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Woord van de Voorzitter 

  Beste I.P.A leden en sponsors, 

 

Tussen het schrijven en het lezen van dit voorwoord ligt een tijd die verschil-

lend is qua covid– en vaccinatietoestand, die bij het lezen gunstiger moet zijn, 

zoals men voorspeld. We hebben het ondertussen wel gehad met die meer dan 

twee jaar durende beperkingen, waarbij zo veel facetten van een sociaal leven 

ons verboden werden. Ik hunker ernaar om terug een normaal leven te kunnen 

leiden. Een leven met bijeenkomsten, vergaderingen, feesten…..kortom kont-

akten met vrienden en deelgenoten. Elkaar terug zien zonder rekening te moe-

ten houden met allerlei regels. Terug een lachende mond te kunnen zien en 

kussen. Mensen zonder mondmasker terug herkennen. Elkaar eens goed vast 

pakken. Een museum of attractie bezoeken, zonder te moeten reserveren. Er-

gens kunnen komen. Hebt U dat ook? 

Ondertussen is ook mijn tweede prik gezet en denk ik dat het merendeel van de 

leden ook minsten een eerste maal ingeënt zijn.  Het gaat dus de goede richting 

uit en kunnen wij dra van een normale zomervakantie genieten . 

Het vastleggen van activiteiten is nog een probleem. Hiervoor zullen wij kort op 

de bal moeten spelen en kunnen wij nog niets garanderen, maar wij rekenen 

erop dat wij na de vakantie nog een uitstap naar het circuit van Zolder kunnen 

organiseren. Ook het Euregionaal kerstfeest zou geen probleem mogen vormen 

op de dag dat het in onze kalender staat aangekondigd. 

Vol hoop op betere tijden, wens ik U veel leesgenot. 

 Servo per  Amikeco.       

 

Frans VAN OPPEN 

         Voorzitter IPA Limburg  



Aken 

Limburg Zuid 

??.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 

??.07.21    Schieten 

??.08.21    BBQ 

04.09.21    Airbornmars 

11.09.21    EPP Schieten 

??.11.21    Bowling 

??.12.21    Kienen 

Luik 

26.06.21    Ralley Auto Moto 

01-07.10.21    Reis naar Haute Savoie 

16.10.21    Wandeling Hoge Venen   

 

Alle activiteiten onder voorbehoud en afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. 

Indien u meer wilt weten over een activiteit, neem den contact op met één van onze bestuursleden, 

die op zijn beurt zal informeren bij de desbetreffende adeling. 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER EUREGIO 
IPA Limburg 

Sep 2021 KEN UW PROVINCIE—CIRCUIT TERLAEMEN 

18 dec 2021 EUREGIONAAL KERSTFEEST 
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IPA WORLD CONGRESS 2021 

65th IPA World Congress:  

5 - 10 October 2021 

Het hoogtepunt van de internationale kalender 

van de IPA is het IPA World Congres. De hele IPA

-familie komt samen om de gebeurtenissen van 

het voorgaande jaar te bekijken en de toekomsti-

ge richting voor de IPA te bepalen.  Het Wereld-

congres is een prestigieus IPA-evenement dat 

jaarlijks wordt georganiseerd sinds 1955, toen 

Arthur Troop onvermoeibaar werkte om de fun-

damenten van andere nationale secties van de 

IPA te vormen. Tegen dit jaar waren er secties in 

het grootste deel van West-Europa, en Arthur 

Troop werd de eerste internationale secretaris-

generaal op deze historische gebeurtenis. Het 

IPA World Congres culmineert in een week 

vol vriendschap, gelach en vreugde. Het is 

waar de IPA-familie elk jaar herenigt en naast 

de hoofdagenda, deelnemers fantastisch enter-

tainment biedt, maaltijden (inclusief een gala-

diner) en mogelijkheden om te socialiseren met 

vrienden van over de hele wereld. De hoofd-

agenda van het Wereldcongres behandelt mo-

ties die worden voorgesteld door zowel de nati-

onale afdelingen als de Internationale Raad van 

Bestuur (IEB), waarover vervolgens wordt ge-

stemd door de vertegenwoordigers van elke 

nationale afdeling (één afgevaardigde en maxi-

maal twee waarnemers), evenals het IEB dat 

een collectieve stemming heeft en een meer-

derheidsstemsysteem gebruikt. Er worden ook 

om de vier jaar verkiezingen gehouden om de 

leden van het IEB te bepalen. Het 65e IPA 

World Congress, dat oorspronkelijk gepland 

stond in Lloret de Mar, onderdeel van de Costa 

Brava, in Spanje, van 5-10 oktober 2021, zal 

nu virtueel worden gehouden vanwege de CO-

VID-19-pandemie.  

