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Onze nationale politie kreeg er de laatste tijd flink van langs. 
Opmerkingen als: de interne cultuur is te losjes, corruptie 
ligt op de loer, de leiding is nalatig en jongeren willen geen 
politieman of -vrouw worden. “Pijnlijk en er komt nog meer 
aan”, aldus korpschef Erik Akerboom.
De commissie-Ruys, die onderzoek deed naar het geldschandaal 
bij de Centrale Ondernemingsraad. Onderzoeksbureau 
Motivaction die meldde dat het imago van de politie zo negatief 
is dat jongeren er niet willen werken. De vakbonden die vinden 
dat de leiding slecht voor zieke politiemensen zorgt. Het 
WDOC, het kenniscentrum van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie constateerde in haar rapport dat allochtone agenten 
relatief vaker corrupt zijn. Een meerderheid van de wijkagenten 
in Nederland zegt dat de georganiseerde misdaad in de 
steden nagenoeg vrijspel heeft. Het tekort aan rechercheurs 
frustreert het lokale werk van de geüniformeerde agenten, 
aldus blijkt uit een onderzoek van twee wetenschappers van 
de Politieacademie in opdracht van de Nationale Politie. De 
twee onderzoekers spreken van ‘fixatie op geüniformeerde 
politiemensen’. Bedoeld wordt dat de politieleiding heilig gelooft 
in blauw op straat. Maar blauw kan niet zonder rechercheurs 
in burgers, aldus de onderzoekers. Volgens de politieleiding 
hebben de basisteammedewerkers al een opsporingstaak en 
moeten oplossingen uit de lengte of de breedte komen. “Wij 
kunnen de totale capaciteit van de politie niet beïnvloeden, 
dat is een verantwoordelijkheid van de minister”. Hoewel er 
veel waardering onder burgemeesters bestaat voor het werk 
van de wijkteams geldt dit niet voor de georganiseerde en 
ondermijnende drugscriminaliteit die welig tiert in vele steden. 
Er zijn teveel criminelen die veel te weinig worden aangepakt.
Inmiddels wetende dat de reorganisatie bij de politie te snel 
moest, er bezuinigd moest worden en veel collegae geplaatst 
moesten worden, waar overigens ook veel problemen bij 
ontstonden. Iedereen weet dat reorganiseren in de eerste 
plaats geld kost. Staat de organisatie zoals gewenst is, dan pas 
kun je kijken of er bezuinigd moet worden en waar. 
De politieleiding had naar mijn mening wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op zowel de Minister als de politiek. Zij 
had duidelijk aan moeten geven dat wat de Minister en de politiek binnen de gestelde kaders wilde niet kon. Het opleggen 
van een zo grote reorganisatie, de grootste binnen de overheid, kan niet zonder brede steun voor de te nemen besluiten. 
Beter een weloverwogen en gewogen besluit dan zaken doordrukken zonder de betrokken mensen er bij te betrekken. 
Het politiebedrijf is geen bedrijf zoals in het economische bedrijfsleven. Het politiebedrijf is daarentegen wel degelijk een 
organisatie, die maatschappelijk nuttige producten en diensten levert, werkgelegenheid schept, een zinvolle tijdsbesteding 
en veilige werkplek is voor zijn personeel. Dat levert een optimale winst en een product dat een bijdrage levert aan de 
samenleving. Een zichtbare politie, niet alleen in uniform, in zowel uiterlijk als prestaties hoort deze bijdrage aan onze 
maatschappij te leveren. Een veelomvattende taakuitvoering waar de burgers recht op hebben. Bezuinigen alleen levert 
misschien op de korte termijn winst op. De maatschappelijke gevolgen op langere termijn zullen daarbij heel anders 
uitpakken. Burgers klagen over de onzichtbare politie, de maatschappelijke problemen zijn groot. Denk maar aan de grote 
problemen in de zorg als geheel. Ook hiervan ondervindt de politie extra druk om gevallen die echt op hulp wachten nu 
op het bordje van de politie komen. 
Minister, Korpsleiding en politiek neem uw verantwoordelijkheid, u bent dit aan alle inwoners van Nederland verplicht!

