar studies. 

                                                                                                                     Jean-Louis PATTEET – ondervoorzitter. 

 

 

                                                                               

 FOSTERING CLOSER TIES BETWEEN BELGIAN AND KENYAN IPA SECTIONS 

Permit me to begin this contribution with an aside. There is no doubt that Covid-19 has ravaged the world leaving bare the soft 
underbelly of policing all around the world—the fact that it is in a large sense physically intimate with the public. Worse still, this 
glaring challenge has proved problematic not only for Policing in Kenya but world over, including here in Belgium. The hurdles 
have been diverse for both countries and their response even the more different. It is in line with this thinking that I have found it 
wise to pen a piece on our needed concerted efforts to learn and borrow a leaf from each other in increased cooperation in ful-
filling the vision of IPA of service through friendship.  

Established under Article 243 of the 2010 Kenyan Constitution, the Kenya National Police Service is the body in charge of Law En-
forcement in Kenya. It is headed by an Inspector General of Police. The National police Service has over 100,000 officers spread 
across different stations and units across the country. The National Police Service has its Headquarters in Nairobi, and under it are 
three distinct services namely: The Kenya Police Service, Administration Police Service and the Directorate of Criminal Investiga-
tions. Under these services are several Formations, Directorates and Training Institutions.  

The General Duty Command is the most widespread, operating in eight Regional Commands, 47 County Police Commands, several 
Sub-County Police Commands and Police Stations, each headed by Officer Commanding Police Stations (OCS).  

The presence of the International Police Association in Kenya. 

Since its affiliation to the international body on 12th September 1961 at the III World Congress in Stuttgart Germany, the Interna-
tional Police Association Kenya Section has been the national and only representation of IPA in Kenya with its seat at the National 
Police Service headquarters, under the Inspector General’s office.  

The daily affairs of the Association are run by a National Executive Board (NEB) chaired by the National President, who is assisted 
by 4 Vice Presidents in charge of Liaison for External, Professional and Socio-Cultural relations and Protocol. Other members of 
the NEB are the National Secretary General and 4 Assistant Secretaries General representing the Administration Police (APS), Ken-
ya Police (KPS), Directorate of Criminal Investigations (DCI) and the Retired Officers (RTD).  

Completing the composition of the NEB are the National Treasurer and the Deputy National Treasurer. IPA Kenya Section oper-
ates in three official working languages: Kiswahili, English and Kenya Sign language. Our clarion call has always been the need for 
increased warmth and friendship within our membership.   

In the true spirit of ‘Service through friendship’, Kenya’s IPA section has pegged its service delivery on friendly exchange pro-
grams, visits and trips for members, peer support, scholarships for young members, participation in events set up by other like-
minded organisations and giving back to the community through charity work. 

           

 

 Inspector General of Police Mr. Hillary MUTYAMBAI  

   in a tree planting exercise with IPA Kenya section mem-  bers.             



(vervolg Engelse tekst) 

Our mainstay as a national section has been in the area of social funds drives and emergency aid in support of members and 
communities in times of difficulties. It is a tenet of service delivery deeply ingrained in our vision and national motto; harambee 
- the Swahili word for “pulling together” - and has sufficed in our performance over time. In line with this, the Association man-
aged to disburse a total of USD 8,000 which came as donations in support of 12 members who experienced the challenges of 
bereavement and hospital bills in the year 2020.   

Improving the conditions of the less fortunate in society is another area in which we have done well and in which we intend to 
scale up our action. IPA Kenya has been donating to schools all over Kenya. Last September for example, we presented dona-
tions of school stationery and supplies worth USD 3,500 to Apondo Secondary School in Homabay County. Among the items 

were: 1000 face masks, 30 boxes of sanitary pads, 72 pairs of school uni-
forms, 152 pairs of school shoes and 18 boxes of exercise books. These items 
go a long way in putting poor students through school. 

