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Woord van de Voorzitter 

 

Beste I.P.A. leden en sponsors, 

 

Het is niet prettig om een voorwoord aan te vangen met droevig nieuws, nl. het 

overlijden van één van onze naaste medewerkers en goede vriend Ludo. Het is 

goed om hier even bij stil te staan en de man te eren die altijd aanwezig was op 

praktisch alle bijeenkomsten. Ook denk ik aan zijn vrouw Jeannie, die trouw 

aan zijn zijde stond. Dat gaan wij missen. Wij wensen haar samen met haar 

dochter Myriam veel sterkte om dit verlies te dragen. Zij mag voortaan in Lu-

do’s naam het ereteken van bestendig erelid dragen, dat Ludo postuum werd 

toegekend.  

Het is een cliché, maar het leven gaat verder en daarom staat dit boekje ook vol 

van activiteiten die door ons (Ken uw Provincie) maar ook door andere IPA  

eenheden georganiseerd worden. Sommigen hebben een plaatsje gevonden in 

deze uitgave, andere kun je terugvinden op nationale en internationale IPA– si-

tes.  

Eén euregioactiviteit mag je niet uit het oog verliezen, nl. het 25 jarig bestaan 

van onze Euregio, die in september zal plaats vinden. Dit gebeuren is nog in 

volle voorbereiding, maar de datum moet je vrij houden. Voor meer details ver-

wijs ik naar onze volgende uitgave.  

Ondertussen moet je maar eens goed vakantie nemen, want dit is voor sommi-

gen weer een tijdje geleden. 

 

Veel leesgenot en een fijne zomer, 

 

 Servo per  Amikeco. 

Frans VAN OPPEN 

         Voorzitter IPA Limburg  



Hieronder de chronologische weergave van de verschillende Euregioactiviteiten 
 
Juni 

01.06.2022 of diverse KMAR opleidingsschool -  

   Unit 13 Sittard – 

Kasteeltuinen Elsloo   Limburg-Zuid 

04.06.2022   Rallye "Auto-Moto"   Liège  

18.06.2022 15 u Grillfest    Aken 

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  Euregio Schützenfest   Aken 

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 

01.10.2022  Jarestour Heidelberg  Heinsberg 

12.10.2022  Najaarswandeling  Limburg-Noord 

22.10.2022  BBQ en wandeling Fagnes Luik 

November 

 09.11.2022   Workshop     Limburg-Zuid  

12.11.2022   Mosselavond    Limburg-Zuid  

December 

02.12.2022  Kerstviering met eringen Aken 

06.12.2022  Kerstgans   Heinsberg 

15.12.2022  Kienen    Limburg-Noord  

17.12.2022 14:00 Kerstfeest   Limburg/B 

 

 Vermoedelijk 10 sep 2022    -  25 jaar Euregio 

AKTIVITEITEN LIMBURG 

25 Juni 2022  

KEN UW PROVINCIE - De Wissen Stokkem 

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 
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Eerste ondervoorzitter en Adjunctsecretaris 

Jean Louis Patteet 

0499/731408 
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Henri Kenens 

 011/42.79.49 

Secretaris - PR 
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Penningmeester 

Paul Bosmans 

0497/12.80.47 
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Webmaster-

Ledensecretaris 

Eddy Schepmans 
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BEZOEK ONZE  WEBSITE 

www. ipalimburg.be 



WEL EN WEE 



  

 

 

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BELGISCHE SEKTIE 

CERTIFICAAT 

Hiermee wordt bevestigd dat 

POSTUUM DE TITEL VAN BESTENDIG ERELID VAN I.P.A. BELGIE TOEGEKEND WORDT 

07 MEI 2022 

Urbain De Vuyst    Frans Van Oppen 

President     President 

    I.P.A. BELGIE                        I.P.A. LIMBURG 

R.I.P. 