Uw voorzitter,
Jan Eijkemans
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In de nacht van 11 op 12 augustus j.l. is ‘onze’ Jos ten Wolde in de leeftijd 
van 71 jaar overleden. Jos was bijna 40 jaar lid van onze IPA familie 
en maakte vele jaren deel uit van het bestuur van ons district. In het 
bestuur heeft Jos diverse functies bekleed zoals penningmeester en de 
laatste jaren tot zijn overlijden in de functie van ledensecretaris. Jos was 
humorvol en kon heel goed relativeren. 
Jos was ook vrijwilliger bij verpleeghuis Joachim en Anna. Vele mensen 
reageerden dan ook op het bericht op Facebook, zoals : een fijn mens, 
een supergoed mens.
Jos had de wens geuit dat in besloten kring de afscheidsdienst zou 
worden gehouden. Tijdens deze prachtige dienst, die gehouden werd 
op zaterdag 19 augustus, mocht ik als voorzitter, een persoonlijk woord 
richten tot de familie en andere aanwezigen. De tekst van dit afscheid 
was:

Beste Tiny, Ralf en Linda, familie en vrienden,

Vandaag nemen wij afscheid van een markant persoon, Jos ten Wolde, 
je man, vader en schoonvader. Een man die rustig en nuchter was, heel 
bescheiden, maar o zo betrokken.

Jos zou afgelopen dinsdag, 12 augustus, 40 jaar lid van de International 
Police Association (IPA) zijn geweest.

Jos is bij de Rijkspolitie werkzaam geweest als administrateur in 
Ubbergen. Bij de samenvoeging van de Rijkspolitie en de gemeentepolitie kwam Jos te werken op het bureau te Nijmegen, 
waar hij diversen functies heeft bekleed, o.a. bij de technische opsporing en herkenningsdienst.

Jos is ook jarenlang bestuurder van het district Nijmegen van de IPA. Ook hier heeft hij zich met diverse functies bezig 
gehouden, zoals als penningmeester en de laatste jaren tot zijn overlijden als ledensecretaris. 
Jos was van het ‘wel en wee’ van de IPA goed op de hoogte. Hij was voor ons als overige bestuursleden een vraagbaak 
over wat zich zoal in de jaren heeft plaatsgevonden, zowel aan activiteiten voor de leden als binnen de diverse 
bestuurssamenstellingen. Bij vele georganiseerde evenementen was hij samen met Tiny aanwezig en genoot volop daarvan.
In de vergaderingen van ons bestuur ging het bij Jos nooit om, wat ik noem, het ‘wie’ maar om het ‘wat’. Saamhorigheid 
en staan voor de besluiten waren belangrijker dan door wie ze voorgesteld werden. De menselijke maat en de goede 
onderlinge verhoudingen, daar ging het bij Jos om. Het devies van de IPA: Dienen door vriendschap, stond bij hem voorop.

De laatste jaren werden moeilijker voor Jos. Zijn gezondheid begon hem parten te spelen. De bezoeken aan hem, zowel 
thuis als in verpleeghuis Kalorama, waren voor mij vanzelfsprekend. Het bericht van Tiny dat het niet goed ging met Jos 
kwam bij ons dan ook hard aan. Bij  mijn laatste bezoek op 7 augustus j.l. zag je dat het niet lang meer zou duren dat er 
een einde kwam aan zijn aardse leven. Maar dat het zo snel ging, dat hadden wij niet verwacht.

Tiny, jij moet vanaf nu verder zonder Jos maar weet dat wij je steunen. Ralf en Linda jullie moeten verder zonder vader 
en schoonvader. Het zal niet gemakkelijk zijn want misschien had je nog veel te vragen, vragen die je nu helaas niet meer 
kunt stellen. Voor de komende tijd wens ik u allen veel sterke toe.

Jos vaarwel.

In memoriam Jos ten Wolde
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Het vierde IPA World Seminar for Young Police Officer zit er al weer op.
52 IPA leden van 25 landen waren op het Norbert College in Green Bay, New Zealand, voor een week van vriendschap, training 
en ervaringen.

Onder de aanwezigen zijn ook twee Nederlandse IPA leden. 
Hieronder een mooie foto impressie van IPA NZ Region Two.