Another plank on which we have poised our functions is the training of our 
members to be more effective in their work. While we have faced challenges 
of human resource, a lack of technical experience and a big technological gap 
in this area; we have conducted several training exercises across the nation. 
The main theme of these sessions has been to ensure  

 

Food donations by IPA Kenya section for 

distribution during COVID-19 

 

that our members provide service to the public based on international standards. Recently, our quest has been marked with a 
spate of online training on topics such as “Emerging Issues in Modern Policing” whereby over 100 local and international partic-
ipants attended. 

During the unprecedented COVID-19 pandemic, the Kenya section has shown resilience and continues to show up and step up 
to provide critical support to local communities and the National Police Service as the country responds to the pandemic crisis. 
Over the past several months, IPA Kenya has managed to provide donations of masks, gloves, hand sanitizers and coordinated 
meal and snack donations and deliveries to vulnerable members of the communities. We have led efforts in the fumigation of 
hundreds of police establishments across country as well as providing food donations and personal hygiene items to several 
prisons, and Personal Protective Equipment (PPEs) to police officers on the frontline areas. With the strength of 692 fully regis-
tered members, our work embodies enduring bonds of friendship within and outside the police service and our peer-to-peer 
support and solidarity with one another has been our greatest strength, even in the face of the pandemic. 

Studying in Belgium has exposed me to a policing system that is well-coordinated, well-funded and certainly more empow-
ered. The lessons from Belgium, especially in the area of traffic policing and road safety training, provide us with a competitive 
benchmark we can apply in shaping our ambitions to become a digitized, modernized and well-trained traffic policing body with 
professionalism reminiscent of international best practice. 

I believe that with much cooperation, partnerships, deeper understanding and increased interactions with our communities 
and leaders, we will not only impact more people from both countries but also learn from one another. It is therefore incum-
bent upon us both to spring hope alive for our two countries in renewed and increased cooperation in policing championed by 
our respective IPA sections.  

Benter Agutu, writing from Hasselt Belgium 

 

 

 

 



 

 

STIMULEREN VAN DICHTERE BANDEN TUSSEN DE BEL-
GISCHE EN KENIAANSE IPA-SECTIES 

Sta mij toe deze bijdrage met een kanttekening te beginnen. Het lijdt geen twijfel dat 
Covid-19 de wereld heeft geteisterd en de zachte ondergrond van het politiewerk over 

de hele wereld heeft blootgelegd - het feit dat het in grote zin fysiek intiem is met het publiek. Erger nog, deze 
flagrante uitdaging is niet alleen problematisch gebleken voor de politiewerking in Kenia, maar overal ter wereld, 
ook hier in België. De hindernissen waren voor beide landen divers en hun reactie was des te meer verschil-
lend. Het is in overeenstemming met deze gedachte dat ik het verstandig vond om een stuk te schrijven over onze 
noodzakelijke gezamenlijke inspanningen om van elkaar te leren en van gedachten te wisselen in nauwere samen-
werking bij het vervullen van de visie van IPA “dienen door vriendschap”.  

De Keniaanse nationale politiedienst, opgericht krachtens artikel 243 van de Keniaanse grondwet van 2010, is het 
orgaan dat belast is met wetshandhaving in Kenia . Het wordt geleid door een inspecteur-generaal van de poli-
tie. De nationale politie heeft meer dan 100.000 agenten verspreid over verschillende stations en eenheden in het 
hele land. De nationale politiedienst heeft zijn hoofdkantoor in Nairobi en eronder vallen drie verschillende dien-
sten, namelijk: de Keniaanse politiedienst, de administratieve politiedienst en de directie van de criminele onder-
zoeken. Onder deze diensten vallen verschillende diensten van vormingen, directies en trainingsinstellingen.   

Het algemene dienstencommando is de meest voorkomende en zijn actief in acht regionale commando’s, 
47 provinciale politiecommando’s, verschillende sub-provinciale politiecommando’s en politiestations, elk onder 
leiding van een bevelhebbende officier van politiebureaus (OCS ).   

De aanwezigheid van de International Police Association in Kenia. 

Sinds haar affiliatie bij het internationale orgaan op 12 e september 1961 op het III Wereldcongres in Stuttgart 
Duitsland, is de International Police Association Kenya de enigste nationale vertegenwoordiging van IPA geweest 
in Kenia met haar zetel in het nationale Politiedienst hoofdkwartier, onder de diensten van de inspecteur-
generaal. 

