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Woord van de Voorzitter 

 

Beste I.P.A. leden en sponsors, 

 

Wij zijn weer een nieuw jaar ingetreden. Een jaar dat ik jullie vooral een onont-

beerlijke goede gezondheid wil wensen. Een jaar van geluk en voorspoed.  Van 

prettige dingen die in onze samenleving zo nodig zijn en die ons nu al voor het 

tweede jaar op rij min of meer ontnomen werden. Weer op een terras zitten, 

weer feesten en weer staan en gaan waar we willen is meer dan ooit een diepe 

wens van alle mensen.  

We moeten echter even stilstaan bij de mensen die het niet gehaald hebben en 

slachtoffer geworden zijn van deze verschrikkelijke pandemie. Aan hun nabe-

staanden wil ik mijn medeleven betuigen en hen veel sterkte wensen om dit 

zwaar verlies terug te boven te komen. 

We hebben de afgelopen jaren ons Euregionaal Kerstfeest moeten overslaan. 

Daarom hebben wij besloten om het nieuwe jaar onze activiteiten te laten aan-

vangen met een maaltijd tijdens onze Algemene Vergadering. Deze gaat door 

op Zaterdag 02 April 2022 op onze nieuwe locatie “Het Voorste Huis” te Berin-

gen. 

Het is een mooie gelegenheid om het gezellig samenzijn van kerstmis te com-

penseren en om onze nieuwe vergaderlocatie te leren kennen. Wij zorgen dat u 

op die manier iets kunt recupereren van uw lidgeld. Kijk daarom binnenin dit 

boekje voor verdere details. 

Veel leesgenot ! 

 

 Servo per  Amikeco. 

Frans VAN OPPEN 

         Voorzitter IPA Limburg  



Hieronder de chronologische weergave van de verschillende Euregioactiviteiten 
 
Maart 

25.03.2022 19:00   Banquet annuel à Alleur   Liège  
26.03.2022  Bezoek aan de molen   Limburg-Zuid  
April 

??.04.2022   Jeu de Boule   Limburg-Zuid  
04.04.2022 tot 11.04.  "Netherlands on patrol"  Limburg-Noord  
06.04.2022  Paasworkshop   Limburg-Zuid  
16.04.2022  ou 30.04.  Pétanque Stockay    Liège 
 20.04.2022   Voorjaarswandeling  Limburg-Noord  
23.04.2022   Crime-stadswandeling / Boules Limburg-Zuid 
Mei 

07.05.2022 of 14.05 Forelvissen   Limburg-Zuid 
14.05.2022 au 25.05.  Voyage Jordanie et Israël  Liège  
15.05.2022   112 on Wheels    Limburg-Noord 
 27.05.2022   Karten     Limburg-Noord  
29.05.2022   Memorial Day   Limburg-Zuid 
Juni 

01.06.2022 of diverse KMAR opleidingsschool - Unit 13 Sittard – 
Kasteeltuinen Elsloo   Limburg-Zuid 

18.06.2022   Rallye "Auto-Moto"   Liège  
19.06.2022   Schieten St. Thomas   Limburg-Noord 
25.06.2022  Ken uw provincie    Limburg/B  
Augustus 

 ??.08.22    BBQ     Limburg-Noord  
September 

03.09.2022  Airborn mars   Limburg-Noord 
 10.09.2022  EPP Schieten Helmond   Limburg-Noord 
16.09.2022 tot 20.09. Busreis    Limburg-Zuid 
Oktober 

01.10.2022 au 06.10 Voyage Haute Savoie/F  Liège 
01.10.2022 of andere  Bezoek 2de Kamer    Limburg-Zuid 
12.10.2022  Najaarswandeling   Limburg-Noord 
November 

 09.11.2022   Workshop     Limburg-Zuid  
12.11.2022   Mosselavond    Limburg-Zuid  
December 

15.12.2022  Kienen     Limburg-Noord  
17.12.2022 14:00  Kerstfeest   Limburg/B 

 

 

 

 

AKTIVITEITEN LIMBURG 

02 April 2022 ALGEMENE VERGADERING MET MAALTIJD 

25 Juni 2022 KEN UW PROVINCIE - Bestemming nog te bepalen 

17 Dec 2022 EUREGIONAAL KERSTFEEST—Plaats nog te bepalen 

 

Alle activiteiten  

zijn onder voorbe-

houd en afhanke-

lijk van de gelden-

de coronamaatre-

gelen. 

