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Woord van de Voorzitter 

   

Beste I.P.A leden en sponsors, 

 

Weer is er bijna een jaar voorbij. Een jaar dat de geschiedenis zal ingaan als 

deel uitmakende van de pandemie-oorlog. Hopelijk duurt deze oorlog geen vier 

jaar, zoals die anderen. Wel is het einde nog niet in zicht en moeten wij nog wat 

geduld oefenen. De versoepelingen hebben ons wel in staat gesteld om enkele 

activiteiten uit te voeren, hetgeen deugd deed na een lange periode waarbij 

niets mocht. Ondertussen hebben wij al een buitenlandse (lees :Euregio) verga-

dering achter de rug en kunnen wij verschillende activiteiten weer aanmelden. 

Wij mochten ook reeds feesten bij onze vrienden uit Heinsberg bij hun 40-jarig 

jubileum. Ondertussen hebben wij ook de draad weer kunnen opnemen met 

ons bezoek aan het circuit van Zolder Terlaemen en stevenen wij af op ons Eu-

regionaal Kerstfeest op 18 december 2021 in Hoeve Gervan te Linkhout. 

Nationaal komt alles ook op gang.  Binnenkort verwachten wij  de uitnodigin-

gen voor het Congres van 7 Mei 2022 te Luik en wij kunnen nu al aankondigen 

dat dit van 2023 zal doorgaan in Oost Vlaanderen waarbij het 70-jarig bestaan 

van IPA België gevierd zal worden. 

Nu ben ik al ver vooruit aan het  lopen. Laten wij maar beginnen met de nieuw-

tjes en verhalen uit dit tijdschrift door te nemen. 

Ik wens u veel leesgenot, een zalig Kerstfeest en Geluk in het Nieuwe jaar dat u 

hopelijk vrijwaart van alle ellende en ziektes.  

 

 

 Servo per  Amikeco.       

Frans VAN OPPEN 

         Voorzitter IPA Limburg  
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Hieronder de chronologische weergave van de verschillende Euregioactiviteiten 
 

03.12.2021 19:00  Weihnachtsfeier mit Ehrungen Aachen  
07.12.2021 18:00   Weihnachtsgans    Heinsberg  
16.12.2021 19:00  KerstKienen "de Waeg", Blerick Limburg-Noord  
18.12.2021 14:00   Euregio-Kerstfeest    Limburg/B 
 

13.01.2022 au 26.01. Voyage à Cuba    Liège 
14.01.2022   Nieuwjaarsreceptie   Limburg-Noord  
15.01.2022   Nieuwjaarsborrel   Limburg-Zuid 
29.01.2022 19:00   Souper aux moules, Barchon  Liège 
  
19.02.2022 16:00  Bowling à Waremme   Liège  
??.02.2022   Rondleiding Crematorium Eijsden  Limburg-Zuid  
 

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

??.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 
 

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 
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  
 

 ??.08.22    BBQ     Limburg-Noord  
 

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

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 
 

 09.11.2022   Workshop     Limburg-Zuid  
12.11.2022   Mosselavond    Limburg-Zuid  
 

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

 

AKTIVITEITEN LIMBURG 

2021 

18 Dec 2021 EUREGIONAAL KERSTFEEST Hoeve Gervan 

2022 

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 
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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 

Op  
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Voor GPS : Hoeve Gervan is gelegen : 3560—LUMMEN Schansstraat 16 

Het Bestuur van I.P.A.-Limburg nodigt U uit op het Euregionaal Kerstfeest te Linkhout in Hoeve Gervan. 

Op zaterdag 18 December  2021 om 14 uur 

MENU 

Aperitief 

 

Bretoens vissersbordje met gerookte zalm, heilbot en forel  

vergezeld met klassieke smaakmakertjes (koud) 

 

Velouté van tomaten met groene winterkruiden en balletjes 

 

Gevulde parelhoenfilet “Napoleon” (champignons, gevogeltegehakt,rode ui, portwijn) 

Met gestoofde winterwortelen en broccoliroom met peterselieaardappelen 

 

Pannenkoek met een velouté van Amaretto en wintervruchten 

 

Drank inbegrepen : waters, frisdranken, wijnen, bieren en koffie/thee 

 

 

 

Prijs per persoon 60,- euro per persoon voor niet leden 

IPA-leden en partner betalen 50,- Euro per persoon (de kas legt de rest bij) 

 

Deelname bevestigen door te betalen op rekening van IPA Limburg 

BE 12 459 0091211 92 

Met vermelding van “lidnummer” ”kerst” en aantal personen 

 

Voor 1 december 2021 
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Limburgse  

legenden en sagen 

DE BLOEDENDE HOSTIE VAN VIVERSEL 

Tijdens ons themabezoek “Ken uw Provincie” aan het circuit van Zolder op 6 november vertelde de gids ons iets over de bloedende hos-

tie. Dit was op het ogenblik dat wij langs de Sacramentskapel liepen die zich binnen de omheining van het circuitdomein bevindt. Omdat 

niet iedereen dat goed heeft kunnen volgen, hieronder het verhaal: 

De parochiekerk van Lummen-Centrum, O-L Vrouw Tenhemelopneming, bevat in het 
schip van de kerk een reeks van 8 muurschilderingen. Zij beelden het verhaal uit van 
het Heilig Sacrament van Mirakel of beter gekend als de “bloedende hostie van Viver-
sel”. 
Het is de moeite waard om deze kunstwerken van naderbij en ter plaatse te bekijken. 
   