LUDO  



Programma: 

 

Een tocht op de Oude Maas met fluisterbootjes (elektrische motor). 4 personen per 

bootje. Mogelijkheid om waterwild van dichtbij te zien, woonvlotten, misschien een 

jagende snoek? Gewoon prachtig! 

 

Een gezellig samenzijn in de brasserie “De Wissen” met een hapje en een drankje op 

een mooi voor ons gereserveerd terras. 

 

Gelegenheid voor een wandeling tot bijvoorbeeld aan de uitkijktoren? 

 

Aarzel niet en doe mee voor €15,00 per persoon te storten op rekening van IPA Lim-

burg Nr BE12 4590 0912 1192 met vermelding “Wissen” voor 20 juni 2022.  

 

Parking voor auto’s, moto’s, fietsen en campers.  

Tot dan! 

                                                                                                    ContactGSM : Jean-Louis – 0499-731408 

Ken je provincie 

Dit jaar brengen wij een bezoek 
aan de wondermooie Maasval-
lei. Een paradijs voor natuur-
vrienden, wandelaars en fiet-
sers. 



ALGEMENE VERGADERING IPA LIMBURG  
TE BERINGEN (VOORSTE HUIS) VAN 02 APRIL 2022 

Leden met 25 jaar lidmaatschap bij de overhandiging 

van de pin door de Voorzitter 

Patrick Geladi,  Armand Wouters en Gerard Leten 



Bron : WWW. IBZ-Gimborn.de 
 

Al meer dan 50 jaar is het informatie- en educatiecentrum Gimborn Castle (IBZ) een internationale ontmoetings- 

en bijscholingsfaciliteit, vooral voor politieagenten, medewerkers in het openbaar bestuur en het rechtssysteem, 

bekend over de Duitse grenzen heen. Onze kerncompetenties zijn de individuele planning, organisatie en uitvoe-

ring van seminars, conferenties en feesten van alle soorten. Als je richting Gimborn rijdt, kom je in een andere 

wereld terecht. Geen enkele moderne ingreep bederft het afgelegen historische ensemble met een kerk, een kas-

teel, een oude school en nog enkele voorzieningen uit de 18e en 19e eeuw. De vereniging "Informations- und 

Bildungszentrum Schloss Gimborn" werd opgericht in 1969 en wordt ondersteund door 560 leden in meer dan 30 

landen. De oprichting van de IBZ werd sterk ondersteund door de IPA-tak van Noordrijn-Westfalen en de IPA-

sectie van Nederland. De IBZ is in het bezit van een certificaat als instelling voor voortgezet onderwijs volgens din 

en iso 9001:2015 normen. 

 
07.06. – 10.06  Aktiv in den Ruhestand         
13.06. – 15.06.  Unter Druck – Umgang mit belastenden Herausforderungen    
13.06. – 14.06.  Taktische Einsatzmedizin II         
13.06. – 14.06.   Tactical First Aid II  
20.06. – 24.06 Umweltkriminalität – Fälle organisierter und grenzüberschreitender Kriminalität 

im Verbrechen gegen die Umwelt. 
20.06. – 24.06. Criminalità contro l’ambiente – Casi di criminalità organizzata e transfronta-

liera nei crimini contro l’ambiente  
04.07. – 08.07.  Police Street Survival Training  
08.08. – 10.08.  Unter Druck – Umgang mit belastenden Anforderungen  
15.08. – 19.08.  Polizeiliches Management von Großveranstaltungen – Kundgebungen, De-

monstrationen, Sportereignisse  
15.08. – 19.08. Gestionarea polițienească internațională a evenimentelor majore – Mitinguri, 

demonstrații, evenimente sportive  
22.08. – 26.08  Social Media Master Kurs. 
29.08. – 02.09.   Environmental Crimes – Illegal Profits and Cross-Border Crime  
05.09. – 09.09.   Digitalisierung und Polizeiarbeit/ YouPo Seminar  
05.09. – 09.09.  Digitalisation and Police Work/ YouPo Seminar  
12.09. – 16.09. Missing! – The phenomenon of missing people in modern European societies  
12.09. – 16.09.  Zaginiony! Fenomen zaginięć ludzi w społeczeństwach nowoczesnej Europy. 
16.09. – 18.09. Motorradkultur und Sicherheit – Training für verantwortungsbewusstes Motor-

