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Beste leden,

Van het Landelijk Bestuur IPA Nederland is het bericht ontvangen dat de Algemene 
Ledenvergadering  (ALV) zal worden gehouden op 28 mei 2020. De organisatie van de ALV is 
in handen van het district Limburg Noord en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
vindt de ALV dan ook op het grondgebied van dit district plaats. Verder zullen in 2020 een aantal 
bestuursfunctie binnen het Landelijk Bestuur vacant zijn. Indien U mogelijke kandidaten voor een 
bestuursfunctie in het Landelijk Bestuur weet en/of zelf hiervoor beschikbaar bent, laat het ons 
dan weten. Besluitvorming en benoeming van nieuwe bestuursleden voor het LB vindt plaats 
in de vergadering van de ALV. Mogelijk zal een extra ALV of verschuiving van de geplande ALV 
plaatsvinden. U wordt in voorkomend geval nader geïnformeerd. 

Verder in de melder de volgende leuke stukjes en evenementen:
●	 Taptoe	Rotterdam;
●	 Bierproeverij	en	rondvaart	Zutphen;	
●	 Politie	arts	Gerard	Natrop;
●	 Verjaardag:	Arie	Wensink,	Jan	Freriks	en	Rie	Terdu;
●	 Contributie	betaling	in	2020;
●	 Jubileumreis	naar	Ierland	in	2020
●	 Uitnodiging	Kerstviering	in	Babberich	op	14	december	2019;	
●	 Uitnodiging	Nieuwjaarsreceptie	en	huldiging	jubilarissen	op	12	januari	2020;	
●	 Jeu	de	boules	in	Zevenaar	op	15	februari	2020;	
●	 Lezing	Gerard	Olinga	over	Ina	Post	op	22	maart	2020;
●	 Aankondiging	en	uitnodiging	DLV	op	24	maart	2020;
●	 Brandweer	museum	bezoek	en	rondrit	met	eigen	vervoer	op	19	april	2020.

Voor uw beeldvorming zie de foto’s van deze activiteiten die geplaatst zijn in het Fotoalbum op 
onze website. 
Tevens wil ik U informeren  en verwijzen naar Activiteitenagenda Oostelijke IPA-districten 
2019/2020. Op deze activiteitenagenda staan alle activiteiten vermeld die door de diverse 
Oostelijke IPA districten georganiseerd worden.

Tevens staat 2020 in het kader van ons 60 jarig jubileum op zaterdag, 26 september 2020. Om 
het een en ander voor te bereiden hebben we een jubileumcommissie in het leven geroepen 
die druk bezig is met de organisatie van deze heugelijke dag. In de loop van 2020 zult U nader 
worden geïnformeerd.  Daarnaast is onze reiscommissie druk doende met de voorbereiding van 
een rondreis Ierland (eind augustus 2020).

De blaadjes zijn gevallen, de dagen worden korter en de avonden langer… Het is herfst, bijna 
winter	 en	we	 zoeken	 de	 gezelligheid	 en	warmte	weer	 op;	we	 steken	 de	 kaarsjes	 aan	 en	 de	
open haard of kachel brandt. We sluiten langzaam het jaar af en dat betekent dat de feestdagen 
dichterbij komen. Ik wil U namens het bestuur en ondersteuners van het IPA District Arnhem en 
Omstreken	fijne	kerstdagen	en	een	voorspoedig	en	gezond	nieuwjaar	toe	wensen.

Veel Leesplezier,
(en ik hoop U te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten of evenementen!)

Voorwoord

Arno Jansen 
Voorzitter

IPA district Arnhem en Omstreken
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Agenda - Activiteiten

Klaverjassen en
Rummikub

Betaling IPA contributie 2020

Altijd op dinsdagavond
in de SIOS kantine te Velp. 
Zaal open 19.00 uur, begin 19.30 uur.

2019:

10 december

2020:

7 januari
28 januari
18 februari
10 maart
7 april
21 april

22 september
13 oktober
3 november
24 november
15 december

12 januari
Nieuwjaarsreceptie. Tevens huldiging van 
jubilarissen. Zie elders in De Melder.

14 december
Kerstavond bij zalencentrum “t Centrum” in Bab-
berich.
Verdere info zie elders in de Melder.

24 maart
Districts leden vergadering (DLV).

26 september
Jubileumdag. Houd deze datum vast vrij!!!!!!!

22 maart
Lezing in de kantine van SIOS in Velp met een 
politie gerelateerd onderwerp. Aanvang 14.00 uur, 
zaal open om 13.30 uur. Zie elders in De Melder.

30 augustus t/m 8 september
Jubileumreis naar Ierland. Zie elders in De Melder.

15 februari
Kampioenschap Jeu de Boules in Zevenaar. Zie 
elders in De Melder.

19 april
Een bezoek aan het Brandweermuseum in Borculo. 
Zie elders in De Melder.

Met ingang van 2020 zullen de leden die (helaas) nog geen gebruik maken van een automatische incasso 
voor de betaling van de contributie dit alleen nog kunnen doen na ontvangst van een betalingsverzoek 
(factuur) onder vermelding van een daarbij vermeld factuurnummer. 

In voorgaande jaren bleek dat leden in oktober al contributie over maakte voor het komende boekjaar terwijl 
er ook nog leden waren die alsnog contributie overmaakte voor het lopende boekjaar. Dit gebeurde dan 
ook	 vaak	 zonder	 vermelding	 van	 lidnummer	 of	 boekjaar.	 Bij	 de	 handmatige	 verwerking	 in	 de	 financiële	
administratie heeft dat heel veel problemen gegeven. 

Dus het dringende verzoek om geen handmatige of aan de bank opgedragen overschrijvingen voor 
de  contributiebetaling te verrichten voor dat u daartoe een verzoek (per mail of brief) heeft ontvangen. 
Betaling kan na 1 januari 2020 dan geschieden onder vermelding van het factuurnummer op rekening 
NL69RABO0365237957 

De ontvangsten worden dan automatisch geboekt in het juist boekjaar. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking, 

John Korsel, Landelijk Penningmeester

2019

2020

Uitsluitend na ontvangst factuur
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IPA Oost kampioenschap Jeu de boules
Na de succesvolle 
kampioenschappen van afgelopen 
jaren wordt op zaterdag 15 februari 
2020 dit gezellige toernooi wederom 
georganiseerd in de verwarmde 
hal van de Jeu de Boules Club 
Zevenaar. 