De dagelijkse gang van zaken van de Vereniging wordt geleid door een Nationale Uitvoerende Raad (NEB) onder 
voorzitterschap van de Nationale President, die wordt bijgestaan door vier vice-voorzitters die belast zijn met de 
verbinding voor externe, professionele en sociaal-culturele betrekkingen en protocol. Andere leden van de natio-
nale uitvoerende raad zijn de nationale secretaris-generaal en 4 adjunct-secretarissen-generaal die de administra-
tieve politie (APS), de Keniaanse politie (KPS), het directoraat strafrechtelijke onderzoeken (DCI) en 
de gepensioneerde agenten (RTD) vertegenwoordigen. 

De samenstelling van de nationale uitvoerende raad wordt vervolledigd door de nationale penningmeester en 
de plaatsvervangende nationale penningmeester. IPA Kenia Sectie werken in drie officiële werktalen: Kiswahili, 
Engels en Kenia Gebarentaal. Onze klaroenroep is altijd nodig geweest voor meer warmte en vriendschap binnen 
ons lidmaatschap. 

In de ware geest van ' Dienstverlening door vriendschap' heeft de IPA-sectie van Kenia haar dienstverlening gekop-
peld aan vriendelijke uitwisselingsprogramma's, bezoeken en uitstapjes voor leden, ondersteuning van colle-
ga's, beurzen voor jonge leden, deelneming aan evenementen die zijn ingericht door ande-
re gelijkgestemde organisaties en iets teruggeven aan de ge-
meenschap door liefdadigheidswerk. 

Onze voornaamste steun als nationale afdeling ligt op het gebied 
van sociale  

                                                                                                               
Inspecteur-Generaal van Politie Mr. Hillary MUTYAMBAI 

                                                                                     tijdens een boom-
plantingsactiviteit met leden van de IPA Kenia sectie. 

 



fondsenwerving en noodhulp ter ondersteuning van leden en gemeenschappen in tijden van moeilijkheden. Het is een prin-

cipe van dienstverlening dat diepgeworteld is in onze visie en nationaal motto: harambee - het Swahili-woord 

voor ' samenwerken ' - en heeft in de loop van de tijd voldoening gegeven aan onze prestaties. In overeenstemming hier-

mee slaagde de vereniging erin om in totaal $ 8.000 uit te betalen, die werden ontvangen als giften ter ondersteuning van 

12 leden die in het jaar 2020 te maken kregen met rouwverwerking en ziekenhuisrekeningen.  

Het verbeteren van de omstandigheden van de minder bedeelden in de samenleving is een ander gebied waarin we goed 

gedaan hebben en waarin we onze actie willen vergroten. IPA Kenya heeft giften gedaan aan scholen in heel Ke-

nia. Afgelopen september hebben we bijvoorbeeld schoolspullen en -benodigdheden ter waarde van 3.500 dol-

lar overhandigd aan de Apondo Secondary School in Homabay County. Onder de items waren: 1000 gezichtsmaskers, 30 

dozen maandverband, 72 paar schooluniformen, 152 paar schoolschoenen en 18 dozen schriften. Deze items helpen er in 

hoge mate toe om arme leerlingen in hun school te helpen. Een ander gebied waarop we onze functies in evenwicht hebben 

gehouden, is de training van onze leden om effectiever te zijn in hun werk. Hoewel we te maken hebben gehad met uitda-

gingen op het gebied van personeelszaken, een gebrek aan technische ervaring en een grote technologische kloof op dit 

gebied. We hebben verschillende trainingsoefeningen gedaan in het hele land. Het belangrijkste thema van deze sessies was 

ervoor te zorgen dat onze leden service verlenen aan het publiek op basis van internationale normen. Onlangs werd ons 

onderzoek gekenmerkt met een vloed van online training over onderwerpen als “nieuwe problemen in modern politiewerk ” 

welke werden bijgewoond door meer dan 100 lokale en internationale deelnemers. Tijdens de ongekende COVID-19-

pandemie heeft de Keniaanse sectie veerkracht getoond en blijft ze opdagen en optreden om cruciale steun te bieden aan 

lokale gemeenschappen en de nationale politie terwijl het land reageert op de pandemiecrisis. In de afgelopen maanden is 