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  

afdeling of via ei-

gen secretariaat 



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 

011/42.72.64 

           sylvain.desiron@skynet.be 

Penningmeester 

Paul Bosmans 

0497/12.80.47 

uomodelbosco@hotmail.com 

Feestelijkheden 

Ludo Reenaers 

011/88.30.26 

           ludo.reenaers@skynet.be 

Webmaster-Ledensecretaris 

Eddy Schepmans 

0498/408728 

eddy.schepmans@skynet.be  

BEZOEK ONZE  WEBSITE 

 



WEL EN WEE 

Jos was een trouw lid van IPA Limburg sinds 1973.  

Gewezen Adjudant Chef , secretaris van het District Genk en Leopoldsburg, maar 

vooral een sfeermaker met zijn accordeon die altijd bij de hand lag.  

LIDGELD 

In het vorige boekje werd de aankondiging vergeten en daarom werden sommige leden 

ongerust. Daarom hier de modaliteiten om te voldoen aan uw lidmaatschap:  

Het lidgeld bedraagt nog steeds 25,- Euro 

Het lidgeld dient gestort te worden rechtstreeks aan IPA België met het rekeningnummer : 

BE 72 7350 2733 7416 

Met vermelding van Naam en Lidnummer 

Indien ge lid zijt is het ook gemakkelijk om een domiciliëring aan te vragen, zodat het lid-

geld automatisch wordt afgehouden.  

Vul daarom het formulier in dat je kan downloaden op onze website 

 www.ipalimburg.be/formulieren 
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Het Bestuur van IPA LIMBURG 

nodigt alle leden uit op haar 

 Algemene Statutaire Vergadering 

welke door gaat op  

Zaterdag 02 April 2022 te 15 uur 

in de zaal van het restaurant ‘t Voorste Huis  

gelegen te Beringen,  

Koerselsesteenweg 15 

Dagorde van de vergadering 

1. Opening door de Voorzitter 

2. Herdenking van de overledenen 

3. Verslag van de ondervoorzitters 

4. Beheersverslag van de secretaris 

5. Verslag van de Kascontroleurs 

6. Financieel verslag van de Penningmeester 

7. Vrijwilligers kascontrole 2022 

8. Rondvraag 

9. Diverse mededelingen 

10. Verkiezing bestuursleden 

11. Verdeling bestuurstaken 

12. Einde officieel gedeelte van de vergadering  

13. Gezellig samenzijn– maaltijd 

14. Huldiging van de leden die 25 jaar lid zijn 

Indien u wilt deel uit maken van het bestuur, gelieve dit te melden bij de se-
cretaris 

Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom 



LEDEN MET 25 JAAR LIDMAATSCHAP 

De volgende leden zijn 25 jaar lid en kunnen een aandenken bekomen op 

de algemene vergadering: 

 Aangesloten 1995 36971 FRANSSEN Werner 

    37075 WOUTERS Armand 

Aangesloten 1996 37344 HANCE Leon 

    37434 HOFMANS Erwin 

    37435 VAN HERLE Eric 

    37485 VRIJENS Jean-Marie 

    37556 TIMMERMANS Danny 

    37673 LOOS Charles 

    37687 BOURGUIGNON Erwin 

    37761 GELADI Patrick 

    37808 LETEN Gerard 

 

Aangesloten 1997 38019 DEMARET Erich 

 

Ook leden die in het verleden nog geen aandenken hiervoor ontvangen 

hebben, kunnen zich aanbieden op deze vergadering. 

 

De volgende bestuursleden zijn uittredend en herkiesbaar : 

Henry KENENS 

Eddy SCHEPMANS 

Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom 



 

HET VOORSTE HUIS 

Koerselsesteenweg 15 

3580—BERINGEN 

John en Hilde 

Voor private feesten en evenementen : 

HET ACHTERSTE HUIS 

MAALTIJD BIJ DE ALGEMENE VERGADERING 

IN HET VOORSTE HUIS 

Op Zaterdag O2 April 2022 

Omstreeks 17.00 uur (Na de Algemene Vergadering) 

MENU 

Voorgerecht    

Soep van het Huis 

Hoofdschotel   

Varkenshaasje met groentjes , “Pommes Duchesse” 

en mosterdsaus   

Dessert  

IJs met warme kersen 

Koffie 

2 glazen wijn en 1 glas frisdrank bij de maaltijd inbegrepen 

 

Alles aan 45, Euro 

 

Tijdens de maaltijd uitreiking van de eretekens aan de leden die 25 jaar lid zijn in de jaren 2020-

2021 en 2022 (lijst : zie vorige blz.) 