Adres:  Sportpark Hengelder, 
Hengelder 7, Zevenaar. (ingang 
Hengelder, bij de schotelantennes) 
Tel.nr. 0316 341903.

Wie wordt er dit keer de kampioen? 
We spelen nu met elkaar om 1 
kampioen. Ook zullen er dit jaar 
andere prijzen zijn dan de grote 
bekers van vorige jaren.

We hopen dat er ook veel deelnemers uit de Oostelijke districten mee zullen doen. 
Een ieder met een vaste hand kan kampioen worden.
Er zijn professionele scheidsrechters van de Jeu de Boules Club Zevenaar die uitleg geven en het spel 
begeleiden.

We	beginnen	om	14.00	uur	met	koffie	of	thee	en	iets	lekkers.
We krijgen dan uitleg over het spel.  
14.45 uur beginnen we met de eerste ronde.
15.15 uur pauze en op eigen rekening wat drinken.
15.45uur  tweede ronde.

Rond 17.00 uur sluiten we af om met elkaar te verkassen naar “’t Centrum” in Babberich, alwaar ons rond 
18.00 uur een heerlijk stamppottenbuffet wacht. 
Dit bestaat uit: stamppot boerenkool, stamppot zuurkool en hutspot met rookworst, gehaktbal, ribjes, speklap, 
hachee en jus en de toebehoren Amsterdamse uitjes, zilveruitjes, augurken, azijn en mosterd.
Aansluitend zal de prijsuitreiking plaats vinden.

Er kunnen zich 50 deelnemers inschrijven. Inschrijving sluit op 1 februari 2020.
Indien er zich meer personen opgeven wordt er een wachtlijst ingesteld.
De deelnemerslijst wordt vastgesteld in de volgorde van binnenkomst van de e-mail of het telefoontje.De 
betaling moet uiterlijk  een week van te voren dus 1 februari 2020 binnen zijn op de rekening van onze 
penningmeesters IBAN NL 23 RABO 0143770810 t.n.v. IPA Nederland te Gouda, onder vermelding AHM – 
Jeu de Boules.
Is dit niet het geval dan wordt u onder aan de wachtlijst geplaatst.

Gezien de toch wat slechte ervaring vorig jaar met de catering is er nu besloten om het stamppottenbuffet bij 
“’t Centrum” in Babberich te regelen. Daar heeft de IPA goede ervaringen als het op eten aankomt.
Ondanks dat zijn de kosten voor deze gezellige middag gelijk gebleven aan vorig jaar. € 17,50  p.p. voor 
leden, vrienden en hun partner. Introducés betalen € 20.00 p.p. 
Opgave bij onze evenementen coördinator Marjo Koehorst via email: marjokoehorst@hotmail.com . Leden 
die geen email hebben kunnen zich telefonisch opgeven via: 06-45625930. 

Namens het bestuur van IPA Arnhem en omstreken.
De evenementen coördinator,

Marjo Koehorst.
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Beste I.P.A. leden

Onze jaarlijkse K erstbijeenkomst organiseren we in zalencentrum:

 ‘t Centrum’ te Babberich.
Veel IPA leden en v rienden hebben vorig jaar genoten van onze kerstbijeenkomst, 
de gezellige bingo met mooie prijzen en natuurlijk het voortreffelijke warme en 

koude buffet.

De K erstviering gaan we houden op zaterdag 14 december 2019.
Wij willen die dag rond 17: 00 uur beginnen met een gezellig samenzijn onder het 
genot van een drankje en een stukje levende muziek. Rond 18: 00 uur zal er een 

lopend buffet zijn.  

Tijdens het buffet, en daarna, zullen wij zoals gebruikelijk enkele rondjes BINGO 
spelen.

Verder zal er voor degenen die dat willen de gelegenheid zijn om een dansje te 
maken. 

De kosten voor deze avond zijn voor leden 22,50 euro en voor niet leden 30,00 
euro. De betaling moet voor 1 december gestort zijn op de rekening van onze 
penningmeester: NL 23 RABO 0143770810, IPA Nederland te Gouda t.a.v. Arnhem 

o.v.v. kerstbijeenkomst. 

Op tijd betalen is meedoen aan deze kerstbijeenkomst. 
De drankjes en het meespelen in de Bingo zijn voor eigen rekening.

Meld u snel aan, vorig jaar was er erg veel belangstelling voor deze avond. Er 
kunnen maximaal 70 deelnemers zijn.

Daarom v ragen wij u om een berichtje te sturen aan marjokoehorst@hotmail.com. om 
gezellig deel te nemen aan deze kerstbijeenkomst.



IPA Arnhem | 11

c

Koud en warm buffet
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diverse broodsoorten met
Tapenade, kruidenboter, pestomayonaise

Rundv leessalade
Pastasalade mediterrane

Tomaat met mozzarella en pesto
Ei-aardappelsalade met truffel

Diverse rauwkosten

                                                                            *****
 Carpaccio van rund met parmenzaanse kaas en rucola

 Gerookte kip met raz el hanout, romainse sla, augurk en cashewnootjes
Chacuterieplank met ham, worstsoorten en meloen

 Gemarineerde zilveru itjes

                                                                             *****
Hele verse zalm met gemarineerde zalmfilet

Gerookte forelf ilet
Haring

Salade van Noorse garnalen
                                                        *****                                                                       

Nagerecht en koff ie 

K erst Menu

•••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••
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Politie arts: Gerard Natrop
Als Gerard Natrop  4 
jaren geleden met 
pensioen gaat, heeft 
hij in zijn 30 jarige 
carrière, als forensisch 
geneeskundige, een 
grote bijdrage geleverd 
naar het zoeken van 
bewijs om mogelijke 
misdaden op te kunnen 
lossen.

Hij heeft in Nijmegen de 6 
jarige studie geneeskunde 
gedaan en heeft zich 
daarna gespecialiseerd 
in de forensische 

geneeskunde. Hij is forensisch geneeskundige en 
arts infectieziektenbestrijding en werkte bij de GGD 
(vroeger was dit de DGGD.) Meestal worden de 
werkzaamheden gedaan op verzoek van politie en 
justitie. Een forensisch arts is dus niet in dienst van 
de politie maar van de GGD.  Een zeer gevarieerd 
beroep en hij werd naar vele politiebureaus gestuurd 
zodra er een melding kwam van de meldkamer.  
Forensische artsen houden zich o.a. bezig met 
medische zorg aan arrestanten. Bij zo’n onderzoek 
is  de arrestantenverzorger steeds aanwezig. De arts 
onderzoekt of  de arrestant een ziekte heeft waarvoor 
een behandeling met medicijnen nodig is.
                              