INTERNATIONAL YOUTH GATHERINGS 

(IYG) 

Internationale Jongerenbijeenkomsten  

Onze populaire Internationale Jongerenbij-

eenkomsten zijn een kans voor de kinderen 

of kleinkinderen van IPA-leden om deel te 

nemen aan een actievol 2-weeks program-

ma. 

Jaarlijks georganiseerd door een andere 

IPA-sectie, worden ongeveer vijftig 16-17-

jarigen uitgenodigd om deel te nemen en 

te genieten van verschillende activiteiten 

om een 'internationale geest' aan te moe-

digen, en vaak worden sterke, langdurige 

vriendschappen gevormd. 

Eerdere IYG's omvatten activiteiten zoals: 

 Bezoeken aan attractieparken 

 Rondleidingen door de stad 

 Boottochten 

 Activiteiten zoals paintballen, vlotbou-

wen en kajakken 

 Safari 

 Uitstapjes naar beroemde sportlocaties 

 Bezoeken aan de lokale politiefacilitei-

ten 

Recente IYG's hebben plaatsgevonden in 

Kroatië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-

Afrika, Frankrijk en Spanje. 



Gevolgen van het Coronavirus voor de IPA 

 

De hele wereld is getroffen door de coronaviruspandemie (COVID-19) en veel landen en overheden 

over de hele wereld handhaven strikte maatregelen en voorschriften om de verspreiding van het virus 

te matigen. Dit heeft geleid tot lockdowns, het sluiten van nationale grenzen, een reisverbod, verbo-

den bijeenkomsten en nog veel meer over de hele wereld. 

Helaas zijn sommige van onze aankomende evenementen in de IPA vanwege het bovenstaande uitge-

steld of geannuleerd en zijn een paar van onze IPA-huizen tijdelijk gesloten. Deze pagina wordt regel-

matig bijgewerkt met een lijst van geannuleerde evenementen en gesloten huizen. 

IPA Huizen: 

We zijn blij om aan te kondigen dat, als gevolg van beperkingen in veel landen die worden opgehe-

ven, de volgende IPA-huizen nu open zijn en opnieuw boekingen aannemen: 

IPA Australia - IPA Appartement Gold Coast (Beperkte beschikbaarheid, alleen voor sommige Australi-

ërs) 

IPA Belgium - IPA Appartement Martin Beck (Open volgens de COVID-regels van de Belgische over-

heid) 

IPA Denemarken - Beide IPA-huizen (tot 50 personen samen wanneer ze zich houden aan de regels 

voor sociale afstand) 

IPA Finland - IPA Huis Lapland 

IPA Griekenland - Alle huizen open 

IPA Portugal - Alle huizen open (Max 50% capaciteit) 

IPA Roemenië - IPA Huizen Giarmata en Lipova open 

IPA Servië - IPA House Palic geopend 

IPA Zuid-Afrika - Alle huizen open met protocollen die door overheid worden geplaatst 

 Helaas blijven sommige van onze IPA-huizen op dit moment gesloten: 

IPA Australia - IPA Appartement Victoria (gesloten tot anders goedgekeurd door NEB) 

IPA Duitsland - Alle huizen gesloten voor toeristische bezoeken. Voor zakelijke verblijven kunt u con-

tact opnemen met de beheerders van individuele huizen 

IPA Luxembourg - IPA House Letzeburg (gesloten tot nader order) 

IPA Roemenië - IPA House Gresu (in behandeling) 



Denk je eraan waar je nu naartoe moet reizen? 
 
Heb je je ooit afgevraagd hoe het leven in de landen waar je naartoe reist echt is? Of dacht je erover om naar een 

ver land te reizen, maar durfde je dit niet allemaal alleen te doen? 

