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International Police Association 
Koninklijke Belgische Sectie v.z.w. 

Provincie LIMBURG 
Ondernemersnummer : 844175855 

 

Voorzitter 
VAN OPPEN Frans 
Hoekstraat 16 
3600-GENK 
GSM: 0475/549221 
E-mail: fransvanoppen@outlook.com 
 
Secretaris 
DESIRON Sylvain 
Driesstraat 61 
3583-BERINGEN 
GSM: 0496 
E-mail:sylvain.desiron@skynet.be 
 
Penningmeester 
BOSMANS Paul 
Veldstraat 6D 
3530-HOUTHALEN-HELCHTEREN 
GSM:0497/12.80.47 

E-mail: uomodelbosco@hotmail.com 

Betalingen op: 
-KB zichtrekening van IPA Limburg: 
BE 12 459-0091211-92 
 
Ere Voorzitters: 

 DIRIX Albert (†) 

 VANDIJCK Leo (†) 

 FREDERIX Hypoliet (†) 

 HENDRICKX Casemir (†) 
 
Bestendige ereleden 

• COX Mathijs (†) 

• DIRIX Albert (†) 

• VANDIJCK Leo (†) 

• FREDERIX Hypoliet (†) 

• HENDRICKX Casemir (†) 

• JACQUEMYN Emiel (†) 

• JANS Tony (†) 
• KENENS Henri 

• VANHEES Hendrik (†) 
• EERLINGEN Paul 

• HENDRICKX Casemir (†) 
• VAN OPPEN Frans 
• BOSMANS Paul 
• DESIRON Sylvain 

• REENAERS Ludo (†) 
 
Redactie: VAN OPPEN Frans 
Hoekstraat 16—3600-GENK 
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Woord van de Voorzitter 

Beste I.P.A. leden , 

 

Dit is alweer de laatste uitgave van het jaar 2022. Het jaar dat  ons nog niet he-

lemaal terugbracht naar het leven van voor de pandemie, maar dat in de goede 

richting evolueerde. Ondertussen hebben wij wat uitgestelde feesten, zoals het 

25 jarig bestaan van de Euregio, kunnen vieren en zijn wij in volle voorberei-

ding van onze eigen activiteiten van 2023. 

De draad van het jaarlijks Euregionaal Kerstfeest wordt terug opgenomen en 

zal op een nieuwe locatie doorgaan op 17 december. Meer hierover vindt u op 

blz. 9 van dit boekje. 

Ondertussen zijn wij aan het brainstormen over de het aantrekken van jonge en 

actieve leden bij onze vereniging. Velen van deze collega’s zijn niet op de hoog-

te van het bestaan van IPA of hebben maar een vaag idee voor wat IPA staat. 

Velen hebben zich ook ingesloten in hun eigen politie eenheid en voelen niet de 

behoefte om contacten te leggen met andere binnenlandse of buitenlandse col-

lega’s.  

Om deze herkenbaarheid te verruimen werden door het Nationaal bestuur nieu-

we folders aangemaakt die het principe voor wat IPA staat uit legt.  

Ook U kan bijdrage tot het verspreiden van de informatie door dit boekje na het 

lezen niet bij het papier weg te gooien, maar het ergens te leggen waar de aan-

dacht van niet leden wordt getrokken zoals bijvoorbeeld op politiekantoren. 

Ik dank U en wens U en uw familie een gelukkig 2023 ! 

 

Veel leesgenot, 

 Servo per  Amikeco. 

Frans VAN OPPEN 

         Voorzitter IPA Limburg  
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Hieronder de chronologische weergave van de verschillende Euregioactiviteiten 
 