Hij doet uitwendige lijkschouw bij een niet natuurlijke 
dood zoals een ongeval, euthanasie,  zelfmoord of 
misdaad. Bloedafname bij mogelijk rijden onder 
invloed van drank en/of drugs. Ook kan een forensisch 
arts gevraagd worden om een uitstrijk te maken van 
wangslijmvlies.

Bij mishandeling en zedenmisdrijven doet hij 
onderzoek ( met toestemming van het slachtoffer) om 
sporen veilig te stellen en om  het letsel te beschrijven. 
Hem kan gevraagd worden om op het politiebureau 
te beoordelen of psychiatrische of andere hulp 
noodzakelijk is wanneer iemand vreemd gedrag 
vertoond en of het dus  verantwoord is dat iemand 
wordt ingesloten ( detentie gevoelig is).  Zo vertelde 
hij dat er in Wageningen in de cel een jongeman zat 
die vond dat hij een leeuw was. Hij had een bos wilde 
haren,  gromde en begon wild met zijn ”klauwen”  te 
zwaaien als er iemand in zijn buurt kwam. Ja iedereen 
vond dan ook dat hij echt een leeuw was. Ook  moest 
hij een keer op het politiebureau in Culemborg komen. 
De ophoudkamertjes waren zo groot als een kast. Hij 
deed de deur open en kreeg meteen een stomp in 

zijn gezicht van degene die hij moest onderzoeken, 
zo krap was het daar. Dit was ook meteen de laatste 
keer dat hij naar het bureau in Culemborg is geweest. 
Vroeger werden er vaak lijken op de Veluwe gedumpt 
vertelde hij. Tegenwoordig worden ze op straat 
geliquideerd en zo achter gelaten. Hij heeft ook, in het 
beginstadium, onderzoek gedaan naar de moord van 
een Afrikaanse vrouw die over het talud van de A12 
nabij landgoed Hoekelum is gegooid. Haar armen 
en benen waren eraf gehaald, er lag dus alleen een 
romp. Later is dit onderzoek door hogerhand verder 
onderzocht. 

Arts infectieziektenbestrijding richt  zich op het 
voorkomen van infectieziekten en de bestrijding van 
uitbraken van besmettelijke ziekten. Er zijn ongeveer 
20 soorten infectieziektes voor de volksgezondheid 
van	 belang	 o.a.	 polio,	 influenza,	 mazelen,	
voedselvergiftiging, listeria en cholera. Vooral bij 
de grootschalige uitbraak van besmettelijke ziekten 
zoals de Mexicaanse griep en de vogelgriep wordt bij 
de arts advies ingewonnen. Hij heeft ook geprobeerd 
om	bij	gezinnen	waarvan	de	kinderen	niet	zijn	ingeënt	
tegen polio de ouders ervan te overtuigen dat deze 
inenting noodzakelijk was, maar helaas hun geloof 
staat dit niet toe.

Bij de paasraces in Hengelo was hij medisch 
begeleider, samen met een clubje orthopeden zaten 
ze dan in een mobiele kliniek, iedere coureur die 
van	 zijn	 motorfiets	 was	 gevallen,	 werd	 verplicht	
onderzocht alvorens hij weer mocht deelnemen aan 
de races. Na zijn pensioen heeft Gerard nog 2 jaren 
vrijwilligerswerk gedaan bij ”vluchtelingen werk”.               
De “bureaucratie” heeft hem doen besluiten om 
ermee te stoppen. Verre reizen maken is ook een 
geliefde bezigheid van hem. Met de Lonely Planet in 
zijn hand heeft hij reizen gemaakt naar o.a. Amerika, 
Indonesië,		Afrika	en	vele	landen	in	Europa.
Zelf heeft hij weinig “ leuke dingen” meegemaakt, 
vertelt Gerard. Zijn collega’s kaapten steevast de 
spectaculaire cases………. Het waren voornamelijk 
serieuze gevallen.

Gelukkig dat er artsen zijn die dit soort werk willen 
doen.

Loes Nije
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Bezoek aan de Nationale Taptoe in Rotterdam

Zondagmorgen om 11.30 uur stond bijna iedereen 
klaar om te vertrekken met de mooie nieuwe bus 
van Midland Tours, een prachtige Mercedes Benz-
bus, die volgens onze chauffeur Roel misschien 
wordt aangeschaft! We reden nog eerst even naar 
een andere locatie op de Westervoortsedijk, om 
nog twee “verdwaalde” medereizigers op te halen 
en toen door naar Rotterdam. De gehele groep zat 
bij elkaar in Ahoy en we konden voor aanvang van 
de show nog even een drankje halen bij het buffet. 
Ondertussen was er al muzikale activiteit in de zaal. 
Een nationale wedstrijd voor jeugdkorpsen, zat in het 
voorprogramma. Maar al snel begon het programma, 
een enorm kanonschot zorgde voor ieders aandacht! 
In het eerste deel van het programma werd 
teruggeblikt op 200 jaar militaire muziek.

Op de kop af 200 jaar geleden ondertekende koning 
Willem I het Koninklijk besluit ‘Nationale Militie’. Hierin 
werd voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de 

oprichting van 17 regimenten Infanterie vastgelegd, 
elk met een eigen muziekkorps. Willem I onderkende 
het belang van militair muziek als onderdeel van 
de krijgsmacht. Militaire muziek had in die tijd een 
nog zeer actuele functionele taak op het slagveld, 
maar de koning zag ook een rol als nationale 
vertegenwoordiger. Zo verwierf de militaire muziek een 
symbolische rol binnen Nederland, zijn krijgsmacht 
en het Koningshuis. Naast de bekende orkesten van 
de marine, land- en luchtmacht, waren ook aanwezig 
de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie 
met de steelband van het Nederlands Politie Orkest. 
Een doedelzakband mag natuurlijk niet ontbreken 
en dus waren aanwezig de Dutch Military Pipes and 
Drums “Falcon Guard”. Internationale gasten waren 
er	uit	België,	de	Belgische	Luchtmacht,	het	Drill	Team	
van de Air Force Honor Guard uit de U.S.A. en een 
zeer kleurrijke groep uit de Republiek Zuid-Korea, 
een traditionele band van het “Ministery National 
Defence”. Deze Taptoe werd aangevuld vanuit de niet 
militaire muziek met een prachtig korps uit Heerlen, 
het Jachthoorn en Trompetterkorps “Edelweis”. 