Het IPA-lidmaatschap biedt een hele reeks reismogelijkheden. 

Een korte blik op de evenementen en nieuwspagina van onze website illustreert de verscheidenheid aan beschik-

bare opties, variërend van Vriendschapsweken in Rusland of Canada tot speciale evenementen waaraan u kunt 

deelnemen in Spanje of Ierland. Of u nu zin heeft om te wandelen in de Oostenrijkse Alpen of de schatten van Sri 

Lanka te leren kennen, de IPA kan voor elk wat wils bieden. 

Naast georganiseerde groepsreizen biedt de IPA ook hulp bij het reizen alleen of met uw gezin: met behulp van 

een reisformulier maken veel leden van de gelegenheid gebruik om IPA-leden in andere landen te leren kennen 

tijdens een kort verblijf in een stad of tijdens een reis door een land. Een unieke kans om de wereld vanuit het 

perspectief van een local te bekijken en met collega-politieagenten uit te wisselen wat politiewerk in hun land 

inhoudt. 

Veel van deze ontmoetingen hebben geresulteerd in levenslange vriendschappen. 

Dus waarom probeer je het niet eens? 

De procedure voor reisbijstand is bedoeld om het proces te standaardiseren om IPA-leden (zowel individuen als 

groepen) te helpen bij het aanvragen van hulp bij het reizen en het bezoeken van IPA-secties over de hele wereld. 

Veel voorkomende verzoeken zijn hotel/ accommodatie / eetaanbevelingen, het bezoeken van politiebureaus, 

meerijden, het ontmoeten van lokale leden en gehost worden, autoverhuur en plaatsen om te bezoeken. 

Het is niet nodig om dit formulier te gebruiken wanneer er al persoonlijke contacten zijn (bijv. vrienden bezoeken) 

of in geval van nood. 

Download voor meer informatie de procedure voor reisbijstand  en het  reisformulier. 

 

https://www.ipa-international.org/write/MediaUploads/Procedure_for_Travel_Assistance_2016_E.pdf
https://www.ipa-international.org/write/MediaUploads/Travel_Form_2016_E.pdf


INTERNATIONALE EVENEMENTEN 

Voor meer details : kijk op de site van IPA Internationaal/Events 

De BD30 is verheugd aan te kondigen 

dat het aantal registranten om de 

vriendschap te ontmoeten voldoende is 

om ons in staat te stellen de boeking 

met onze gastheer te bevestigen.  

Inschrijvingen blijven open tot eind juni.  

Het aantal plaatsen is echter beperkt en 

er zijn slechts een paar bungalows be-

schikbaar.  

Wacht niet te lang; vooral omdat als we 

moesten annuleren vanwege een pan-

demie, de betalingen volledig zouden 

worden terugbetaald: het is behoorlijk 

geruststellend. 

Ik kijk ernaar uit elkaar weer te zien 

 

delegation30@ipafrance.org. 

DIT ZIJN MAAR ENKELE UIT DE VELE  

INTERNATIONALE AKTIVITEITEN DIE 

U KAN VINDEN OP DE INTERNATIO-

NALE SITE VAN IPA MET ALLE DE-

TAILS VOOR INSCHRIJVING 

MOTORTREFFEN SPANJE 

V TRANSPIRENAICA ROUTE IPA PYRENEES VAN 

DE MIDDELLANDSE ZEE NAAR DE CANTABRIAN  

Van 1 oktober tot 5 oktober 2021  

Georganiseerd door IPA Catalunya, is de 4e Transpirenaica IPA-

route geen race of rally. Het is een reis door de prachtige Franse 

en Spaanse Pyreneeën, afwisselend tussen de twee landen gedu-

rende de hele route. Voor degenen die graag ritten en lange tour-

reizen maken, is het een moeilijk pad, vol kronkelende wegen en 

hoge bergen, met 14 van de bekendste havens (veel van hen ma-

ken deel uit van de Tour de France) en landschappen die alleen 

kunnen worden genoten als je op verschillende manieren rijdt. De-

ze route combineert planning, avontuur en improvisatie, waardoor 

het een uitdaging wordt.  