IPA Kenya erin geslaagd om donaties van maskers, handschoenen, handdesinfec-

tiemiddelen en gecoördineerde donaties en leveringen van maaltijden en snacks 

aan kwetsbare leden van de gemeenschappen te verstrekken. We hebben in-

spanningen geleverd bij het beroken van honderden politienstellingen in 

het hele land , evenals het verstrekken van voedseldonaties en artikelen voor 

persoonlijke hygiëne aan verschillende gevangenissen, en persoonlijke bescher-

mingsmiddelen (PBM's) aan politieagenten in de frontlinie . Met de kracht van 

692 volledig geregistreerde leden, belichaamt ons werk duurzame vriendschaps-

banden binnen en buiten de politiedienst en onze onderlinge steun en solidari-

teit met elkaar is onze grootste kracht geweest, zelfs in het licht van de pande-

mie.  

Studeren in België heeft me een politiesysteem laten zien dat goed gecoördi-

neerd, goed gefinancierd en zeker meer bevoegd is. De lessen uit België, met name op het gebied van verkeerspolitie en 

verkeersveiligheidstraining, bieden ons een competitief criterium dat we kunnen toepassen bij het vormgeven van on-

ze ambities om een gedigitaliseerde, gemoderniseerde en goed opgeleide verkeerspolitie-instantie te worden met een pro-

fessionaliteit die doet denken aan de beste internationale praktijken. Ik geloof dat we met veel samenwerking, partner-

schappen, dieper begrip en verhoogde interacties met onze gemeenschappen en leiders, niet alleen meer mensen uit beide 

landen zullen beïnvloeden, maar ook van elkaar zullen leren. Het is daarom de plicht van ons beiden om de hoop levend te 

maken voor onze twee landen in een hernieuwde en versterkte samenwerking bij de politie, verdedigd door onze respectie-

ve IPA-afdelingen.  

Benter Agutu , schrijvend vanuit Hasselt-België 

 

                                                      

Voedselgiften van IPA Kenia sectie voor 

    bedeling tijdens COVID-19 



WEL EN WEE 

Wij hebben de droeve plicht u het overlijden te melden van  

LEO VANDYCK 
  Erevoorzitter IPA Limburg 

Bestendig Erelid IPA 

Gewezen Nationaal Bestuurslid IPA België 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboren te Grote Brogel op 18 maart 1931 

Overleden te Antwerpen op  26 Januari 2021 

Wij bieden onze innige deelneming aan, aan familie en vrienden 

Door corona is het niet mogelijk om met gepaste eer afscheid te ne-

men van Leo  zoals wij dat in het verleden altijd gedaan hebben voor 

onze leden 



Sommige gebeurtenissen die een grote impact hebben op de media zijn na een tijdje volledig uit het geheugen 
verdwenen, behalve voor diegenen die er kort bij betrokken waren of die daardoor een geliefde verloren zijn .  
Dit bericht trok onze aandacht omdat enkele vrienden en nabestaanden onlangs in september een herdenkings 
monument ter plaatse hebben opgericht en dit na meer dan 50 jaar na de feiten. 
 

53 jaar na de vliegtuigcrash in Duitsland: Belgian Army Memorial 
 

Acht Belgische soldaten kwamen om in oktober 1965 toen een transportvlieg-
tuig neerstortte in Reinhardswald, Duitsland.  
53 jaar later wil het Belgische leger de slachtoffers herdenken met een her-
denkingskruis. Het kruis zal in september worden opgesteld op de crashloca-
tie bij Veckerhagen. 
Een Belgische officier heeft het kruis al ontworpen en uit hout opgebouwd. 
Het zal worden onthuld tijdens een ceremonie op 25 september op de crash-
locatie. De belangrijkste Belgische militaire aalmoezenier, generaal van den 

Eeckhout, zal het zegenen. Dit wordt gevolgd door een kranslegging. 
Bij de crash in Reinhardswald waren drie parachutisten onder de slachtoffers. De andere doden waren 
van de bemanning van het transportvliegtuig. De drie soldaten behoorden tot een eenheid die materiaal 
voorbereidde en voltooide voor oefeningen in de lucht ("droppings"). 
 