Dec 2022 
02.12.2022 19:00  Weihnachtsfeier mit Ehrungen  Aachen 
 07.12.2022 19:00  Weihnachtsgans    Heinsberg 
 17.12.2022 13:00  Kerstfeest    Limburg/B  
Jan 2023 
13.01.2023   Nieuwjaarsborrel   Limburg-Zuid 
 20.01.2023 18:00  Nieuwjaarsreceptie   Limburg-Noord 
 27.01.2023 19:00 Souper aux moules, Barchon  Liège  
Feb 23 
18.02.2023 16:00  Bowling à Waremme   Liège 
Mar 23 
25.03.2023 19:00   Banquet annuel à Alleur   Liège 
29.03.2023   Paasworkshop   Limburg-Zuid  
Apr 23 
19.04.2023 14:00  Voorjaarswandeling   Limburg-Noord  
Mei 23 
06.05.2023 13:30  Pétanque Stockay   Liège 
06.05.2023 11:00  Forelvissen   Limburg-Noord + -Zuid  
26.05.2023 18:00  Karten    Limburg-Noord  
29.05.2023   Memorial Day    Limburg-Zuid  
Jun 23 
17.06.2023   Rallye "Auto-Moto"   Liège  
24.06.2023   Ken uw provincie   Limburg/B 
Jul 23  
09.07.2023 14:00  Schieten St. Thomas   Limburg-Noord  
Aug 23 
??.08.2023   BBQ     Limburg-Noord  
Sep 23 
02.09.2023   Airborn mars    Limburg-Noord 
09.09.2023 13:00  Euregio-Schützenfest   Aachen 
15.09.2023 tot 19.09. Busreis Paris    Limburg-Zuid 
19.09.2023   EPP Schieten Helmond   Limburg-Noord 
30.09.2023 bis 03.10. Jahrestour - Ziel noch unbekannt  Heinsberg 
Okt 23 
11.10.2023 14:00  Najaarswandeling   Limburg-Noord 
 ??.10.2023   Boogschieten Tienray   Limburg-Noord 
Nov 23  
09.11.2023   Workshop  Kerstmis   Limburg-Zuid 
 11.11.2023   Mosselavond    Limburg-Zuid  
Dec 23 
14.12.2023 19:00  Kienen     Limburg-Noord  
16.12.2023 13:00  Kerstfeest    Limburg/B 

AKTIVITEITEN LIMBURG 

17 Dec 2022 om 13 u 

EUREGIONAAL KERSTFEEST 

28.03.2023 Algemene Vergadering 

24.06.2023  Ken uw provincie  

Alle activiteiten  

werden gemeen-

schappelijk afge-

sproken door de 

verschillende Eure-

giopartners om 

een zo groot mo-

gelijke versprei-

ding te krijgen en 

de deelneming van 

alle leden mogelijk 

te maken 

Indien u meer wilt 

weten over een 

activiteit, neem 

dan  contact op 

met één van onze 

bestuursleden, die 

op zijn beurt zal 

informeren bij de 

desbetreffende 

afdeling. 

Inschrijven voor 

deelneming kan 

rechtstreeks bij de 

desbetreffende  

partners of via ei-

gen secretariaat 

Limburg. 



5 

Voorzitter en redactie tijdschrift 

Frans Van Oppen 

0475/54.92.21 

fransvanoppen@outlook.com 

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 

Secretaris - PR 

Sylvain Desiron 

0496/129425 

           sylvain.desiron@skynet.be 

Penningmeester 

Paul Bosmans 

0497/12.80.47 

uomodelbosco@hotmail.com 

Webmaster-

Ledensecretaris 

Eddy Schepmans 

0498/408728 

 

 

Raadslid 

Richard Vandenabeele 

richardmia@hotmail.com 

eddy.schepmans@skynet.be  



6 

Lidgelden 2023 

Leden die geen domicilie hebben dienen hun lidgelden te storten op 

rekening van IPA Nationaal te Antwerpen  Lange Nieuwstraat 

Het lidgeld bedraagt nog altijd 25,- Euro 

Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer : 

BE 72 7350 2733 7416 

Van IPA België Lange Nieuwstraat 16/2 te 2000 Antwerpen 

Met vermelding van Naam en Lidnummer 

Sluit u aan bij IPA ! 

Neem een kijkje op de website van IPA België 

waar u het  nodige formulier vindt om uw aan-

sluiting aan te vragen. 

Ook op de website van IPA Limburg vindt u de 

nodige informatie. 

 

Heb je interesse om toe te treden tot het be-

stuur van IPA Limburg en zodoende mee te 

werken aan het inrichten van allerlei activitei-

ten, aarzel niet en neem contact op met één 

van onze bestuursleden. Zie hiervoor hun ge-

gevens op vorige bladzijde. 
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Beeld van de eregenodigden, Voorzitters en het organisatie-comitee 

Zittend vlnr : W. Schewe Vz IPA Nederland, U. DeVuyst Vz IPA België, H. Vitt Vice-Vz IPA Duitsland 

Staand vlnr : J. Dommerholt Limburg Noord, F. Heinrichs VZ Heinsberg, A. Nicolas Vz Luik, JL. Patteet Lim-

burg, F. Van Oppen Vz Limburg, B. Mühlenhöver Vz Aachen, F. Mouchart Vz Limburg Zuid,   R Trinkwitz stich-

ter Aachen, J. Dupont Luik, P. Lalieu stichter Limburg Noord, W. Creusen stichter Limburg Zuid, E; Richter, 

Limburg Zuid, F Kloss  Heinsberg 

Het feest werd symbolisch gehouden op een bootvaart  tussen twee van de drie landen, nl. Nederland 

(Maastricht) en België (Luik)., dicht bij de grens met Duitsland. 