De route duurt vier dagen, als volgt verdeeld: 

 1e. Dag (vrijdag 01/10/2021): Ontvangst van deelnemers van 

18.00 tot 20.00 uur, levering van materiaal in Marina hotel, Av. 

Rhode, 81-83 Roses (Girona). De levering van materiaal eindigt 

om 20.00 uur. Houd er rekening mee dat u deze tijd niet mag over-

schrijden om redenen die verband houden met de organisatie. Van 

20.00u tot 20.30u wordt er in het hotel een briefing en aanbevelin-

gen gedaan met betrekking tot de route.  

2e Dag: (zaterdag 02/10/2021): Roses-Andorra. Vertrek deelne-

mers vanaf 08.30 uur. Aankomst in Andorra vanaf 18.00 uur na het 

oversteken van 6 bergpassen. Inchecken bij Imperial Atiram Hotel, 

Av Rocafort, 27 AD600 Sant Julià de Lòria (ANDORRA). Parkeren 

in het hotel.  

3 e Dag: (zondag 03/10/2021): Vertrek uit Andorra om 08.30u. 

Aankomst in Jaca na het bekijken van col du Tourmalet en Col 

d'Aubisque bergpassen. Vanaf 18.00 uur inchecken in Hotel Oroel 

Av de Francia, 37 (JACA). Parkeren in het hotel. 

4 e. Dag: (maandag 04/10/2021): Vertrek vanuit Jaca om 08.30u, 

Aankomst in Irún na het bekijken van 4 van de meest pittoreske 

bergpassen. Vanaf 18.00 uur inchecken in Hotel Urdanibia Parck 

Irun. Om 21.00 uur.m. Afscheidsdiner en afgifte van diploma's. 

5e Dag: (dinsdag): Geen schema. Iedereen kan zelfstandig terug-

keren naar de woonplaatsen.  

PARTNERPRIJS IPA  

Prijs per deelnemer voor eenpersoonskamer: .......... € 295 Prijs 

per deeln. die een tweepersoonskamer deelt: ...€ 215 Prijs per 

deeln. die een driepersoonskamer deelt: …..€ 200  



INTERNATIONAL PRIVATE POLICE MUSEUM 

Dr. Szilas László 

H-2500 Esztergom, Percz utca 3. 

Telefon: +36 (70) 362 24 60 

E-mail: laszlo.szilas@kameras.hu 

Hungary 

Beste collega 

Het is mij een genoegen u te laten weten over mijn persoonlijke verzameling van internationale politie- en 

wetshandhavingsinsignes en memorabilia. Het is samengesteld voor meer dan 20 jaar en bestaat momenteel uit 

stukken uit 127 landen, waaronder 1350 arm patches, 265 badges, 48 uniformen, 92 officiershoeden, evenals 

tal van Hongaarse en internationale medailles en andere politie award items. 

Mijn aantrekkelijke collectie is op een succesvolle en goed ontvangen reizende display, genoten door velen in 

verschillende steden in Hongarije en Slowakije tot nu toe. Een van mijn extra doelen is om wetshandhavings-

werk dichter bij mensen te brengen; als gevolg hiervan heb ik erkenningen ontvangen in mijn eigen land en in 

het buitenland. 

Ik zou u willen vragen om deze beschrijving (samen met mijn naam en adres) door te sturen naar uw vrienden 

en professionele contacten, en naar iedereen die u denkt geïnteresseerd te zijn in het zien van mijn collectie. 

https://www.youtube.com/watch?v=v1ksggBMP3Q&feature=youtu.be 

Rendőrségi relikviákból nyílt kiállítás az Izsák ÁMK-verbod ... 

Ik zou ook dankbaar zijn voor alle nieuwe items die u kunt overwegen om erin te worden weergegeven! 

met vriendelijke groet 

Dr. László Szilas László 

directeur 

============================================================================== 

Mijn naam is André Koehler en ik ben politieagent in Hamburg, Duitsland. 

Ik ben altijd op zoek naar een patch trade. Dus als je geïnteresseerd bent, laat het me dan we-

ten. Ik kijk ernaar uit.   