De machine - een C 119, ook wel bekend als de Flying Boxcar (foto 
rechts) - zou tijdens een manoeuvre de Belgische troepen in de Kreis 
(provincie) Hofgeismar voorzien van voorraden uit de lucht. De crash was 
het ergste ongeval van het manoeuvre, waarbij Duitse, Engelse en Belgi-
sche soldaten betrokken waren. In die tijd oefenden de soldaten in het 
Noord Hessisch - Oost Westfalen gebied/regio. 
De C 119 Flying Boxcar, die op 22 oktober 1965 in Reinhardswald crash-
te, vertrok vanaf het Britse militaire vliegveld in Gütersloh(Duitsland). Sa-
men met een vliegtuig van hetzelfde type waren ze onderweg om 's nachts Belgische tankeenheden in 
Reinhardswald te voorzien van voedsel en benzine uit de lucht. 
Kort voor 3 uur 's nachts kwamen de vliegtuigen dichterbij. De grondsoldaten gebruikten lichtkogels om 
de aandacht op hun locatie te vestigen. Het eerste vliegtuig deponeerde zijn lading zoals gepland, die 
met parachutes naar de grond dreef, daarna vloog het weg. 
Bewoners uit het dorp Hümme werden wakker toen het tweede vliegtuig naderde. Vliegtuigmotoren brul-
den net boven hun huis. De bewoners waren bezorgd dat de machine daar zou kunnen crashen. Een 
van de twee motoren heeft mogelijk gestotterd. 
Ongeveer acht kilometer verder stortte het vliegtuig met dubbele romp neer in het bos. Hierbij hakte het 
een 300 meter lange strook in het bos. Het puin lag overal verspreid in het bos. Het met benzine gela-
den vliegtuig explodeerde bij de botsing en de acht inzittenden waren op slag dood. 
Belgische zoekeenheden kamden onmiddellijk het bos uit om nog eventuele slachtoffers te redden. Ze 
werden ondersteund door helikopterbemanningen die vanuit de lucht naar overlevenden en lichamen 
zochten. Op de avond van de dag van de crash werden slechts zeven slachtoffers gevonden. 
 
Crash ook bij Detmold 
De Belgische luchtmacht had op vluchten in Duitsland binnen twee jaar tijd, twee C 119-vliegtuigen ver-
loren. Op 26 juni 1963 stortte het eerste vliegtuig neer bij Detmold. 38 soldaten kwamen om. 
Dit vliegtuig zou de parachutisten laten springen tijdens een manoeuvre in het Geseke-gebied (district 
Soest). De sprong werd echter afgelast vanwege slechte weersomstandigheden. Het betrokken vliegtuig 
vertrok vervolgens naar de Britse luchthaven in Gütersloh (Duitsland). Ze vlogen over het militaire oefen-
terrein van “Sennelager” bij Paderborn, waar een Britse eenheid aan het oefenen was met precisie 
schieten met brisant mortiergranaten.  
Orders om al de schietoefeningen te stoppen om 12.00 uur waren gegeven. Een groep echter, had nog 
een paar granaten over en schoot ze kort na 12.00 uur toch nog af. Een van deze mortiergranaten raak-
te de C 119 aan de vleugel en stak de brandstoftank in brand. 
Negen soldaten konden met hun parachutes nog het brandende vliegtuig verlaten. 33 parachutisten en 
de vijfkoppige bemanning kwamen om het leven, toen het vliegtuig kort daarna bij Detmold neerstortte.  
(Bron: hna.de) 