Deze Taptoe verbaasde menigeen met een 
uitzonderlijke uitvoering van muziek, dans en toneel, 
inclusief snelle wisseling van decor, attributen 
op de muziekvloer en snelle wisselingen van de 
deelnemende korpsen en individuele deelnemers. 
Naast de muziekkorpsen waren er namelijk 
ook enkele bijzondere gasten aanwezig. Cesar 
Zuiderwijk, de drummer van “Golden Earring”, 
demonstreerde met zijn eerste originele drumstel, 
gemaakt van een augurkenblik en ondersteund met 
(heel veel) speelgoed dat “piepte”, dat je niet een duur 
drumstel nodig hebt om toch muziek te maken en de 
hele zaal aan het zingen kunt krijgen. Trombonist 
Jörgen van Rijen, virtuoos en technisch hoogstaand 
en	 dwarsfluitist	 Ronald	 Snijders,	 charismatisch,	
vooral met zijn dansgroep uit Suriname. 200 jaar 
militaire muziek kwam langs in de vorm van de 
traditionele marsmuziek, muziek op rijwielen, muziek 
in	 Nederlands-Indië,	 compleet	 met	 een	 muziek-	
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en	 dansgroep	 uit	 Indonesië	 en	 de	 Nederlandse	
muzikanten in “tropen-uniform”. Het werd prachtige 
uitgebeeld. Ook de Caraïben en Suriname kwam 
aan bod en het werd een vrolijke boel. En toen kwam 
15 juli 1996 voorbij, de “Hercules-ramp” op vliegveld 
Eindhoven, waarbij bijna het gehele Fanfarekorps 
van de Nederlandse Landmacht om het leven kwam, 
inclusief dirigent Tom Beekman uit Arnhem, die op 
dat moment ook dirigent was van de Politie BigBand. 
Het zorgde bij insiders voor kippenvel. Zoals ook 
het leven doorgaat in sneltrein-tempo, werd ook de 
show voorgezet. De muziek zorgde voor een mooi 
“slotakkoord” van 200 jaar militaire muziek.

Na de pauze was het programma zeer divers, van 
moderne muziek door Trombonist Jörgen van 
Rijen, slagwerkritmes door Cesar Zuiderwijk met 
zijn kompanen, dans en zang. Kleurrijk werd het 
helemaal door de Traditional Army Band Zuid Korea. 
Zij zorgden voor een verbluffend visueel spektakel 
met traditionele kledij, prachtig gedetailleerde 
trommen, blaas- en strijkinstrumenten. Verder was 
er Schotse muziek met een doedelzak op moderne 
wijze gebruikt in een “Rock-band”, maar wel met een 
grote groep Ierse danseressen, die een prachtige 
show weggaven. De “Drill Show” van de Amerikanen 
met scherpe bajonetten op het geweer maakte veel 
indruk. Zo strak en gedisciplineerd!  Uitgebreid 
werd “Operatie Market Garden” belicht. Zowel in 
beeld, met echte legervoertuigen uit die tijd en een 
heuse “Horsa Glider” en natuurlijk de muziek, werd 
een	 sfeervol	 plaatje	 neergezet.	 De	 finale	was	 echt	
geweldig. Een speelveld vol muzikanten, 200 in totaal 

en	de	vele	figuranten	en	dansers	zorgden	voor	een	
bijzonder plaatje. Het bekende nummer van Chopin, 
“Berceuse” (slaapliedje), zorgde even voor een zeer 
ingetogen en bewogen sfeer, waarna het “taptoe-
signaal”,	 gevolgd	 door	 het	 “Wilhelmus”	 de	 officiële	
entourage compleet maakte. Afgesloten werd met 
heerlijke marsmuziek. 

Het einde van een mooie show met verrassende 
elementen en een goed in elkaar overlopend geheel. 
De is tijd voorbij gevlogen en wij zaten lekker warm in 
Ahoy. Op onze terugreis lieten de vele waterplassen 
op de weg ons weten dat het die middag maar goed 
was dat we lekker binnen hadden gezeten. Roel reed 
behoedzaam door de plassen en gelukkig (helaas voor 
Roel!)	er	waren	op	de	Provinciale	weg	geen	fietsers	
die even voorzien konden worden van een lekkere 
douche. In Scherpenzeel werden we voorzien van 
een heerlijke maaltijd in Partycentrum Boschzicht. 
Een mooie dag werd hiermee afgesloten en onze 
voorzitter bedankte de evenementencommissie voor 
de organisatie, Midland Tours voor de prettige reis 
en het regelen van de maaltijd en de toegang tot 
de Taptoe en de deelnemers voor de gezelligheid 
onderling. Hierna werden we weer veilig afgezet in 
Arnhem, op de Westervoortsedijk, tegenover de 
“Kwik-fit”!	Misschien	is	dit	uitstapje	wel	voor	herhaling	
vatbaar. Volgend jaar staat de Nationale Taptoe in 
het teken van 75 jaar bevrijding. Een mooi item om 
dat, wat mij betreft, nog eens te bezoeken. Dus wie 
weet tot volgend jaar!

Bert Veldink.
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Op 19 april 2020 is het plan om een zondag met 
elkaar door te brengen.

De dag ziet er als volgt uit.
Rond 11.00 uur verzamelen we in de zaal van SIOS 
in	Velp	en	drinken	daar	een	kopje	koffie	en/of	thee	en	
eten we een broodje.

Om 12.30 uur vertrekken we met zomin mogelijk 
auto’s naar Borculo. Daar worden we om 13.30 uur 
verwacht in het Brandweermuseum alwaar we een 
rondleiding krijgen onder leiding van een gids. In 
het museum tref je allerlei attributen, voertuigen en 
materialen aan waarmee men in het verleden de 
branden bestreed. Je ziet er verschillende spuiten 
en	 pompen,	 die	 worden	 bediend	 door	 handkracht;	
oude pompen die worden aangedreven door 
benzinemotoren en een grote verzameling kleine 
blusmiddelen. Ook is er een grote collectie helmen 
te bewonderen.