radfahren  
19.09. – 23.09.   Spanisches Seminar – Thema wird noch bekannt gegeben  
28.09. – 30.09.  Führungskraft sein – habe ich mir das so vorgestellt?  
04.10. – 06.10.   ASP Instructor Course  
07.10. – 09.10.  Schreibwerkstatt – Jubiläumsworkshop  
10.10. – 14.10.  Gimborn writers  
24.10. – 27.10.  Wenn die Stressverarbeitung nicht mehr funktioniert – Hilfe durch Stress-

management  
02.11. – 04.11. Im richtigen Moment (k)ein Argument?! – Professioneller Umgang mit 

Reichsbürgern, Populisten und Verschwörungstheoretikern  
21.11. – 24.11  Aktiv in den Ruhestand.  
05.12. – 09.12. Bedrohung durch Cyber Terrorismus – Wie Terroristen und Extremisten das 

Internet für ihre Zwecke nutzen  
05.12. – 09.12. The Treat of Cyber Terrorism – How terrorists and extremists use the internet 

for their purposes  

 



 

 Zondag  
09 oktober 2022 

• Aankomst op de internationale luchthaven van Barcelona 

• Transfer van de luchthaven naar hotel EVENIA Olympic Resort**** 
• Diner in hotel EVENIA 

Maandag  
10 oktober 2022 

07:00 - 08:30 Ontbijt 
• 08:30 Vertrek van het hotel naar de Heilige Berg van Montserrat. 
• 10:00 aankomst in Monistrol de Montserrat 
• 10:15 Vertrek naar de top van de berg met de ZIP-trein. 
• 10.30 aankomst op de Heilige Berg van Montserrat. 
• 10:30 - 13:00 bezoek (taal: En, Fr, Ge)  
• 13:00 - 13:30 Escolania Kinderkoor 
• 13:45 Vertrek naar restaurant met de bus 
• 14:15 - 15:40 lunch in Hotel El Bruc 
• 15:40 vertrek naar Cavas Freixenet. Sadurní d'Anoia 
• 16:30 Bezoek (taal: En, Fr, Ge)  
• 18:00 Transfer naar het hotel 
• 19:15 Aankomst in Evenia Hotel 
• 20:00 diner in hotel EVENIA 

Dinsdag  
11 oktober 2022 

• 07:00 - 08:30 Ontbijt 
• 08:30 Vertrek naar Barcelona sightseeing tour. (taal: En, Fr, Ge) 
• 10:00 rondleiding door de Sagrada Familia  
• 12:00 bezoek aan Pueblo Español  
• 14:30 lunch in restaurant La LLavor del Isis. Spaans Dorp 
• 16:30 Vrije tijd. Winkelen in het centrum van Barcelona 
• 19:00 vertrek naar het hotel 
• 20:30 diner in hotel EVENIA 

Woensdag  

12 oktober 2022 

• Ontbijt 
• 06:30 Vertrek van hotel Evenia naar girona treinstation. 
• 08:11 Hogesnelheidstrein AVE naar Madrid 
• 11:45 uur. Aankomst in Madrid. Transfer naar hotel Mayorazgo**** 
 Gelegen in het hart van de Gran Vía, in 
 Madrid. Metrohaltes liggen op minder dan 200 meter afstand. 
• Lunch bij Topolino restaurant buffet Madrid 
• Middag: Sightseeingtour door Madrid 
• 20:00 diner in hotel Mayorazgo**** 