 

Deelnemers voor deze maaltijd melden zich voor 15 maart 2020 

Door het storten van   45,- Euro per persoon op rekening nummer  

BE 12 459 009 1211 92 

Met vermelding “AV”, naam en aantal deelnemers 

 



Limburgse legenden en sagen 

TONGEREN 

HET GALGENMAAL 
Toen, in het begin van de 18de eeuw, de Spanjaarden 

hier het veld moesten ruimen voor de Oostenrijkers, 

leefde er in Tongeren Bonnepee, de grootste wildstroper 

van alle tijden. Geen jachtwachter kon hem snappen. 

Maar op den duur werd hij overmoedig en, het ergst van 

al, hij begon nu ook de schamele bezittingen van de 

kleine man (een stuk of wat konijnen, enkele eieren, een 

paar kippen en zelfs een koe)  te stelen. En ja, op zeke-

re dag vloog hij tegen de lamp.  

Niemand pleitte verzachtende omstandigheden en Bonnepee werd opgehangen op 

een lage heuvel bij Tongeren. Het was in die tijd van de oogst en op een veld, niet 

ver van de galg, bracht een meid pap, wat vlees en brood voor het middagmaal. 

Een nog jonge kerel, Tijs genaamd, die indruk wilde maken op de meisjes, pakte 

een stuk brood, zwaaide ermee naar de galg en riep: "Hé, Bonnepee, daar hang je 

nu en je krijgt niet eens een hap. Jij die alles durfde te stelen en alles kon, spring 

van je galg af. Ik inviteer je op brood en spek."  

En zie, daar sprong Bonnepee uit de strop en beende snel op Tijs af. Hij slokte 

het brood en het spek op, priemde een vinger in de richting van Tijs en zei: "Ik 

heb gedaan wat jij mij vroeg. nu is het jouw beurt. Tot vannacht om twaalf uur, on-

der de galg." Tijs stond te bibberen van de schrik en ging een heilige pater om 

raad vragen. "Je kunt beter naar de galg gaan" zei de pater. "Maar om de vloek af 

te weren, moet je in je armen een kind dragen, hoe jonger hoe beter".  

Een zus van Tijs had net een kind gekocht en tegen middernacht nam Tijs het in 

zijn armen en, omringd door gewapende familieleden en buren, trok hij naar de 

galg. Daar bonsden twaalf zware slagen uit de klokkentoren van Tongeren. 

"Goddank" zei Tijs, "Nu is het al middernacht voorbij." Maar op dat moment kreeg 

hij een slag in zijn gezicht. Maar hij weerde zich en kon met het kind ontsnappen.  

's Anderendaags zag hij er echter veel ouder uit. Hij had een gezicht vol rimpels 

en zijn haar was in één nacht witgrijs geworden. In Tongeren zeggen ze nog 

steeds dat je met de doden niet de spot mag drijven, zelfs niet met gehangen die-

ven en moordenaars.  

 



 

Deze en andere evenementen zijn te vinden op de site van IPA Internationaal/events, waar ook 

de details te vinden zijn. 

https://www.ipa-international.org/Events 

ROEMENIE : INTERNATIONAL CONFERENCE 

IPA Roemenië en hun Regio 1 Mureș nodigen u uit om deel te nemen aan hun 

internationale conferentie, die zal plaatsvinden van 19 - 22 september 2022 in Târgu 

Mureș. 

Het onderwerp van de conferentie is 'De jonge generatie die wordt geconfronteerd met 

de uitdagingen van de moderne wereld: geweld, drugs, alcohol – preventie van geweld 

op scholen' 

Het programma omvat ontbijt, lunch en diner, en ook de mogelijkheid voor sightseeing in 

zowel Târgu Mureș als Sighişoara. 

Voor meer informatie over dit evenement kunt u onderstaande flyer raadplegen: 

IPA Romania International Conference Information and Programme 

OOSTENRIJK : WANDELEN 
IPA Austria nodigt u uit om deel te nemen aan hun jaarlijkse 

'Wanderwoche' (Wandelweek), die zal plaatsvinden in het skigebied van Nassfeld, 

Oostenrijk, van 19 - 26 juni 2022! 