Vooral door de grote en unieke brandweerwagens is 
het museum een attractie voor groot en klein. In het 
zelfde gebouw bevindt zich het Stormrampmuseum. 
Dit museum herbergt foto’s, videomateriaal, artikelen 
en voorwerpen die herinneren aan de stormramp 
die Borculo op 10 augustus 1925 trof en een groot 

gedeelte van het stadje verwoestte. Zij geven een 
duidelijk beeld van de toen aangerichte ravage. 
Een leuke bijkomstigheid is dat de vader van ons 
bestuurslid Bert Veldink aan de wieg gestaan heeft 
van het oprichten van het brandweermuseum. 
Het bezoek aan het museum zal circa 2 uur in beslag 
nemen. Daarna rijden we via een toeristische route 
terug naar Velp, waar we met een drankje de dag 
afsluiten.

Kosten voor deze gezellige dag komen op € 7,50 
p.p. voor leden, vrienden en hun relatie. Introducees 
betalen € 10,00 p.p. Het bedrag moet overgemaakt 
worden op de rekening van de penningmeester: 

IBAN: NL 23 RABO 0413770810 t.n.v. IPA- Nederland 
te Gouda inzake AHM - Brandweermuseum.

Aanmelden voor 1 april 2020 (geen grap) bij Marjo 
Koehorst (mail: marjokoehorst@hotmail.com).

Het is alleszins de moeite waard om een bezoek te 
brengen aan het Brandweermuseum in Borculo.

Namens de evenementencommissie,
Marjo Koehorst

Uitnodiging bezoek Brandweermuseum in Borculo
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Het is een beetje een grijze dag en een fris windje, 
maar een bezoek aan de stad Zutphen kan eigenlijk 
altijd. Het is een gezellige stad, met een mooie oude 
binnenstad. Omdat er ook een “bier proeverij” was, 
besloten we maar met de trein naar Zutphen te 
reizen. Na een heerlijke ontspannen trip, met uitzicht 
op de mooie omgeving van de zuid-Veluwe, kwamen 
we aan op het station in Zutphen. Je loopt zo vanaf 
het station, na een kort stukje, de binnenstad in. 

Direct wordt je omsloten door oude pandjes, leuke 
winkeltjes en kleine steegjes. De richting wordt 
aangegeven door de mooie grote kerktoren, die direct 
naast het marktplein staat, waar we verzamelden 
in de “Stadsbrouwerij Cambrinus”. Een gezellig 
onderkomen met de brouwketels in het zicht, maar 
dat was voor later in de middag. Na een heerlijke kop 
koffie	dirigeerde	Marjo	en	Fred	ons	naar	de	Berkel,	
naar	de	aanlegsteiger	van	de	“fluisterboot”	waarmee	
we een rondvaart gingen maken. Er waren twee 
boten nodig om de grote groep in te schepen en daar 
gingen we “de wilde baren” op. Nou viel dat “wilde” 
nog wel mee hoor. Wel een stevig windje, maar 

voor de rest een heerlijke boottocht. We legden een 
behoorlijke afstand af over de oude stadsgracht en 
de voormalige “Hanzeroute”, die de Berkel is. Velen 
kunnen zich de Berkel bij de Politie Opleidingsschool 
De Cloese nog wel herinneren en deze rivier loopt 
tot ver in Duitsland en was vroeger een belangrijke 
handelsroute.

Onze schipper vertelde ons de vele bijzonderheden 
die we onderweg passeerden. Maar ook Fred, als 
geboren Zutphenaar, kon nog wat mooie anekdotes 
toevoegen. Ruimte voor de natuur is ook in Zutphen 
toegepast door de gekanaliseerde Berkel weer terug 
te brengen naar zijn oorspronkelijke kronkelende 
rivierloop. Een mooi stukje natuur en een leuke 
recreatiemogelijkheid is hierdoor ontstaan. De 
“scheve” watertoren is een dominant beeld van 
Zutphen. In WO II probeerden de bezetters de 
toren te laten omvallen, maar gelukkig is dat niet 
gelukt. Niet meer als watertoren in gebruik, maar als 
wooneenheden, bleef dit karakterustieke gebouw 
gelukkig behouden, maar hij staat dus wel een beetje 
“uit het lood”. 

Fred loodste ons na de boottocht via een andere 
route terug naar de Stadsbrouwerij, waar we een 
heerlijke lunch genoten in het keldergewelf. Uit 
historisch onderzoek is gebleken dat deze kelder 
in de Middeleeuwen echt als brouwerij in gebruik 
is geweest. Dus een mooie locatie om aansluitend 
een prachtig verhaal te horen van brouwer Gerrit. 
Hij vertelde enthousiast en met veel geloofwaardige 
details over het brouwproces van het bier. Er wordt 
gezegd dat we nu veel alcohol drinken per persoon, 
maar vroeger was dat nog veel meer! Bier was 
namelijk gezonder dan het drinkwater van vroeger. 

Zonder riolering, dus lozing van al het vuil in de 
grachten, was het drinkwater, dat uit datzelfde “open 

Rondvaart en bierproeven in Zutphen
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water” kwam, niet gezond. Bier dus wel, want dat 
was gekookt. Met een gerust hart dronken wij dus 
het eerste glaasje bier, Witte Wolf, een lekker fris 
biertje. Al naar gelang het aantal biertjes, steeg ook 
het alcoholpercentage van die biertjes. Dus ook het 
plezier nam toe, maar Gerrit bleef ons goed bij de les 
houden en wist op smakelijke wijze (bijna) iedereen 
aan het proeven te krijgen. Via de “dubbel”, de “triple” 

en tot slot bij de “Magistraat”, een bier met 12,5 % 
alcohol, kwamen we aan het eind van de proeverij. 

Bij de “Magistraat” moet nog even vermeld worden 
dat dit eigenlijk geen bier is maar “Barley Wine” 
genoemd wordt, vanwege het hoge alcoholgehalte. 

De bijeenkomst werd afgesloten bij de brouwketels, 
waar het brouwproces werd uitgelegd. De koperen 
ketels doen het voor het oog goed, maar de echte 
ketels zijn gemaakt van roestvrij staal. Hou je van 
bier, dan heb je hier een uitgebreide keuze aan 
bieren, ze hebben 34 tapkranen en 16 zelftapkranen 
en	 ook	 nog	 de	 nodige	 keuze	 op	 de	 fles.	 Met	 een	
hartelijk applaus werd Gerrit bedankt voor zijn uitleg 
en de proeverij.

Gelukkig hoefden we zelf niet te rijden en lieten wij, 
na een heerlijk dagje, Zutphen achter ons. Zeker tot 
weerziens!

