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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 



Woord van de Voorzitter 

 

Beste I.P.A. leden , 

Fier toon ik U de oorkonde van de oprichting van de Euregio 25 jaar geleden, 

waarbij de ondertekening voor IPA Limburg werd gedaan door de toenmalige 

Voorzitter Hypoliet Frederix. Op 10 september 2022 wordt dit gevierd met een 

historische boottocht tussen Maastricht en Luik. In die 25  jaar is de doelstel-

ling tot samenwerking tussen 3 landen en 6 IPA—verenigingen uit het grensge-

bied volledig tot zijn recht gekomen. De samenwerking en de vriendschappen 

tussen de leden overtreffen de verwachtingen en de taalbarrière speelt geen 

enkele rol. Niettegenstaande de beperkte maximum bezetting van de boot, ben 

ik toch fier om met 17 Limburgers aanwezig te kunnen zijn. Ook de Voorzitters 

van de drie landen zullen hun opwachting maken. 

Ook onze jaarlijkse “Ken uw Provincie” op de oude maas op het domein “De 

Wissen” te Stokkem kende het verwachte succes met 17 deelnemers veilig in 

een oranje reddingsvestje dobberend op het water.  

Als derde punt kondig ik nu al de gewijzigde locatie van het Euregio Kerstfeest 

aan. Op 17 december 2022 zal dit door gaan te Zolder in het Restaurant 

“TruckStop” dicht bij de autobaan en centraal in de provincie gelegen. 

Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, betreft het hier een gerenom-

meerd restaurant dat zijn uitstekende waarde reeds bewezen heeft en hierom-

trent ook bekendheid geniet. Wij kijken er nu al naar uit. 

Veel leesgenot, 

 

 Servo per  Amikeco. 

Frans VAN OPPEN 

         Voorzitter IPA Limburg  



Hieronder de chronologische weergave van de verschillende Euregioactiviteiten 
 
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 

 

10 sep 2022    -  25 jaar Euregio 

 

 

AKTIVITEITEN LIMBURG 

17 Dec 2022  

EUREGIONAAL KERSTFEEST 

 

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 

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  



WEL EN WEE 

In 2017 ontving Jos op 

de Algemene Vergade-

ring van IPA Limburg 

nog een aandenken 

voor zijn trouw lid-

maatschap uit handen 

van wijlen Voorzitter 

Casemir Hendrickx 

 

Jos maakte ook deel 

uit van het duo 

“Plesure Tune” dat de 

muziek verzorgde tij-

dens de boottocht in 

2005 ter gelegenheid 

van ons 40- jarig be-

staan  



ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 

BOOTTOCHT MET SALONBOOT 

“DE JEKERVALLEI” 

MAASTRICHT 

LUIK 

HEEN EN TERUG 

Verzameling  om 10.50 uur 

Koffie en Vlaai 

Vertrek boot : 11u 

Omstreeks 12.30 uur Lunch met belegde broodjes 

Omstreeks 13u45 aankomst te LUIK 

Tussen 13u45 en 16u15 : Bezoek aan Luik 

Vertrek boot omstreeks 16u30 

Ceremonie en toespraken 

17.00 u : Koud en warm buffet met diverse 

streekgerechten. 

Terug Maastricht omstreeks 19.30 uur 

Voor Limburg hebben zich 17 leden ingeschreven. 

Verplaatsing naar Maastricht met eigen vervoer. Parking is voorzien. 

Adres :Rederij Stiphout  Maaspromenade 58—6211 HS MAASTRICHT 

 

Het volledig  programma werd aan de deelnemers persoonlijk over 

gemaakt 





Ken je provincie 

Het was een prachtige dag die de 17 deelnemers naar het water lokte van de oude 

maas in Stokkem . Een rondrit op het water met  eigen bestuurde fluisterbootjes was 

de start van een geslaagde namiddag.  Er werd aangelegd  aan de andere kant van 

het oude maasbekken om een wandeling te maken naar de uitkijktoren. Van hieruit 

hadden wij een prachtig uitzicht over het maaslandschap.  

Juist op die dag had de bekende acteur Dirk Roofthooft hetzelfde 

idee en werd het een meet-en -great -ontmoeting met de acteur 

die bekend is van  de TV-serie “Zuidflank” en  vooral  van “ Clan”. 

Na de terugkeer per boot, werd nog gezellig nagetafeld  op het ter-

ras van het uitstekende restaurant “De Wissen”. 





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  



 

 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 
BILZEN 

POOTSTEERTERS 

 

Men vermoedt dat hier sprake is van een vernederlandsing van "Pautstaekers". "Paut" 

zou (zeer) oud Bilzers zijn voor "wortel"; "staekers" betekent "stekers" in de betekenis 

van "ergens iets in of onder steken". 

Het gebeurde in 1636. Terwijl Bilzen zwaar leed onder een typhusepidemie, deed prins

-bisschop Ferdinand van Beieren een beroep op huurlingengeneraal Jan van Weert 

om met zijn Kroatische troepen de opstand van de Luikse ambachten te onderdrukken. 

Zoals toen gebruikelijk, werd oogluikend toegestaan dat de huurlingen hun soldij ver- 

gaarden door de steden en het platteland te plunderen. 

Op 26 maart 1636 overvielen zij Bilzen en staken de stad in brand. Volgens de aante-

keningen van pastoor Thomas Nys konden de Kroaten "door onvoorzichtigheid" de 

stad zonder slag of stoot innemen. Achteraf zou blijken dat op de avond van 25 maart 

de poortwachter constateerde dat de grendel van één van de stadspoorten ontbrak. 