Voor meer informatie over dit evenement kunt u onderstaand document raadplegen: 

Wanderwoche 2022 Programme & Registration Form (GERMAN) 

Wanderwoche 2022 Programme & Registration Form (ENGLISH) 

Als je meer hulp of informatie over dit evenement nodig hebt, neem dan contact op met 

de gastheren op:ewald.grollitsch@ipa.at 

 DUITSLAND §& OOSTENRIJK:MOTORTREFFEN VAN JUNI TOT OKTOBER 

IPA Germany's Kassel Branch nodigt je uit om deel te nemen aan hun aankomende 

motortours in 2022, die je door verschillende regio's van Duitsland en Oostenrijk zullen 

leiden! 

Voor meer informatie over dit evenement kunt u onderstaande documenten raadplegen: 

Motorcycle Tours Invitation (GERMAN) 

Motorcycle Tour Seealpen (GERMAN) 

Motorcycle Tour Spital am Phyrn, Austria (GERMAN) 

 Motorcycle Tour Oberhof Information (GERMAN) 

Motorcycle Tour Sophienhof Information (GERMAN) 

Motorcycle Tour Uslar Information (GERMAN) 

https://www.ipa-international.org/write/MediaUploads/IPA_Romania_International_Conference.pdf
https://www.ipa-international.org/write/MediaUploads/Ausschreibung_IPA_Wanderwoche_2022.pdf
https://www.ipa-international.org/write/MediaUploads/Ausschreibung_Wanderwoche_IPA_2022_Englisch_(002).pdf
mailto:ewald.grollitsch@ipa.at
https://www.ipa-international.org/write/MediaUploads/danksagung.pdf
https://www.ipa-international.org/write/MediaUploads/seealpen.doc
https://www.ipa-international.org/write/MediaUploads/Einladung_IPA_Steyr_Motorradtreffen_2022.pdf
https://www.ipa-international.org/write/MediaUploads/treffen_oberhof.pdf
https://www.ipa-international.org/write/MediaUploads/Motorcycle_Tour_Sophienhof_2.pdf
https://www.ipa-international.org/write/MediaUploads/Motorcycle_Tour_Uslar_2.pdf


NATIONALE ALGEMENE VERGADERING  

EN CONGRES 2022 

Zaterdag 07 Mei 2022 te LUIK 

Programma 

09-10 u : Ontvangst-Koffie, Thee, Water, Oranjesap en 

gebakjes 

10-12 u: Nationale Algemene Vergadering (NAV) voor  

Voorzitter, Vice -Voorzitter, Secretaris en Penningmeester 

Bezoek aan de tuinen van het kasteel van Jahay en de 2 

expositiezalen voor het gezelschap dat niet deel neemt  

aan de  NAV 

12-16 u: Maaltijd en uitreiking van de gouden medailles en 

permanente eretekens 

Animatie door de groep “The Shazam” 

Wegens hert corona zullen de leden die 40-50 en 60 jaar 

lidmaatschap bezitten voor de jaren 2020-21 en 22 gevierd 

worden door de provinciale secties 

Menu 

 

Aperitief met zakouskis 

**** 

Koud Buffet ‘Terre et Mer” 

**** 

Kalfsvlees op oude wijze met groentekrans 

vergezeld van nieuwe aardappeltjes 

**** 

Gastronomische Koffie 

**** 

Drank inbegrepen tijdens de maaltijd 

(huiswijnen, Bier, softdrinks, water en diverse sappen) 

 

———————————————————————————————————————— 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Te verzenden aan I.P.A. België, 16/2 Lange Nieuwstraat te 2000 ANTWERPEN 

Of per mail aan ipabelgiansection@gmail.com voor 20/04/2022 

Ik ondergetekende…………………………………………………...lid nr…………….zal deelnemen aan het 

Nationaal Congres van 07 Mei 2022 

Ik zal vergezeld zijn door …………..personen  

Ik stort tegen 20/04/2022 tegen laatste de som van ………X 57,00 Euro = …………..Euro 

Op het rekeningnummer BE72 7350 2733 7416 van IPA België 

 

Handtekening 

Het is mogelijk van een kamer te reserveren in de volgende hotels voor 1 of meerdere nachten : 

Hotel du Fort, Chaussée Napoléon 5 , 4500—HUY Tf : 085/21 24 03, e-mail: hoteldufort@skynet.be 

(speciale prijs voor IPA) 

Hotel Park Inn by Radisson Liège airport, Rue de l’Aéroport 14 - 4460 Grâce-Hollogne Tf: 04-241 00 00 

Email : charlotte.demeuse@parkinn.be (klantendienst) 

 

Indien interesse wordt gebeden zelf de reservatie te doen 

Restaurant “Le Grill on Vert” 
 

Rue du Parc,11 
 

4540 Jehay (Amay) 