Loes en Bert

In zijn langdurige carrière heeft hij als chef recherche gewerkt aan het onderzoek en oplossen van verschillende 
gruwelijke misdaden. Over deze aangrijpende ervaringen heeft hij diverse gebeurtenissen op papier gezet.
Over de zaak “ Ina Post” is door Gerard Olinga een boek geschreven. Deze roman is gebaseerd op feiten van 
een van de beruchtste gerechtelijke dwalingen. Ina Post was een 30 jarige bejaardenverzorgster , zij werd tot 
2 keer toe onschuldig veroordeeld voor een moord op een bejaarde vrouw in 1986.

Hij geeft een lezing hierover Op zondagmiddag 22 maart om 13.30 uur in ons clubhuis van Korfbalvereniging 
Sios , Rietganssingel 117 in Velp. 

Om deze lezing bij te kunnen wonen kunt u zich opgeven bij: marjokoehorst@hotmail.com

Het bestuur van IPA Arnhem e.o. nodigt u uit op onze jaarlijkse DLV vergadering op 24 maart 2020 in ons 
clubhuis van de korfbalvereniging SIOS, Rietganssingel 117 te Velp. 

Vanaf	19.30	uur	bent	u	welkom	en	staat	de	koffie	klaar.	De	vergadering	begint	om	20.00	uur.
U bent allen van harte welkom.

Lezing : Gerard Olinga.

Aankondiging en Uitnodiging DLV
op 24 maart 2020
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Arie Wensink - 85 jaar
Op 1 oktober 2019 werd ons lid Arie Wensink 85 jaar.
Voor Fred en Leen reden om op dinsdag 8 april om 10.00 uur naar 
Bemmel af te reizen.
Dit was inmiddels de derde keer dat we Arie op zijn verjaardag bezochten. 
Hij werd door ons ook bezocht toen hij 75 en 80 jaar werd.

Echter deze keer moesten we naar een gunstig gelegen complex van een 
zorginstelling in Bemmel. Arie en zijn vrouw Janny wonen daar nu een 
jaar. Door de verminderde mobiliteit van Janny waren ze genoodzaakt te 
verhuizen naar dit ruim opgezette  zorgcentrum in Bemmel. Het complex 
van drie verdiepingen is om een prachtige binnentuin gebouwd. Wat direct 
opviel was het hoge rollator en rolstoelgehalte op de galerij.

Fred bood Arie een  fraaie bos bloemen aan namens de IPA Arnhem. We 
werden	ontvangen	met	een	kop	koffie	en	een	groot	stuk	Limburgse	vlaai.		
Een protest dat we beiden aan de lijn deden werd door Arie weggewuifd. 
Er ontspon zich een geanimeerd gesprek, waarin Janny ook een duidelijke 
inbreng had. Omdat we alle drie samen bij de Regionale CID hadden 
gewerkt, werden de vermakelijke oude informantenverhalen weer eens 
opgehaald.

Toen we zagen dat het al 12.15 uur was schrokken we dat het al zo laat was. We namen afscheid van Arie 
en Janny. Arie beklemtoonde dat hij het bezoek bijzonder op prijs gesteld had. Hij vond het jammer dat hij 
niet meer aan activiteiten en bijeenkomsten van de IPA Arnhem kon deelnemen. Hij sprak de hoop uit dat we 
hem toch eerder zouden ontmoeten dan na 1 oktober 2024.

Fred en Leen.

Het bestuur van de IPA Arnhem en Omstreken nodigt u 
op zondag 12 januari 2020 uit voor de traditionele IPA 
nieuwjaarsreceptie.
Zet deze datum alvast in uw agenda
De receptie begint om 15.00 uur en zal tot ca. 17.00 
uur duren.

De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in het clublokaal 
van de
Korfbalvereniging SIOS, Rietganssingel 117, 6883DR 
Velp.
    
Tijdens deze receptie zullen, zoals gebruikelijk, onze 
jubilarissen gehuldigd worden en neemt ook Leen Kip 
afscheid als bestuurslid. 

U bent allen van harte welkom.

Nieuwjaarsreceptie
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Rie Terdu 80 jaar

Tijdens onze zeer geslaagde trip naar de taptoe in Rotterdam op  29 september 2019 was ik door Rie Terdu 
al enthousiast aangeklampt met: “Jij bent toch die Bert die binnenkort voor mijn verjaardag langs komt. 
Dat klopte dus. Op vrijdag 1 november jl. reisden Loes Nije en ondergetekende naar het kleine Ederveen. 
Een dorpje met ruim 3.500 inwoners gelegen tussen Ede en Scherpenzeel, op de grens van Gelderland en 
Utrecht. 

We worden zeer hartelijk met 2 zoenen op de wang begroet door Rie in haar mooie huis aan een rustig 
hofje in Ederveen. Na 2 minuten weet ik het al zeker: Vanavond gaan geen grote stiltes vallen. Rie is een 
onderhoudende vertelster, die de meeste gebeurtenissen met veel gemak in de tijd kan plaatsen en veel 
details	heeft	onthouden.	Bij	een	lekker	bakje	koffie	herinnert	het	gebakje	ons	aan	hoeveel	jaren	Rie	enkele	
dagen geleden geworden is.  

Rie is geboren in Beekbergen en heeft haar man Bram Terdu, die uit Nieuwerkerk a/d IJssel komt, in Apeldoorn 
tijdens Hemelvaartsdag leren kennen. Rie mocht naar het feest met een vriendin en Bram was daar met 
maat, die net als hij als Marechaussee’r gelegerd was op de Koning Willem 3 Kazerne.  Toen Bram bij de 
politie wilde, ging hij naar de politieschool in Rotterdam en daar begon hij ook als politieman. Na een tijdje 
vroeg Bram aan Rie waar ze naar toe wilde en uiteindelijk werd dat Ede. Daar begon Bram in 1964. Toen de 
postcommandant Vonk ziek werd, kwam Bram in 1969 naar Ederveen. Hij werd postcommandant en dat is 
hij 7 jaren geweest. Bram was liever naar de afdeling Verkeer gegaan, maar daar was toen geen plek. 