Het verhaal van de bloedende hostie zou zich afgespeeld hebben in 1317. De kapelaan 
van Lummen werd geroepen bij het ziekbed van een stervende in het gehucht Viversel 
(thans behorend tot de gemeente Heusden-Zolder). De priester deponeerde de gecon-
sacreerde hostie – voor de zieke bestemd – in een kamer naast de slaapkamer van de 
zieke. 
Op het ogenblik dat de priester de biecht afnam van de zieke werd de hostie aange-
raakt door enkele nieuwsgierigen en begon te bloeden. Toen de priester de hostie ging 
halen stelde hij  bloedvlekken vast. Hij keerde met de bloedende hostie terug naar 
Lummen om een andere hostie te halen teneinde deze toe te dienen aan de stervende. 
De pastoor van Lummen gaf zijn kapelaan de raad de hostie naar de abdij van Herken-
rode te brengen om ze aldaar te laten onderzoeken. Bij zijn tocht naar Herkenrode ge-
beurde het dat de schapen langs de weg waar hij voorbij kwam knielden  voor het Hei-
lig Sacrament. Bij zijn aankomst te Herkenrode begonnen dan ook nog eens spontaan 
de klokken van de abdijkerk te luiden. Bovendien werd ook een vrouw – door de duivel 
bezeten – bevrijd van de boze geest. Volgens de overlevering gebeurde dit op 1 au-
gustus 1317 en werd vanaf dat ogenblik de hostie bewaard in de abdijkerk van Her-
kenrode. Tijdens de Franse overheersing op het einde van de 18de eeuw werd de hostie 
– voor de veiligheid -  op verschillende plaatsen bewaard om uiteindelijk terecht te ko-
men in de hoofdkerk van Hasselt. 
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Gelezen in de nieuwsbrief nr. 5 van IPA van November 2021 

 

Happy Times bij IPA Nederland!  

Luuk en Loeky uit Nederland ontmoetten elkaar in 2019. Luuk stu-

deerde destijds aan de politieacademie en liep stage bij de Venlo-

Beesel Politie, terwijl Loeky in hetzelfde gebied werkte als wijk-

handhaver voor de gemeente Venlo. Toen Luuk en Loeky samen aan 

een project begonnen te werken, werden ze verliefd. Beiden zijn lid van 

de International Police Association (IPA) en Loeky is inmiddels be-

gonnen met een opleiding aan de Politieacademie. Afgelopen vrij- dag 

vond in Noord-Limburg een fotoshoot plaats voor promotie- en 

wervingsmateriaal voor het IPA. Loeky deed mee, terwijl Luuk een trai-

ning had in een faciliteit een paar kilometer verderop. Omdat een Belgische collega ook vanuit Antwerpen was 

afgereisd om deel te nemen aan de fotoshoot, werd er een kort bezoek gebracht aan de trainingsfaciliteit in 

Sevenum, en nadat Luuks arrestatie- en zelfverdedigingstechniekentest was afgerond, vroeg de fotograaf of 

Luuk en Loeky een dubbele arrestatieprocedure wilden laten zien voor de fotoshoot. Niemand wist wat er ging 

komen... ... Na het boeien besloot de Luuk op één knie te gaan zitten en vroeg Loeky ten huwelijk! Gelukkig 

was het antwoord, na het herstellen van de eerste schok, "JA!". Alle andere aanwezige collega's reageerden 

met applaus en bonden het verloofde stel vast met de handboeien. De trouwdatum is nog niet bekend, maar 

op een gegeven moment zullen Luuk en Loeky man en vrouw zijn. Wij willen van deze gelegenheid gebruik 

maken om onze leden Luuk en Loeky te feliciteren.  