De organisatie lag bij een feestcomitee samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende secties, 

die het op een voortreffelijke manier tot een goed einde hebben gebracht. 

Proficiat mannen om een organisatie op poten te zetten die niet gemakkelijk te verwezenlijken is , gezien 

de verschillende over de grenzen reikende  culturen en belangen. Zij kregen dan ook  terecht een petje van 

IPA Nederland voor hun inzet. 
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EUREGIONAAL KERSTFEEST  
17 DECEMBER 2022 OM 13 UUR 

Het Euregionaal Kerstfeest gaat door in een nieuwe locatie met een gemakkelijke bereikbaarheid 

TRUCKSTOP 26Bis is gelegen te 3550—HEUSDEN-ZOLDER Industrieweg 15 

MENU 

Aperitief van het huis 

Gerookte Zalm met zijn toastje 

Soep 

Kogelsteak met peper– of champignonroomsaus, garnituur en kroketten 

Of(*) 

Vispannetje met puree 

Pallet van de chef 

 

Normale dranken inbegrepen 

(*) Je kan kiezen tussen vlees of vis. Dit moet je kenbaar maken door als mededeling op het betalingsbewijs de aan-

tallen vlees en vis te vermelden (bv 1 Vis en 1 Vlees)  

Prijs per deelnemer  werd door ons bepaald op 50,- Euro  

(Het volledig bedrag wordt door de kas aangevuld) 

De inschrijvingen lopen tot 7 december 2022 

U kan het bedrag storten op de rekening van IPA Limburg zijnde BE12 459 0091211 92 

Met vermelding : kerstfeest /aantal vlees en vis deelnemers  

OPGELET !!!!!  Wanneer ge op de E314 vanuit de richting Nederland komt, zal de GPS u de afrit  Zolder Circuit 

doen nemen. Op deze weg is echter de brug over het Albertkanaal afgesloten . Het beste is de GPS te nege-

ren en op de E314 verder te rijden naar het klaverblad in Lummen en dan de E313 op te rijden richting Has-

selt. Dan de eerste afrit nemen (industrieterrein Zolder) en dan de aanduiding “Truckstop” volgen. 
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Limburgse legenden en sagen 

De verdwaalde brouwer 

Halen wordt nog elke avond aan het mysterie herinnerd, 

daar de Tiendenklok blijf t luiden om de redding van de 

brouwer.  

Zeelhem, (nu Zelem, deelgemeente van Halen), zestien-

de eeuw. De zoon van de brouwer - naar verluidt een 

zekere Martens - doet zoals gewoonlijk zijn ronde langs 

de café's om de bestell ingen voor tonnen bier op te ne-

men. Hij drinkt er enkele pintjes en trekt dan naar de 

volgende staminee waar hij weer ettelijke halve liters 

gerstenat achteroverslaat. Een uur en vijf kroegen later 

kan de man niet meer op zijn benen staan. Hij strompelt 

van de tafel naar de toog, vraagt wauwelend een laatste 

pint, maar krijgt er geen. De baas in dorpscafé ‘De 

Schans ’ , waar zijn brouwersronde eindigt, vindt dat het welletjes is geweest en dat het 

tijd wordt dat hij zijn bed opzoekt.  

Tegen zijn zin stapt de jonge, ladderzatte Martens moederziel alleen naar huis, de brou-

werij, in het centrum van Halen. Het is winter, het regent pijpenstelen en het wordt vroeg 

donker. Martens strompelt over een zandweg, net breed genoeg voor een kar. Hij sukkelt 

over enkele bruggetjes maar raakt uiteindelijk de weg kwijt en komt in het Halens Broek 

terecht, een drassig gebied (tegenwoordig het opgehoogd industr iepark van Halen). De 

jongeman, getrouwd en pas vader, zinkt weg in de drassige ondergrond, raakt in paniek 

en roept om hulp maar geen mens hoort hem en alles l ijkt verloren.  

Tot dan plots, luid en duidelijk, de klok van de kerk in Halen slaat. De jonge Martens 

weet nu welke r ichting hij  uit moet. Hij voelt zich gered, put uit zijn blijdschap de kracht 

om zich uit het moeras te hijsen en kruipt in de richting van het geluid. Enkele uren later 

kan hij vrouw en kind vertellen dat hij de dood in de ogen heeft gekeken.  

De volgende morgen stapt hij naar de pastoor van Halen waar hij  uit dank voor zijn red-

ding een stichting instelt, waarbij de kerkfabriek tot in de lengte der dagen verplicht is 

elke avond, precies om acht uur, de klok te luiden. Dat gebeurt vandaag 

nog alt ijd.  
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IPA Bremen (Duitsland) Kohlfahrt 2023 

IPA Bremen nodigt u uit om met hen mee te gaan naar de volgende Kohlfahrt die 

plaatsvindt van 10 tot 12 maart 2023.  