“We hebben een mooie tijd gehad in Ederveen, samen met onze kinderen Marcel en Monique.” Het was eerst 
wel	flink	wennen	in	het	strenggelovige	Ederveen	maar	Rie	en	Bram	pasten	zich	snel	aan	en	maakten	volop	
deel uit van de gemeenschap. Het was een voordeel dat je als postcommandant in dat huis mocht wonen. 
Doordat Bram in de middag thuis kwam eten, hadden de kinderen iedere dag hun vader om zich heen.  Het 
postcommandant zijn, gaf ook verplichtingen. 
Bram was 24 uur bereikbaar. Als dat al niet via de telefoon ging, kwamen de mensen wel aan de deur. Dat 
gebeurde ook in de avonden en weekenden en soms in de nacht. Als er iets aan de hand was in Ederveen, 
werd Bram gebeld door het politiebureau Ede. Omdat Bram een zeer vaste slaper was, nam Rie vaak in de 
nacht de telefoon aan. Rie: “Ik was min of meer de politieassistente. Ik stond dan ook maar op, smeerde als 
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het nodig was nog snel wat brood en deed de garage open, zodat Bram gelijk kon vertrekken. Ik merkte dan 
zelf wel wanneer hij weer terugkwam”. 

De post in Ederveen was dus naast woning, ook ingericht als klein politiebureau, met 1 cel. Hierin werden 
echter geen boeven maar alleen het oud papier in opgeslagen. 

Iedereen in Ederveen wist in geval van nood dat zij bij het postbureau terecht konden. In een enkel geval 
bracht Bram in de nacht ook wel eens een dronkenman naar huis om zo te voorkomen dat diegene dronken 
achter het stuur stapte.  Omdat Bram degene was die aanspreekbaar was voor Ederveen, werd hij bij nacht 
en ontij gebeld en moest hij aan het werk. “Zat ik met de kinderen klaar om te gaan, kreeg Bram een oproep 
en konden we zo maar een uurtje of wat wachten totdat hij klaar was ”.  

Aan de post werden ook vergunningen en brieven van de gemeente opgehaald. Rie had dus ook nog een 
soort	postkantoor	namens	de	politie.		Collega’s	kwamen	met	een	zekere	regelmaat	ook	koffiedrinken	aan	de	
post. Rie: “Daar werden natuurlijk ook vaak dienstzaken besproken. Ik heb me echter altijd gehouden aan 
“Horen, zien en zwijgen.” Uiteraard waren er wel mensen van het dorp die bij kwamen vragen wat er toch 
aan de hand was in het dorp, maar ik heb me altijd op de vlakte gehouden. Ik hield me van de domme en dat 
ging me goed af. “ Rie heeft nooit stil gezeten in Ederveen. Omdat ze haar diploma Kleuterkweekschool had 
gehaald, kwam ze in contact met de Basisschool. “Ik heb daar een tijd gewerkt maar ik had wel 1 voorwaarde. 
Ik moest Marcel mee kunnen nemen, omdat mijn ouders niet altijd konden oppassen”. Zo gebeurde het 
regelmatig dat Marcel in de klas aan een klein tafeltje zat om zijn eigen werkje te doen, terwijl Rie lesgaf aan 
de andere kinderen in de klas.  Door een opleiding coupeuse te volgen, kon Rie ook werk aannemen van 
kledingwinkels. Ze heeft jaren het nodige verstelwerk of andere naaiwerkzaamheden gedaan. 

Ook werkte ze in de bibliotheek van de NIZO (Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek) en bij de het 
Gemeenschappelijke Arbeidskantoor. Het was wel nodig dat Rie het typediploma en het Middenstandsdiploma 
haalde en dat deed ze dan ook met verve.  Op een gegeven moment haalde Bram het B-diploma en moest 
hij ergens anders gaan werken. Bram werd opgevolgd als postcommandant door Gijs van Ginkel. Het gezin 
mocht toen nog een tijdje in het Postbureau blijven wonen, omdat ze een eigen huis aan het bouwen waren 
in Ederveen. Bram was erg handig en heeft heel veel zelf gedaan. Daarom duurde het bouwen iets langer 
dan normaal. 

Nadat Bram in 1975 naar de kaderschool in Zutphen was geweest, begon hij in Ede als groepscommandant. 
Hierna werd hij naar Lunteren verplaatst als postcommandant. “We hebben geweldige jaren gehad daar. Het 
was een vast clubje met collega’s, waar onder andere Tonk Lammers deel van uit maakte. We gingen veel 
met elkaar en kwamen bij elkaar met verjaardagen en andere gelegenheden”. In 1989 ging Bram weer terug 
naar Ede als wachtcommandant. Dat heeft hij nog een aantal jaren gedaan. Doordat de Gemeentepolitie 
en Rijkspolitie over gingen in Regiopolitie kon Bram er met een zeer gunstige regeling uit. Dat was in 1993 
en Bram was toen  56 jaar.  Nadat Bram was gestopt, hadden hij en Rie een grote tuin van 800 m2 die 
bijgehouden moest worden en Bram ging ook door met het fokken van fazanten. Dit deed hij al toen hij nog 
bij de politie werkte. “We hadden 3 grote machines waarmee de eieren werden uit gebroed en in de tuin en 
op een adres stonden totaal 7 rennen voor de dieren. Toen Bram overleed in juni 2010 heb ik een nog een 
tijdje gedaan en ben toen gestopt “. 

Het is Anneke Sweers, die Rie in 2016 enthousiast maakte voor de IPA. Ondertussen is Rie al enkele malen 
mee geweest met onze IPA reizen. Zij is nog niet zo lang lid maar al wel een trouwe deelneemster. Zo is Rie 
mee geweest naar Berlijn, Noorwegen en het Zwarte Woud.  Als Loes en ik afscheid nemen van Rie, is het 
toch nog later geworden dan de bedoeling was.

We hebben ons geweldig vermaakt bij Rie thuis. Het waren zeer veel verhalen van een “politie assistent” van 
80 jaar.

Bert ter Haar
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Jan Freriks 80 jaar!
Door de zomervakantie werd het bezoek aan Jan uitgesteld. 
Toen kwam het bericht van het overlijden van zijn vrouw 
Door. Na een verblijf van 14 maanden in Insula Dei aan de 
Velperweg in Arnhem, overleed zij op 9 september 2019 op 
82 jarige leeftijd. Hierdoor kwam ook een einde aan een 
jarenlange intensieve verzorging van zijn vrouw, die aan 
Alzheimer leed en daardoor niet alleen kon zijn. Zijn leven 
veranderde hierdoor radicaal, vertelde Jan. De dagelijkse 
zorg viel weg en de invulling van zijn tijd moest even een 
plekje	krijgen.	Zelf	is	hij	nog	zeer	gezond	en	fit.	In	zijn	flatje	
op Presikhaaf heeft hij het goed naar zijn zin en kan zich 
goed vermaken. Vaak is hij ’s middags op winkelcentrum 
Presikhaaf te vinden bij zijn vriendengroep, waar zij gezellig 
met elkaar keuvelen over de actualiteiten en natuurlijk over 
“vroeger”. 