Voor onze kampeerliefhebbers, corona tijden, 

 
Beste vrienden kampeerders, reeds weken horen we op de radio geregeld dat de enige veilige methode om 
te reizen deze is met motorhome of caravan. 
Deze bewering kan ik enkel maar staven. In je motorhome of caravan bevindt je je in je eigen bubbel (zolang 
je er geen ontvangstruimte van maakt) en heb je alles om te leven en te overleven. Je geniet van de buiten-
lucht, ontdekt verre bestemmingen en hoeft je niet op te sluiten, mits het nemen van de juiste voorzorgs-
maatregelen. 
Voor de caravaners is het iets minder uitgesproken daar er nog steeds campings gesloten zijn en blijven van-
wege het Corona virus. 
Maar de motorhome gebruikers vinden in gans Europa wel een motorhome parking, waar ze ver van huis 
toch in hun bubbel kunnen vertoeven, zelf een maaltijdje koken en bij een goed glas wijn, deze samen kun-
nen verorberen. Een aperitiefje hoeft niet te ontbreken. 
 
’s Ochtends na het ontbijt een wandelingetje in de omgeving en na een verzadigend middagmaal een dutje in 
de  camper. Hierna met de fiets een rondje toeren en eventueel iets gaan bekijken in de omgeving. Informeer 
u wel of musea of bezienswaardigheden geopend zijn. 
In de late namiddag of vroege avond, bij de terugkeer in je rollend appartementje samen een tasje koffie of 
thee met een gebakje, koekje of… naar binnen werken. 
Hierna kan je de tijd vullen met het opzoeken van een mogelijk programma voor de volgende dag of TV kij-
ken. 
Indien je zelf geen ervaring hebt om reizen uit te dokteren, er zijn verenigingen die kampeerreizen op maat 
klaarstoven, PASAR, VKT, ACSI enz.… Je hoeft enkel maar de webpagina’s te openen en je keuze te maken. 
Natuurlijk is dit iets duurder dan dat je zelf alles uitwerkte en regelt. Hiertegenover staat dat je alles voorge-
schoteld krijgt en begeleidt word. Alsook is er vervoer voorzien, waardoor je je niet moet verplaatsen met 
eigen vervoer, behalve van de enen naar de volgende camping. 
Maar in groep een kampeerreis doen is niet hetzelfde als “en masse” samen zijn. Iedereen leeft in zijn eigen 
camper of caravan, de besprekingen gebeuren op een veilige manier, het vervoer is zo geregeld dat het coro-
na veilig gebeurd en iedereen dient zich te houden aan de verplichte maatregel, van toepassing op dat ogen-
blik. Maar laat ons hopen dat het virus op korte termijn verslagen kan worden nu er een vaccin in aantocht is. 
 
Wijzelf, zien er naar uit om enkele kampeerreizen te doen met VKT (Vlaamse Kampeertoeristen) in 2021. 
Door het corona virus werden/worden er dit jaar geen beurzen ingericht. VKT heeft hier de oplossing bedacht 
om alles te promoten met videofilmpjes. De reisleiders leggen hun reis uit in een kort filmpje en zo krijg je 
toch nog informatie mee over die reis. Waar hebben wij dit gevonden:  
https://www.vlaamsekampeertoeristen.be/reizen?gclid=CjwKCAiA7939BRBMEiwA-
hX5JyFYhX80gNUidMclbH4EIwd64r33Gr9YaMnAQPqCUNA84LabiLPUAhoCkNcQAvD_BwE 
 
Indien corona niet verslagen zou worden tegen die tijd, gaan de reizen niet door en loop je ook geen gevaar. 
Misschien ontmoeten we elkaar wel op een van die reizen! Geniet van het leven op een veilige manier, ze 
gaan je niets achterna brengen, maar wees wel voorzichtig in wat je doet. 
 