Kohlfahrt is een traditionele "koolwandeling" die plaatsvindt na de feestdagen. Het is een wandeling over de paden 

en landschappen van de prachtige stad Bremen in Noord-Duitsland, gevolgd door een maaltijd van "Kohl" (kool / 

boerenkool) samen met andere heerlijke kanten, waaronder vlees en aardappelen. 

Na de maaltijd begint het feest met muziek en dans en heb je meer mogelijkheden om politieagenten en gepensio-

neerden te ontmoeten, samen met hun partners van alle leeftijden uit alle delen van Duitsland. Deze mensen wer-

ken onvermoeibaar om deze prachtige Noord-Duitse traditie levend te houden en zouden graag willen dat u zich 

bij hen aansluit. 

De Kohlfahrt wordt erkend buiten Duitsland en verwelkomt elk jaar meer internationale gasten uit landen als Oos-

tenrijk, Zwitserland, Engeland, Denemarken en nog veel meer. 

Vriendschapweek 70 jaar IPA Frankrijk 

IPA France nodigt u graag uit om het 70-jarig jubileum van hun sectie te vieren van 10-18 

juni 2023. 

Deze speciale 'verjaardag' Vriendschapsweek neemt je mee naar de D-Day stranden, 

Mont Saint Michel, Granville en andere verrassingen van deze prachtige regio vol ge-

schiedenis. 

In het tweede deel van de week kunt u enkele van de prachtige 'kastelen van de Loire' bezoeken. 

Dit geweldige evenement wordt afgesloten met een galadiner om hun jubileum te vieren. 

 

Motortreffen UK 

IPA UK's Motorcycle Special Interest Group nodigt u uit om deel te nemen aan hun twee-
de International Motorcycle Rally, die zal plaatsvinden van 29 juni tot 2 juli 2023. 

Een aantal geleide ritten zal beschikbaar zijn op de vrijdag en zaterdag naar verschillende 
locaties, die zullen variëren van kortere ritten tot lokale attracties, of langere ritten door 
het platteland van Wales. 

Degenen die willen deelnemen, worden doorverwezen om rechtstreeks contact op te nemen met het hotel om hun 

plaats -info@hand-hotel-llangollen.com 

Voor meer details zie de website  van IPA Internationaal in de rubriek Events . 

Klikken op het event alwaar  ook de aanmeldings- en inschrijvingsformulieren te 

vinden zijn. Ook kan je hier ook andere festiviteiten terug vinden. 

EEN GREEP UIT ENKELE INTERNATIONALE EVENEMENTEN 
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IPA - de grootste politievereniging ter wereld 

met meer dan 372.000 leden 

De International Police Association is een vriendschapsorganisatie voor leden van de 

politie, al dan niet in loondienst of gepensioneerd, en zonder onderscheid naar rang, 

functie, geslacht, ras, taal of religie. We hebben ongeveer 372.000 leden in bijna 100 

landen, waarvan 65 aangesloten Nationale Afdelingen, en we zijn vertegenwoordigd op 

6 continenten. 

Ons motto is 'Servo per Amikeco' - Dienen Door Vriendschap' 

Wij zijn een niet-gouvernementele organisatie en onze doelstellingen zijn het creëren 

en versterken van vriendschapsbanden tussen leden van de politie, het bevorderen 

van internationale samenwerking op sociaal, cultureel en professioneel gebied, het 

aanmoedigen van vreedzaam samenleven tussen volkeren en het bewaren van we-

reldvrede, het publieke imago van de politiedienst verbeteren en de erkenning van het 

IPA door internationale instanties verbeteren. 

De IPA is toegewijd aan de beginselen zoals uiteengezet in de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens, zoals aangenomen door de Verenigde Naties in 1948, 

en heeft een adviserende (bijzondere) status bij de Economische en Sociale Raad van 

de Verenigde Naties, en heeft ook een adviserende status. Status bij de Organisatie 

van Amerikaanse Staten en UNESCO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom lid worden? 
Vriendschap, reizen, evenementen, sportwedstrijden, seminars en beurzen, verzamelbijeenkom-

sten, professionele uitwisselingen, het ontmoeten van collega's van over de hele wereld, de mo-

gelijkheid om lid te worden van de grootste politievereniging ter wereld ... de lijst is eindeloos! 

Het lidmaatschap wordt beheerd door onze nationale afdelingen. Om lid te worden, gaat u naar 

de pagina Nationale secties. Als uw land wordt vermeld, kunt u rechtstreeks contact met hen 

opnemen om meer informatie aan te vragen over deelname aan ons of om u online in te schrij-

ven. 

https://www.ipa-international.org/National-sections