 
Aangezien ik niet alleen op zoek ben naar badges uit bepaalde landen, zou ik u willen vragen om, indien moge-

lijk, de Tekst naar zoveel mogelijk secties door te sturen.  

 

Ik wil u bij voorbaat hartelijk bedanken voor uw inspanningen.  

 

Met vriendelijke groet vanuit Hamburg, 

André Köhler (Mitgliedsnummer: D-37.2336) 

mailto:laszlo.szilas@kameras.hu
https://www.youtube.com/watch?v=v1ksggBMP3Q&feature=youtu.be
https://www.ipa.be/Rend%C5%91rs%C3%A9gi%20relikvi%C3%A1kb%C3%B3l%20ny%C3%ADlt%20ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%20az%20Izs%C3%A1k%20%C3%81MK-ban%20...
mailto:andre3000@hotmail.de


Circuit Zolder (ook: Omloop van Terlaemen) is een Belgisch racecircuit gelegen bij het dorp Viversel, behorend tot de 

gemeente Heusden-Zolder. Meerdere nationale en internationale wedstrijden zijn jaarlijks te gast op het circuit. De be-

kendste race op dit circuit is de 24 uur van Zolder. 

GESCHIEDENIS 

Het huidige circuit kreeg gestalte in het begin van de jaren zestig, toen de lokale motorclub AMC Bolderberg die sinds 

1961 al wedstrijden organiseerde op zijn voorloper "omloop Terlaemen", besliste om de zaken grondiger aan te pakken 

en een circuit liet ontwerpen door de Nederlander John Hugenholtz sr. De officiële opening kwam er op 19 juni 1963. 

Al in 1964 werd de eerste Formule 2 race georganiseerd en in de daaropvolgende jaren kreeg de omloop steeds meer 

internationale uitstraling. Door de boycot van Spa-Francorchamps om veiligheidsredenen, kwam Zolder vanaf begin jaren 

70 in de running voor het organiseren van de Grand Prix Formule 1 van België. In 1972 viel de eer nog te beurt aan het 

splinternieuwe Circuit Nijvel, maar in 1973 was het eindelijk raak. Op het allerlaatste ogenblik dreigde er nog een kink in 

de kabel te komen toen bleek dat het asfalt niet overal opgewassen was tegen het vermogen van de bolides, en er pro-

test kwam van de piloten. In allerijl werden de nodige aanpassingen uitgevoerd waarna de wedstrijd alsnog van start kon 

gaan. 

De baan was oorspronkelijk 4,2 kilometer lang en heeft nu een lengte van 4,011 kilometer. De basisvorm van de omloop 

bleef al die jaren vrijwel ongewijzigd. In afwachting van de komst van de Formule 1 werd in 1972 een chicane gebouwd 

om de snelheid bij het oprijden van de Sacramentshelling te drukken, in 1975 werd de Jacky Ickx-chicane aangepast en 

in 1986 werd de Villeneuve-chicane aangelegd. 

In 1974 was het opnieuw de beurt aan Nijvel, maar daarna zou de Formule 1 tot 1982 in Zolder blijven. Na de heropening 

van Spa-Francorchamps voor de Formule 1 in 1983 kwam de Grand Prix nog een laatste keer naar Zolder in 1984. 

Circuit Zolder werd internationaal mede bekend door het dodelijk verongelukken van Gilles Villeneuve die in een ultieme 

poging om de pole-positie te veroveren voor de Grand Prix in 1982 met zijn Ferrari tegen de RAM van Jochen 

Mass knalde die zijn uitloopronde reed. 

Op en rond het circuit werd ook een aantal keren wielerwedstrijden georganiseerd. In 1969 en 2002 zelfs het WK op de 

weg, respectievelijk gewonnen door Harm Ottenbros en Mario Cipollini. In 1970, 2002 en 2016 werd het 

WK veldrijden georganiseerd. 

In 2006 werd de omloop voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Op 5 april 2007 werd er begonnen aan het verbouwen van 

een nieuwe chicane voor de sacramentsheuvel en aan de verbreding van de pitstraatuitgang. 