Donderdag  
13 oktober 2022 

• 07:00 - 08:30 Ontbijt 
• Bezoek aan de Nationale Politieacademie (CNP) 
• Bezoek aan Ávila en mogelijk bezoek aan Segovia 
• Lunch in Restaurant Posada la Fruta / Restaurant Venta de Aires 
• 20:30 Diner in hotel Mayorazgo**** 

Vrijdag 
14 oktober 2022 

• 07:00 - 08:30 Ontbijt 
• Bezoek aan Toledo 
• Lunch in Restaurant Venta de Aires 
• Middag: vrije tijd 
• 20:30 Diner in hotel Mayorazgo**** 

Zaterdag  
15 oktober 2022 

• 08:00 – 09:30 Ontbijt 
• Madrid. Vrije tijd. Lunch niet inbegrepen 
• 20:00 vertrek naar afscheidsdiner El Ninot Restaurant 
• Terug naar het hotel met de pendelbus om 00.00-01.00-02.00 

Zondag  
16 oktober 2022 

• 08:00 – 09:30 Ontbijt 
• Friendship Week deelnemers checken uit bij het hotel (deadline 00:00 uur) 
• Transfer naar Adolfo Suárez Madrid-Barajas International Airport 

 Voor meer details kijk op : www.ipa-international.org/Events 

IPA SPAIN FRIENDSHIP WEEK 09th – 16th OCTOBER 2022, BARCELONA & MADRID  



Limburgse legenden en sagen 

De steen van Lanaken 

In Lanaken en Mechelen aan de Maas kent men het verhaal van een 

grote keisteen met opschrift. Op de bovenkant 

stond op zekere dag te lezen: "Hier ligt een 

schat." 

Het laat zich begrijpen dat de dorpelingen ijve-

rig aan de arbeid togen. Doch toen zij na veel 

inspanning en heel wat zweetdruppels de steen 

omgekanteld hadden, lazen zij aan de onder-

kant: "Wat ben ik blij, dat ik lig op mijn andere 

zij." 

 

Even lachen 
Soldaten misverstand 
Aan weerskanten van de Maas wordt er patrouille gelopen. Aan de ene kant loopt een 
Belgische soldaat, aan de andere kant een Nederlandse soldaat. Het is vroeg in de 
morgen en er staat nog wat mist op het water. De Belgische soldaat vraagt zich af bij 
welk onderdeel de Nederlandse soldaat zou zijn. Hij wil het met gebaren aan de Ne-
derlander vragen. De Belg maakt een fladderend gebaar en roept: "Zit je bij de lucht-
macht?" De Nederlander kijkt, maar geeft geen antwoord. De Belg maakt een zwem-
mend gebaar en roept: "Zit je bij de marine?" De Nederlander kijkt weer, maar geeft 
geen antwoord. De Belg denkt: "Hij zit dus niet bij de luchtmacht en niet bij de marine. 
Dan zit hij zeker bij de landmacht. Misschien is ie wel bij de stoottroepen." De Belg 
maakt het gebaar met een vinger in een gat en roept: "Zit je bij de stoottroepen?" De 
Nederlander kijkt, maar zwijgt. "Misschien zit hij bij de verkenners." De Belg maakt een 
gebaar van een verrekijker en roept: "Zit je bij de verkenners?" 
 
Dan gooit de Nederlander zijn geweer op de grond en rent weg naar de kazerne. "Wat 
kom jij hier doen?" vraagt de commandant: "Jij moet patrouille lopen bij de Maas." "Ik 
ben niet gek," zegt de Nederlander, "aan de overkant loopt een idiote Belg die zegt te-
gen mij: (vlieggebaar) als straks de mist gezakt is, (zwemgebaar) dan zwem ik naar de 
overkant, (vinger-in-gat-gebaar) en dan naai ik u (verrekijkergebaar) tot u zulke kleine 
ogen hebt."  
 