Kees Jongh, Secretaris-generaal IPA Nederland IPA NIEUWSBRIEF – NOVEMBER 2021 Pagina 5 

40 JAAR IPA  HEINSBERG 

Op  16 oktober waren wij aanwezig op het Jubileum 40 jaar Heinsberg. De immer sympathieke voorzitter Franz 

Heinrich wist door zijn muzikale inbreng het feest los te krijgen. Onze reporter ter plaatse wist de volgende 

sfeerbeelden te schieten. 
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KEN UW PROVINCIE 

CIRCUIT TERLAEMEN ZOLDER 

ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 



VERVOLG ZOLDER ”AFTERPARTY” 
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1  

De regio Barcelona van IPA Spanje nodigt je uit om deel te nemen aan hun 
aanstaande internationale IPA Police 7-a-side voetbaltoernooi, dat zal plaats-
vinden in Malgrat de Mar, Barcelona, van 26 - 30 september 2022! 
Het evenement is nieuw en spannend en wordt geleverd in een pakket van 5 
dagen/4 nachten, dat plaatsvindt in Malgrat de Mar, een gebied aan de noord-
kust van Barcelona, net aan het strand. 
De organisatoren hebben het evenement zo ontworpen dat het een geweldige 

balans is tussen sport en vakantiegevoel, waarbij de accommodatie het 4* ho-

tel van de Aquahotel Group is, wat een geweldige plek is om uw verblijf onver-

getelijk te maken. 

21-24 april 2022  De International Police Association Section UK verwelkomt 
graag IPA-leden die politieagenten of staf dienen in de historische en prachti-
ge stad York. 
Dit evenement is bedoeld om dienende leden aan te trekken die hun vaardig-
heden en kennis kunnen delen en verbeteren met hun internationale collega's 
tijdens seminars voor professionele ontwikkeling, operationele activiteiten en 
sociale activiteiten. 
Er zitten professionele, culturele, historische en sociale aspecten in het pro-
gramma, dus alle kernwaarden van de International Police Association zullen 
vertegenwoordigd zijn. De focus zal liggen op professionele ontwikkeling. 
 

2  

De regio Tarragona van IPA Spanje nodigt je uit om deel te nemen aan hun 
aanstaande XVII Seven-a-side Football Championship for Police, dat zal 
plaatsvinden in mei 2022! 
Het programma omvat het toernooi zelf, een vrije middag om Cambrils en om-

geving te verkennen, en ook een galadiner op de avond van de laatste fase. 

IPA Montenegro nodigt je uit om deel te nemen aan de langverwachte IPA 
Games, die van 8 - 13 mei 2022 in Bar zullen plaatsvinden! 
Meer informatie over de IPA Games wordt binnenkort bekendgemaakt. 

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

details te vinden zijn. 
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JAARLIJKSE SUCCESVOLLE ORGANISATIES VAN IPA INTERNATIONAAL  

Wegens de pandemie zijn deze organisaties even stilgevallen, maar zullen ooit weer georganiseerd worden. 

Het is een unieke kans voor jonge IPA– en  familie leden om mee te maken.  

IYG 

Onze populaire Internationale Jeugdbijeenkomsten zijn een kans voor de kinderen 
of kleinkinderen van IPA-leden om deel te nemen aan een actievol programma van 
2 weken. 

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 moedigen, en vaak worden er sterke, langduri-
ge vriendschappen gevormd. 

Eerdere IYG's omvatten activiteiten zoals: 

• Bezoeken aan themaparken 

• Stadsrondleidingen 

• Boottochten 

• Activiteiten zoals paintballen, vlot bouwen en kajakken 

• Safari's 

• Uitstapjes naar beroemde sportlocaties 
Bezoeken aan de lokale politiefaciliteiten 
Recente IYG's hebben plaatsgevonden in Kroatië, het VK, Zuid-Afrika, Frankrijk en 
Spanje. 

 

 

 

 

 

YPOS 

Om de twee jaar organiseert de IPA een 
seminar voor jonge politieagenten, waar 
nieuwere rekruten hun leeftijdsgenoten 
kunnen ontmoeten en deelnemen aan 
een thematisch trainingsprogramma. De 
afgelopen jaren heeft de YPOS deelne-
mers meegenomen naar het VK (2019), 
de VS (2017), Polen (2015) en Australië 
(2013). De meerderheid van de leden die 
deze evenementen bijwonen, is 35 jaar of 
jonger en het doel is om een globaal 
beeld te geven van wetshandhaving en 
de IPA in het algemeen. Om de kosten 

betaalbaar te houden wordt vanuit de internationale begroting een subsidie verstrekt 
aan het organiserend luik. 
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I.P.A. Antwerpen nodigt actieve en gepensioneerde leden IPA en niet leden(exclusief voor 

politie)uit om deel te nemen aan hun VUURWAPENworkshop in een erkende schietclub te 

HOBOKEN-Fort 8-Hoofdfrontweg 3. 

Inschrijven voor 06-12-2021. RekeningNr. IPA Antwerpen : BE86-0682-2852-4650 met ver-

melding “Workshop-Naam - lidnummer voor leden en evenueel BBQ” 

Meebrengen: IK– Uittreksel Strafregister te bekomen bij E-loket gemeente-CovidSafeTicket 

                           mondmasker – eventueel oorbeschermers en veiligheidsbril. 

                                                         U wordt verwacht. 
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