HET VIERDE IPA WORLD SEMINAR FOR       YOUNG POLICE OFFICERS

8 



99

HET VIERDE IPA WORLD SEMINAR FOR       YOUNG POLICE OFFICERS



1111 

De 101ste vierdaagse van Nijmegen werd gehouden van 18 t/m 21 juli 2017. Dit jaar hebben 38.409 deelnemers de vierdaagse 
weer volbracht. Het weer was dit jaar wederom goed, waarvan de wandelaars en ook de bezoekers hebben geprofiteerd. Onder 
deze wandelaars waren ook de gasten van IPA Nijmegen e.o. welke verbleven in sporthal “de Kwel” in Cuijk. Dit jaar had een aantal 
groepen afgezegd waardoor het er minder waren dan vorig jaar. Wel hadden we voor de eerste keer een collega uit Litouwen, uit de 
hoofdstad Vilnius op bezoek. Velen collega’s komen al jaren en vinden het gezellig in de Kwel. Daarnaast zorgt de beheerder van de 
Kwel, Leo Kelders , voor een uitstekend verzorgd onderkomen en goede maaltijden. Leo heeft echter aangegeven dat hij om zakelijke 
redenen stopt met het onderbrengen van gasten tijdens de vierdaagse. Dit betekende dat de IPA al op korte termijn op zoek moest 
naar een nieuwe locatie. Tijdens de vierdaagse zijn we hier dan ook druk mee bezig geweest. We hadden na enkele gesprekken met 
de beheerster van de sporthal in Malden deze uitgenodigd op woensdagavond naar de Kwel in Cuijk te komen. Daar heeft zij toen 
gesproken met onze aanwezige IPA gasten. Door allen is besloten volgend jaar gebruik te maken van de Sporthal in Malden. Dit 
betekende ook dat dit jaar de laatste keer was dat we in de Kwel verbleven. Zoals gebruikelijk werd op maandagavond, de Attentie 
Speciale edition van de IPA Nijmegen e.o. uitgereikt aan onze gasten in de Kwel. Daarnaast hadden we dit jaar voor iedereen nog 
de speciale pen van de IPA Nijmegen e.o. als cadeautje. Omdat er een aantal groepen niet waren is op vrijdagavond de landenavond 
niet doorgegaan. We zullen bekijken of we dit volgend jaar in ons nieuw onderkomen weer op vrijdagavond kunnen houden. Op 
zaterdagmorgen zijn gewoonte getrouw de buitenlandse politiemensen ontvangen op het hoofdbureau van politie te Nijmegen.

Na de wens uitgesproken te hebben het volgend jaar elkaar weer te treffen in ons nieuw onderkomen in Malden ging men huiswaarts. 
De 102ste Vierdaagse vindt plaats van 17 juli t/m 20 juli 2018.

De 101ste Vierdaagse van Nijmegen.
Tekst: Adrie Daniels
Foto’s: Henk Baron



Zoals bij elke jongeling komt er vroeg of laat het 
moment dat hij of zij het huis uit gaat. Ook bij Battje 
gebeurde dat onlangs. Veel mensen hadden gehoopt 
dat Battje in Twente zou gaan studeren en misschien 
wel thuis kon blijven wonen maar door landelijke 
regels moest Battje naar ‘kostschool’ in het hoge 
Noorden.

Richtlijnen
Sinds begin 2015 zijn er landelijke richtlijnen die de 
aankoop van honden binnen de eenheid verbieden. 
Dit gebeurt omdat de politie belangenverstrengeling 
wil voorkomen. Dit betekent dat wanneer een hond 
door een collega in een eenheid wordt opgeleid voor 
het basisdiploma Politiehond I, de hond altijd naar 
een andere eenheid wordt verkocht. De opleiding 

van honden voor het basisdiploma Politiehond I vindt plaats door trainers die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Politiehonden Vereniging. De trainers zijn burgers maar ook politiecollega’s. De opleiding van honden vindt in vrije tijd plaats. Als de 
hond het basisdiploma heeft en is gekeurd, wordt de hond verkocht aan de politie.