Rijn of Maas 

Er staan twee domme blondjes op een brug. De een kijkt naar beneden en zegt tegen 
de ander: "Is dat nou de Rijn of de Maas?" De andere zegt: "Da's de Maas". "Nee 
hoor", zegt de een weer, "Da's de Rijn." Dat gaat zo nog een half uur verder. Op een 
gegeven moment zegt de ene: "Als jij nou naar beneden springt en dan omhoog kijkt 
naar het bordje wat aan de brug hangt, dan weten we welke rivier het is." Zo gezegd 
zo gedaan. Het ene blondje springt naar beneden en komt een half uur later weer te-
rug. Ze zit helemaal onder de schrammen, heeft haar linker arm gebroken en allebei 
d'r benen. "En, was het nou de Maas of de Rijn"? "Geen van beide, het was de A2! 



NATIONALE ALGEMENE VERGADERING  

EN CONGRES 2022 

Zaterdag 07 Mei 2022 te LUIK 



Jean Louis Patteet Richard Vandenabeele 



BERICHT  

Inzamelingsactie door I.P.A. 
provincie Antwerpen voor de 
getroffen Oekraïnse collega’s 
en hun familie.  

Onze organisatie veroordeelt met nadruk de inval 

door Rusland in Oekraïne. Helaas moeten wij 

machteloos toezien hoeveel slachtoffers er al ge-

vallen zijn. Momenteel hebben al bijna 3 miljoen 

hun land moeten/kunnen ontvluchten. Gelukkig 

konden velen toevlucht vinden in Polen en verder 

doorstromen naar andere landen. Wij hebben on-

ze collega’s van I.P.A. Polen en I.P.A. Oekraïne 

aangesproken om spullen te leveren voor huma-

nitaire hulp en beschermende materialen. Oekra-

ïne heeft namelijk ook een eigen afdeling van 

I.P.A. De I.P.A.-landen in Europa onderhouden 

warme banden met elkaar.  

 Hierom heeft I.P.A. provincie Antwerpen besloten 

om een inzamelingsactie te houden voor de 

getroffen collega’s en hun familie.  

De gevluchte bevolking moest have en goed ach-

terlaten; de huizen van de niet-gevluchte perso-

nen zijn al veelal volledig beschadigd en men 

moet er schuilen in kelders en metrostations, met 

gevaar voor eigen leven en dat van hun naasten. 

In burger geklede Russische soldaten en pro-

Russische rebellen markeren er de huizen en 

schuilplaatsen zodat deze later gebombardeerd 

kunnen worden; deze saboteurs trachten ook bin-

nen te dringen in de schuilkelders en metrostati-

ons om er schade aan te richten.  

  Ondertussen is in Marioepol 

het kinderziekenhuis gebombardeerd, waardoor 

men toekomstige en pas bevallen moeders, vaak 

gekwetst, in erbarmelijke omstandigheden heeft 

moeten evacueren. We krijgen ook melding van 

veel al dan niet achtergelaten huisdieren, die nu 

zonder voeding en schuilplaatsen vallen, omdat 

de huizen plat gegooid zijn. Alleenstaande vrou-

wen worden eveneens geviseerd en misbruikt 

voor een ‘reis’ naar veiliger oorden maar vallen zo 

in de greep van het misdaadmi-

leu. Mensenhandelaars staan aan de grenzen 

gretig te wachten op alleenreizende kinderen om 

ze met een smoes mee te kunnen nemen. 

Het voedsel raakt er snel op, men rekent nog op 

1 à 2 weken voedselvoorraad. Ook is er geen 

stromend water, gas en elektriciteit meer door de 

bombardementen. 

Heb je spullen die je kan missen en wil je deze 

doneren? Alle beetjes helpen! Graag vermelden 

op de verpakking wat er precies in zit, dat is 

handig om te sorteren. De afleverplaats ver-

neem je na contact met ons.  