Op 26 augustus 2007 werd er voor het eerst op het circuit een ChampCar-race georganiseerd. Het circuit werd aange-

past aan de eisen van ChampCar o.a. de chicane voor de sacramentsheuvel werd gewijzigd. Deze race werd gewonnen 

door Sébastien Bourdais. In 2008 had de Grand Prix ook normaal door moeten gaan, maar door de fusie van ChampCar 

met IRL ging dit niet door. 

Sinds 2008 wordt er jaarlijks de 24 uren van Zolder voor fietsen verreden door amateurs, beloftes, eliten zonder contract 

en ex-beroepsrenners. 

Van 2008 tot 2011 werd er ook een Superleague Formula race gehouden. In 2010 en 2011 werd er een manche van 

het World Touring Car Championship (WTCC) verreden. In 2011 vond er een wedstrijd van het FIA GT1 World Champi-

onship plaats. 

In het weekend van 17-18-19 mei 2019 en na 17 jaar afwezigheid keerde de DTM (Deutsche Tourenwagen-

Masters) terug naar Circuit Zolder. 

BMX ZOLDER 

Sinds 2008 is er ook BMX-sport op Circuit Zolder. Sinds 2011 vinden hier elk jaar twee rondes van European Cup plaats. 

In 2015 was BMX Zolder de gastheer voor de UCI BMX World Championships. 

Van 23 t.e.m 27 juli 2019 en voor het eerst in de geschiedenis van de BMX-sport, vonden de UCI BMX World Champi-

onships terug plaats op de baan in Zolder. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heusden-Zolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Formule_2_(raceklasse)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spa-Francorchamps
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_Formule_1_van_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Circuit_Nijvel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilles_Villeneuve
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spa-Francorchamps
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jochen_Mass
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harm_Ottenbros
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veldrijden
https://nl.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Bourdais
https://nl.wikipedia.org/wiki/IndyCar_Series
https://nl.wikipedia.org/wiki/Superleague_Formula
https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Touring_Car_Championship
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=FIA_GT1_World_Championship&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Tourenwagen-Masters


TWEE NONNEN 

Twee nonnekes kwamen terug van de markt. 
"Zuster Ida, het is al donker en we zijn nog ver van het klooster" 
"Ja, zuster Ursula, en merk jij ook dat een man ons volgt?" 
"Ja, wat zou hij willen?" 
"Logisch, he, hij wil ons …" 
"Oh, here, … wat gaan we doen?" 
"Logisch, we gaan ons splitsen, jij langs daar en ik langs hier" 
De man volgde zuster Ursula . Zuster Ida kwam bij het klooster en was erg bezorgd om zuster Ursula . Ein-
delijk kwam zuster Ursula aan. 
"Wat is er gebeurd?" 
"Logisch, ik begon te lopen, en hij ook" 
"En dan?" 
"Logisch, hij haalde mij in" 
"Hemeltje, wat heb jij gedaan?" 
"Logisch, ik heb mijn kleed omhoog getrokken" 
"Zuster, en wat deed hij?" 
"Logisch, hij deed zijn broek naar beneden" 
"En dan?" 
"Logisch toch? Een zuster met haar kleed omhoog, loopt toch veel sneller dan een man met de broek naar 
beneden..." 
 
Als jij een andere finale had verwacht, bid dan 188 Weesgegroetjes en 320 Onze Vaders en vraag vergiffe-
nis! 
 
Geef dit door aan 10 andere personen... 
Aan mij niet, want ik ben nog aan het bidden.    
 

Gevaren in de Jungle 

In de gevaarlijke jungle lopen drie domme blondjes. 
Op een gegeven moment komen de domme blondjes aan bij een rivier die ze moeten oversteken. Jammer 
genoeg is dat niet zonder gevaar, er leven zeer agressieve piranha’s die wel een hapje lusten.  
De domme blondjes vragen zichzelf af hoe ze de rivier het beste kunnen oversteken. 
Dan ineens komt er uit het niets een kabouter tevoorschijn die zegt:  

“Jullie mogen 3 wensen doen”  
Het eerste domme blondje zegt:  
“Ik wou dat ik kon zwemmen”  
De kabouter doet zijn spreuk en het domme blondje kan zwemmen. Het domme blondje spring in 

het water, maar alsnog word ze opgevreten door de piranha’s. 
Het tweede blondje zegt:  
“Ik wens dat ik over water kan lopen”  
De kabouter brabbelt een spreuk en het domme blondje stapt direct op het water. Heel even lijkt 

het te werken, maar ze blijft heel even stil staan en zakt direct in het water, met de dood als gevolg. 
Het derde domme blondje wenst iets heel anders:  
“Ik wil graag een brunette worden”.  
De kabouter brabbelt weer een andere spreuk en het blondje wordt een brunette. 
Ineens zegt de brunette:  
“Kijk eens aan, daar is een bruggetje!” 