Servo per Amikeco, IPA Limburg 
Armand Wouters 
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https://www.vlaamsekampeertoeristen.be/reizen?gclid=CjwKCAiA7939BRBMEiwA-hX5JyFYhX80gNUidMclbH4EIwd64r33Gr9YaMnAQPqCUNA84LabiLPUAhoCkNcQAvD_BwE
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IEB Covid-19-onderzoek  

De Covid-19-pandemie heeft over de hele wereld onnoemelijk veel pijn en lijden veroorzaakt. Als eerstelijnswer-

kers heeft de politie zich ingespannen om veel uitdagingen aan te gaan en mensen te beschermen. Covid-19 heeft 

ook een aanzienlijke impact gehad op het leven van onze vereniging. In een poging om de effecten van Covid-19 

op de IPA wereldwijd te meten, heeft de IAC in november 2020 op verzoek van secretaris May-Britt Ronnebro 

een elektronische enquête verspreid, opgesteld door de Treasurer Finances, Mick Walsh, aan alle 68 IPA's. sec-

ties. 37 secties konden reageren. In december is een PowerPointpresentatie naar de secties gestuurd met een 

samenvatting van de antwoorden op elke vraag, in veel gevallen met volledige resultaten in de dia-

aantekeningen.  

De meest voorkomende problemen waarmee IPA-afdelingen te maken kregen, waren: • • • • • 

 Nieuwe manieren vinden om de gebruikelijke activiteiten te vervangen en door te gaan met werving 

 Geen fysieke vergaderingen, gebrek aan reizen en annulering van geplande evenementen  

Waarborgen van waarde voor leden en behoud van lokale belangen economische problemen 

 IPA-huizen zonder inkomen in stand houden 

 IPA-afdelingen toonden veerkracht door in de loop van 2020 veel positieve stappen te zetten om zo efficiënt mo-

gelijk te functioneren in een jaar zonder weerga. Velen gebruikten mediatools, zoals WhatsApp en Zoom, om 

contact te onderhouden, en hielden inderdaad online lokale en nationale IPA-bijeenkomsten. Voor sociaal-

culturele activiteiten, waar beperkingen waren toegestaan, werd rekening gehouden met buitensporten, fietsen, 

wandelen, vissen en fotografie. 

Zoomquizzen en lezingen over verschillende onderwerpen waren erg populair, en Gimborn begon online semi-

nars om de fysieke te vervangen. Ook koffie-, wijn- en whiskyvergaderingen, die al werden gehouden, kregen in 

deze periode een grotere betekenis. Sommige afdelingen hebben mensen in nood enorm geholpen met reis- en 

bezorgdiensten tijdens Lock down, het uitdelen van gezichtsmaskers, voedsel en medische benodigdheden, en 

toonden zo de waarde van de IPA voor de samenleving en de politie. De IEB is van plan in maart een vervolgon-

derzoek uit te sturen met bijgewerkte vragen die relevant zijn voor 2021.  

Een grote dank aan alle secties die hebben deelgenomen aan dit waardevolle onderzoek.  

Stephen Crockard, hoofd administratie  

 
BERICHT OVER DE MONDMASKERS 

In onze vorige uitgave werd u een mondmasker beloofd. Een gedeelte van de leden heeft ze al ontvangen. 

Andere leden zullen ze  binnenkort in hun brievenbus  ontvangen. Wegens de pandemie is het echter moei-

lijk om leveringen te organiseren. Daarom vraag   ik wat geduld te hebben. Ik hoor u al zeggen : ze komen 

straks te laat, wanneer ze niet meer nodig zijn. In dat geval heb ik een tip :  Knip het embleem en tekst  “IPA 

Limburg” uit in een mooi vierkant of ronde en naai dit op een trui of hemd, of op een kartonnetje . Op die 

manier hebt u toch een blijvende herkenningselement om te dragen op een van onze bijeenkomsten die er 

aan komen 

Frans Van Oppen 

 

  