Om de illusie te geven dat de poort gesloten was, had hij ze vast geklemd door er, bij 

wijze van wig, een wortel onder te steken. 

Die nacht kwam er een ronddolend, hongerig varken dat met de wortel wel raad wist. 

De Kroaten waren dan ook "aangenaam" verrast toen zij vaststelden dat de stadspoort 

op een kier stond waardoor zij ongehinderd naar binnen konden. Voor Bilzen had dit 

de bekende rampzalige gevolgen. 

Naar het schijnt werd het varken door de Justitie van Binnen-Bilzen officieel beschul-
digd en veroordeeld tot ophanging met de strop. 



Denk je erover na waar je 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 in je eentje te doen? 

Het IPA-lidmaatschap biedt een hele reeks reismogelijkheden. 

Een korte blik op de evenementen- en nieuwspagina van onze website illustreert de verschei-
denheid aan beschikbare opties, variërend van Vriendschapsweken in Rusland of Canada tot 
speciale interesse-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, 
het IPA kan voor elk wat wils bieden. 

Naast georganiseerde groepsreizen biedt het IPA ook hulp bij het reizen alleen of met uw ge-
zin: met behulp van een reisformulier maken veel leden gebruik van de kans om IPA-leden in 
andere landen te leren kennen tijdens een kort verblijf in een stad of tijdens een rondreis door 
een land. Een werkelijk unieke kans om de wereld vanuit het perspectief van een local te bekij-
ken en om met collega-politieagenten uit te wisselen wat politiewerk in hun land inhoudt. 

Veel van deze ontmoetingen hebben geresulteerd in levenslange vriendschappen. 

Dus waarom zou je het niet eens proberen? 

De procedure voor reisbijstand heeft tot doel het proces te standaardiseren van het helpen van 
IPA-leden (zowel individuen als groepen) die hulp vragen bij het reizen en het bezoeken van 
IPA-secties over de hele wereld. Veel voorkomende verzoeken zijn aanbevelingen voor hotels / 
accommodaties / dineren, het bezoeken van politiebureaus, ride-alongs, 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. Dit is te 
vinden op de website van International Police Association—IAC onder de rubriek : What we 
offer/travel  

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


Van 22/7 tot 31/7/2022 vonden deze spelen plaats in Neder-

land (wegens Covid één jaar uitgesteld)  

Meer dan 10.000 deelnemers uit 70 verschillende landen na-

men deel aan de WPFG2022. Ze zullen strijden in 63 sporten, 

waaronder CrossFit, atletiek, waterpolo, kitesurfen en de ultie-

me brandweerman. 

 

Ontmoeting, sportiviteit & respect 

De World Police & Fire Games 2022 zal sport gebruiken als middel om ontmoetingen tussen 

hulpverleners tot stand te brengen. Daarnaast is het doel om sportiviteit te stimuleren en res-

pect te genereren voor al die hulpverleners die dag en nacht voor ons klaar staan. 

 

Vandaar het motto van de WPFG2022: 

IN SPORT WE UNITE 

Uit België namen verschillende Politie en Brandweerploegen deel. Limburgse medaillewinnaars 

kwamen van de Politie Lommel met één gouden, één zilveren en één bronzen medaille. 

De grootste Belgische medaillewinnaar was de Bedrijven Brandweer Brussel met 24 medailles 

(6G-9Z en 9B). Brandweer Antwerpen behaalden 13 Medailles (3/5/5) en op de derde plaats de 

Federale Politie België met 11 medailles (4/2/5) 

De top 3 van de medaillewinnaars waren 1. Nederland (486) – 2. Spanje (433) en 3. Duitsland 

(331). België vinden we op de 9de plaats met 121 medailles (37 G/ 36 Z/ 48 B) 

In 2023 zullen deze spelen van 28/7 tot 6/8/2023 door gaan in WINNIPEG (Canada) 

In 2025 zijn ze van 27/6 tot 6/7/2025 gepland in BIRMINGHAM (GB) 

 

De Lommelse politie 
en brandweer zetten 
sterke prestaties neer 
op de Wereldspelen 
voor Politie & Brand-
weer in Rotterdam. 
De medaillewinnaars 
werden in de bloeme-
tjes gezet door burge-
meester Bob Nijs. 
Bij de Lommelse poli-
tie behaalde Niels 
Vreys een gouden en 
bronzen medaille in 
het wielrennen. Hij 
behaalde goud in de 
discipline korte af-

stand/criterium/sprint en brons in de tijdrit. Cliff Vansummeren behaalde een zilveren 
medaille in het wielrennen, meer bepaald in de tijdrit. Bij de Lommelse brandweer was 
het Arpad Farkas die een medaille binnenhaalde. Hij behaalde een bronzen medaille in 
het indoor roeien. Benny Claes van de Lommelse politie pakte net naast de medailles in 
de wegrit en tijdrit. Hij werd twee keer vierde. 

 

PROFICIAT VANWEGE IPA LIMBURG 



VAN 4 TOT 9 OKTOBER 2022 

I PA — S P E L E N  2 0 2 2  

Ook de IPA had in Mei 2022 

zijn spelen in Montenegro. 

Hierbij waren geen Belgi-

sche deelnemers aanwezig,  
 

 

 

 

 

 

DE MASCOTTE VAN DE   

AFGELOPEN 

I.P.A. GAMES 2022  

IN  

MONTENEGRO 