U kent ze vast wel, de “hang ouderen”. Het doet Jan 
kennelijk erg goed om op deze wijze een invulling van zijn 
tijd te hebben. Het vissen is ook een hobby van Jan die 
geruime tijd niet door hem uitgeoefend kon worden, maar 
voor komend seizoen gaat hij weer een visvergunning 
aanschaffen en wordt mening visuurtje ingevuld. Ook vele 

namen van collega’s worden genoemd waar vroeger mee werd gevist, ook bij de “Politie Vis club”. Zoals al 
vermeld in het interview voor zijn 75ste verjaardag heeft hij zijn grote hobby, lange afstand hardlopen, vanaf 
toen opgegeven. Zijn regelmatige hardlooproute vanaf Presikhaaf naar camping De Mars duurde altijd 54 
minuten. 

Jan was een echte “diesel”, het ging niet hard, maar met een vast tempo van 12 km. per uur. Maar die route 
loopt Jan niet meer, want hij heeft de caravan en zijn jaarplaats van de hand gedaan. 31 jaar heeft hij met 
zijn vrouw een vaste jaarplaats gehad, met de laatste 19 jaar een mooie plek direct aan het water, waar hij 
kon vissen. Helaas is deze periode voorbij, maar Jan kijkt er met een goed gevoel op terug. Thuis wordt hij 
ook omgeven met voldoende aandacht en zorg van zijn drie kinderen. Een zoon van hem is kok, dus zelf 
koken	hoeft	hij	niet	vaak	te	doen!	Verder	blijft	Jan	actief	met	wandelen	en	fietsen	en	natuurlijk	het	volgen	en	
bezoeken van “zijn” voetbalclub “Vitesse”.

De periode binnen de gemeentepolitie Arnhem begon voor Jan in 1977, nadat hij daarvoor bij de AKU had 
gewerkt en via Jan van Eden hoorde dat er vacatures waren bij de parkeerpolitie. Na het sollicitatiegesprek 
met Chiel van de Rotte en Ed Riewald werd hij na de nodige sport- en psychische testen aangenomen 
en startte op 1 april 1977. In 2000 ging Jan uit dienst, inmiddels was de parkeerpolitie over gegaan naar 
de gemeente Arnhem. Een mooie tijd werd afgesloten. Het lidmaatschap bij de I.P.A. bleef hij aanhouden 
en de kaartavonden waren daarvan de reden. Jan is een fanatiek kaarter, zowel binnen de I.P.A. maar 
ook daarbuiten. Hij heeft zelf zijn eigen kaartavonden georganiseerd in “De Rank” aan de Groen van 
Prinsterenstraat in Arnhem en kaart nu nog bij “De Trolley’s”, van voorheen het Gemeente Vervoerbedrijf. Ze 
kaarten in de gezellige ruimte bij de remise aan de Westervoortsedijk. Jan heeft ongeveer 10 jaar lang mede 
de kaartavonden van de I.P.A. georganiseerd. Eerst met Jan van Eden, later met Fred Holtes. Na een tip van 
Jan kwamen we als I.P.A. ook in de “Oost Hof” aan de Kinderkamp in Arnhem terecht. Ongeveer 4 of 5 jaar 
geleden is Jan gestopt met de organisatie en ook met het kaarten bij de I.P.A., maar de volgende kaartavond 
heeft Jan genoteerd en het lijkt hem wel weer gezellig te komen kaarten.

Bij een bezoek hoort een bloemetje, maar in deze leek het gepaster Jan een kleine “hartversteking” te geven. 
We wensen Jan nog vele jaren in goede gezondheid toe en bedanken hem voor de hartelijke ontvangst en 
het gezellige gesprek. Jan graag tot ziens!

Fred Holtes en Bert Veldink.
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Jubileumreis Ierland 2020
In De Melder van afgelopen juni 2019 schreven wij al over onze plannen om een reis naar Ierland te maken 
in 2020, ons jubileumjaar, 60 jaar I.P.A. Arnhem e.o. Inmiddels heeft touroperator Midland Tours een mooie 
reis samengesteld. Ondanks dat de feiten rondom de ‘Brexit” nog steeds niet duidelijk zijn, ligt er nu wel een 
concreet voorstel en zijn de datum en de prijzen bekend.

Na eerdere berichtgeving over deze reis hebben zich al een groot aantal belangstellenden aangemeld. Deze 
belangstellenden hebben zich na het artikel in de maart en juni uitgave van de melder opgegeven en staan 
dus boven aan de lijst. 

Op het tijdstip van ter perse gaan van deze Melder was het juiste aantal deelnemers nog niet bekend. Indien 
u na het lezen van de informatie van deze reis zich wilt aanmelden, dan geldt de volgorde van aanmelding 
bij de reis coördinator, Marjo Koehorst, per email aan: marjokoehorst@hotmail.com of telefonisch op: 06-
45625930. 

Na opgave bij de reis coördinator ontvangt u nadere informatie over de verdere afhandeling voor deze 
prachtige reis naar Ierland.  

De reiscommissie:
Marjo Koehorst, Fred Holtes, Leen Kip en Bert Veldink.
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Op donderdagmiddag 7 november was het zover.

Om twee uur waren 26 IPA-leden aanwezig. Eerst 
een	kopje	koffie,	thee	of	chocomelk	en	even	bijpraten.	
Daarna werden wij in groepjes verdeeld en konden wij 
de baan op om de krachten te meten. Er werd fanatiek 
gegooid.

De mannen hard en de vrouwen deden het met gevoel. 
Volgens mij liepen de banen wel een beetje scheef 
want de goot deed ook vaak mee, maar dat kon de pret 
niet drukken. Wie de beste was, was niet belangrijk, 
de gezelligheid was het waar het om ging. Tijdens het 
gooien werden wij royaal van drank voorzien en een 
lekker hapje was daar ook bij.

Na	afloop	werd	er	nog	nagepraat.
De evenementencommissie bedankt voor het 
organiseren, misschien komt er nog een volgende keer.

Lida Kock

Bowlen bij de Griethse poort in Zevenaar
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