                                                         RECEPT 

            

                 Nog even de koks onder ons op het goede spoor zetten!  

KRENTENBOLLEN          

 

Krentenbollen bakken vraagt wat voorbereiding, omdat de rozijnen even moe-

ten weken en het deeg moet rijzen. Er op tijd aan beginnen is dus de bood-

schap. Maar geloof ons, de zachtheid van de warme broodjes en het zoete aro-

ma waarmee ze je huis vullen is het wachten meer dan waard! 

Wat heb je nodig? (voor 4 personen) 

300 g rozijnen 

geraspte schil van 1 citroen 

550 g bloem 

12 g gedroogde gist 

40 g witte suiker 

240 ml lauwe melk 

2 eieren, op kamertemperatuur 

50 g boter, op kamertemperatuur 

10 g zout 

Zo maak je het 

1. Laat de rozijnen 1 uur in water weken. Los de suiker en gedroogde gist op in de 

lauwwarme melk. Zeef de bloem en voeg het melkmengsel toe. Kneed tot een elas-

tisch deeg. Vorm een bal van het deeg, leg deze in een kom, dek af met plastic folie 

of een schone keukenhanddoek en laat 1 uur rijzen op een warme plek. 

2. Giet de rozijnen af en dep droog met keukenpapier. Roer de boter los met het ei, 

de dooier van het andere ei (bewaar het eiwit), het zout en de citroenrasp. Kneed dit 

mengsel onder het deeg. Kneed er nu ook de rozijnen onder. Voeg nog wat extra 

bloem toe als het deeg te plakkerig blijft. Vorm weer een bal van het deeg en laat nog 

eens twintig minuten afgedekt rijzen. 

3. Verwarm de oven voor op 220°C. Kneed het deeg na het rijzen los en verdeel het 

in 20 porties. Rol bolletjes van elke portie en leg ze met wat tussenruimte op een met 

bakpapier beklede bakplaat. Laat nog eens twintig minuten rusten. Klop het eiwit met 

wat water los. Bestrijk hiermee de bolletjes. Zet 15 minuten in de oven.  

 

Succes en smakelijk! 



Beste IPA vrienden, 

IPA VERZAMELAARS FACEBOOK GROEP 

Het is algemeen bekend dat er in onze Vereniging veel leden zijn die als hobby politie- en IPA-badges, em-

blemen, objecten, etc. verzamelen en verhandelen. Veel collega's vragen om dergelijke items uit hun sec-

tie te ruilen, te kopen of aan te vragen, die vervolgens privé- of zelfs openbare collecties verbeteren. 

We merkten dat er veel kleine groepen voor dit doel op Facebook zijn gemaakt, maar dat ze verspreid zijn 

en niet zo bekend, waardoor leden een soms lang en uitgestippeld zoekproces hebben. 

Om deze reden heeft de Sociaal-Culturele Commissie van de IPA een officiële Facebookgroep opgericht, 

erkend door het IEB, waar alle leden die geïnteresseerd zijn in het verzamelen/uitwisselen van politie-

insignes lid van kunnen worden. De naam van de groep is IPA COLLECTORS GROUP (OFFICIAL). Voor een 

directe link, volg deze link: IPA Collectors Group (Officieel) 



AGENDA 

NATIONAAL CONGRES 

ZATERDAG  

25 SEPTEMBER 2021 

TE LUIK 

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

 65 th IPA WORLD CONGRESS 2020 

Van 05 tot 10 Oktober 2021 

te BARCELONA (Spanje) 

VIRTUEEL 

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

60 Jaar IPA Henegouwen 

Van  2 tot 6 juni 2021 

Voor meer info kijk op de website van IPA 

Hainaut 

 

Uitgesteld  