Internationaal bericht  
(vertaalt uit het Engels) 
Ik ben een politieagent bij de Metropolitan Police Service in Croydon, Londen. Mijn rol is een schooloffi-
cier, waarbij we zijn ingebed in een van de vele middelbare scholen in de gemeente. Het is onze taak 
om criminaliteit binnen het schoolgebouw te onderzoeken, contacten te onderhouden met gezinnen en 
de kinderen binnen onze respectieve scholen op te voeden. Onze primaire rol is betrokkenheid, aange-
zien de politie en de jeugd historisch gezien een zwakke relatie hebben gehad, hopen we die opvattin-
gen te veranderen door benaderbaar te zijn, betrokken te zijn bij de schooldag en te onderwijzen in poli-
tie gerelateerde onderwerpen.  
Omdat Covid 19 een grote rol speelt over de hele wereld en impact heeft op scholen enz. Ik dacht dat 
het een idee zou zijn om politie over de hele wereld te laten zien en ik vroeg me af of er vergelijkbare 
eenheden zijn als de onze die bereid zouden zijn om een korte video van hun werkdag, maximaal 2 
minuten die zal worden gebundeld tot een korte film die, wanneer voltooid, wereldwijd kan worden ge-
bruikt. De video moet een inleiding bevatten, enkele korte clips van het werk dat je doet en moet uni-
form zijn. 
We hopen ook dat we nauwere werkrelaties kunnen opbouwen met de politieagenten van onze interna-
tionale scholen op het gebied van werkmethoden enz., Advies en vriendschap. Als je eenheden hebt, of 
dat nu scholen, hogescholen of universiteitscampussen zijn, kun je deze e-mail naar hen doorsturen.  
Erg bedankt 
Nick Lindsay 
Lid van de International Police Association 
Londen South Branch 
Pc Nick Lindsay 2751SN 
Safer Schools Team 
Politiebureau Addington 
Addington Village Road 
Croydon 
CR0 5AQ 
Tel 02086490183              mailto:Nick.F.Lindsay@met.police.uk 

 Golf…. 
Een man is wat slagen aan het oefenen op de golf, en een bal belandt in een bosje.  
De man, op zoek naar het balletje, ontdekt er een heks achtig sujet dat in een grote pot aan het roeren 
is.  
Hij vraagt wat ze daar doet en de heks antwoordt: “Ik maak een toverdrankje.” 
Hmmm, interessant, ”zegt de man, “ en waarvoor moet dat dienen?” 
“Wel”, zegt ze, “een slokje hiervan en je wordt een buitengewone golfspeler voor minstens één jaar.” 
“Mag ik er een kopje van drinken?”, vraagt de golfspeler. 
“Wel… allee ja… “, zegt ze, “maar ik moet je waarschuwen, dit drankje heeft wel nevenwerkingen: je 
seksleven zal er gans die tijd maar belabberd uitzien…” 
“OK, antwoordt hij, “dat neem ik erbij.” Hij drinkt zijn toverdrankje en gaat terug aan de slag. En O ja, 
de eerste bal is al bingo! De volgenden weken daagt hij de allerbeste profs uit, en wint warempel spel 
na spel. 
Het ganse Jaar door stijgt hij naar de top, hij wint beker na beker, prijs na prijs en iedereen ligt aan zijn 
voeten. 
Zowat een jaartje later zoekt hij de heks terug op in hetzelfde bosje en vertelt 
haar glunderend over zijn golftriomfen. 
“En” vraagt de heks”, hoe is het met je seksleven?” 
“Niet slecht”, antwoordt hij. 
“O ja”, zegt ze. “Nochtans kan dat toverdrankje je seksleven ruïneren, hoeveel 
maal had je seks het laatste jaar?” 
“Wel,” zegt hij, zowat drie maal, of ’t kan ook viermaal geweest zijn…” 
“Ah ja!” zegt de heks, “en je vindt dat “nie slecht!” 
“Welnee,” antwoordt de man, 
“voor ne pastoor met een kleine parochie valt dat nogal mee vind ik.” 

mailto:Nick.F.Lindsay@met.police.uk
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AGENDA 

NATIONAAL CONGRES 

ZATERDAG  

25 SEPTEMBER 2021 

TE LUIK 

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

 De Nationale Algemene Vergadering zal door-

gaan op Zaterdag 08 Mei 2021 

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

65 th IPA WORLD CONGRESS 2020 

Van 05 tot 10 Oktober 2021 

te BARCELONA (Spanje) 

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

60 Jaar IPA Henegouwen 

Van  2 tot 6 juni 2021 

Voor meer info kijk op de website van IPA 

Hainaut 