Heb je geen spullen te geef – of is de afstand te 

ver, misschien kan je dan een bedrag – hoe klein 

ook (2€-5€-10€-…)– spenderen als financiële 

steun? We weten dat het in deze tijden niet ge-

makkelijk is, maar we zouden er zeer dankbaar 

voor zijn en vele kleintjes maken één groot. Met 

dit geld zullen basisbenodigdheden en gangbare 

geneesmiddelen aangekocht worden.  

Ondertussen is al een  eerste levering gebeurd 

aan de Pools-Oekraïense grens begin april. 

 Je kan geldelijke middelen storten op de volgen-

de tijdelijke rekening met de vermelding : 

‘STEUN OEKRAINE’: 

 BE36 7350 5997 4781 – BIC: KREDBEBB 

Wij houden jullie hier op de hoogte van onze vor-
deringen! Je kan voor meer info steeds contact 
opnemen via voorzitter@ipa-antwerpen.be. We 
zijn hier zeer dankbaar voor.  

Servo per Amikeco!  

Carine Pieters – Voorzitter IPA provincie Ant-

werpen. 

Dit initiatief wordt ook ondersteund door het 

Nationaal comité  IPA België 

mailto:voorzitter@ipa-antwerpen.be


I n het kader  van het 25 jarig bestaan van de  IPA Euregio zal er 

op 24 September 2022 gefeest worden. 

Momenteel is de organisatie nog in volle voorbereiding, maar het concept 

is dat er tussen Maastricht en Luik een boottocht zal georganiseerd wor-

den met een bezoek aan de Stad Luik waarna weergekeerd wordt naar 

Maastricht. Details zijn nog niet bekend, maar het zal de moeite zijn om 

erbij te horen. 

In onze volgende uitgave ( begin September) zal alles op punt staan en zal het programma voorgesteld 

worden. Hou 24 September al vrij in je kalender !!!!!! 

H et nationaal congres 2023 zal volgend jaar in Oost Vlaanderen plaats vinden. Aangezien dit sa-

menvalt met het 70 jarig bestaan van IPA België, zal dit congres meerdere dagen gehouden 

worden. Ook dit programma is nog in volle bespreking. 

 

I PA Sri Lanka kondigt met trots het 6e IPA Young Police Officers' Seminar aan, dat in september 
2022 zal plaatsvinden in Colombo, Sri Lanka, met als hoofdthema van het seminar 'Countering Mo-

dern Terrorism' 
Accommodatie voor het seminar zal worden verstrekt in een vijfsterrenhotel met alle maaltijden inbegre-
pen, en deelnemers hebben ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een dagexcursie naar het Pinna-
wala Elephant Orphanage en de Tempel van de Heilige Tand Relikwie. 
Het seminar zal worden uitgevoerd in de Engelse taal 
In 2025 zal dit seminarie in België plaats vinden. 

D e IPA Ireland Section organiseerde de IPA Gimborn Talks 2022 in Kilkenny, Ierland. De bijeen-
komst vond plaats in januari in volledige overeenstemming met de Ierse COVID-regels. De burge-

meester van Kilkenny, Andrew McGuinness, sprak de deelnemers toe en was verheugd IPA-
vertegenwoordigers uit negen landen (Ierland, IJsland, Denemarken, Oostenrijk, Nederland, Verenigd Ko-
ninkrijk, België, Zweden en Duitsland) in zijn stad te verwelkomen. 
De deelnemers wisselden van gedachten over vroegere en geplande activiteiten in hun IPA-
secties. Onderwerpen als de digitale lidmaatschapskaart en het aantrekkelijker maken van de IPA voor 
jonge leden kwamen uitgebreid aan bod. De volgende Gimborn Talks zullen in het najaar plaatsvinden in 
de IBZ Gimborn. Oliver Hoffmann bedankte de voorzitter van de afdeling Ierland, Conor O' Higgins, voor 
de uitstekende organisatie van de bijeenkomst en overhandigde hem onder meer een fles rode wijn uit Ba-
den-Württemberg.  

België werd vertegenwoordigd door Carine Pieters Voorzitter van IPA Antwerpen (derde van links) 

 