Aaibaarheidsfactor
Dieren doen het altijd goed bij het publiek. En honden hebben nu eenmaal een hoge aaibaarheidsfactor. Dat is met politiehonden in 
opleiding niet anders. Dat blijkt zeker ook bij Battje. De politiehond  in opleiding die het basisteam Almelo op facebook adopteerde 
en sindsdien de nodige fans kreeg op de facebookpagina van het team. Een schot in de roos of een marketingstunt zou je het kunnen 
noemen. En het is natuurlijk jammer als je zo’n belangrijke gangmaker van je team kwijtraakt.

Battje ‘schattige’ surveillancehond
Een facebookpost van het Basisteam over het vertrek van Battje leverde nogal wat reacties op. Marleen Olde Heuvel beheert 
samen met Daniël Dubbink de  facebookpagina. Marleen vertelt: “Ongeveer anderhalf jaar geleden ging Battje viral na een foto in 
de nachtdienst. Sindsdien heeft Battje veel fans. We zijn als basisteam teleurgesteld dat we Battje kwijt raken. Hij heeft veel goodwill 
gekweekt bij de burgers in Almelo. Veel mensen vinden hem een schatje. In een aantal filmpjes hebben we wel duidelijk gemaakt dat 
Battje wel opgeleid wordt als surveillancehond en wat dat betekent. Dat Battje dan niet zo schattig is als hij soms op de foto’s lijkt. In 
Twente was er van oudsher een goede band tussen hond en hondengeleider, doordat de geleider als hij dat wou, zelf een hond kon 
opleiden en daarna kon houden als diensthond. Het huidige beleid staat dat niet meer toe en dat vind ik jammer. We vinden het in 
Almelo jammer dat Battje weg gaat, ook al weten we dat Battje in Noord-Nederland een fantastisch thuis zal krijgen”.

Battjeboek
In september zal er een kinderboek uitkomen met Battje in de hoofdrol. Battje zal dan ook nog een keer terugkomen in Almelo om 
het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Er zijn ideeën om (een gedeelte) van de opbrengsten van het boek aan een goed doel 
te schenken.

Accepteren
Hondengeleider en hondentrainer van 
Battje Martin Kuyper zit er heel praktisch 
in: “Bepaalde dingen worden beslist en dat 
is nu eenmaal zo. Je gaat er niet over. Dat 
accepteer ik. In het verleden heb ik een aantal 
honden zelf opgeleid en deze vervolgens 
kunnen houden als mijn eigen diensthond. 
Mijn huidige hond is ook zo’n hond. Met het 
huidige aankoopbeleid kan dat niet meer. Ik 
ben hartstikke blij dat Battje naar een goede 
collega gaat. Battje krijgt het daar geweldig. Ik 
heb de collega al meerdere malen gesproken, 
zijn vrouw en kinderen ontmoet en hij is bij 
mij thuis geweest. Ik heb er een goed gevoel 
bij. De collega’s in Noord-Nederland vinden 
Battje ook een geweldige hond”.
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Politiehond Battje gaat studeren in het hoge Noorden
Bron: Korpsnieuws
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Contributie
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Geachte leden,
 
Zoals wellicht bekend, wordt heden ten dage de jaarlijkse contributie door de landelijke penningmeester 
geïnd.
Dit via de verleende machtiging of de acceptgiro of betaling op andere wijze.
Dit lopende jaar heeft deze contributie inning nogal wat problemen gegeven tot ergernis van een 
aantal leden,
men kreeg veelal onterecht een brief enz.
Om het komende jaar (inning in januari) toch goed en probleemloos te laten verlopen verzoek ik een 
ieder om even kritisch te kijken naar zijn of haar banknummer.
Mocht dit gewijzigd of niet juist zijn geef dit dan door aan de ledenadministrateur , B.Peper.
red-nijmegen@ipa-nederland.nl
 
of wijzig het zelf in MIJNIPA. MIJNIPA vindt u op de website van IPA.nl.
 
Aanbevolen wordt om met een machtiging te werken, hetgeen veel ongemak kan voorkomen.
Met een machtiging loopt u geen risico en intrekken is altijd mogelijk.
 
Onbekend met het gebruik van MIJNIPA stuur dan een mail aan communication@ipa-nederland.nl. 
Vermeld wel het lidmaatschapsnummer.
 
Reknr landelijk penningmeester NL18 RABO 0114040982 (alleen bestemd voor betaling contributie)
 
En voor alle duidelikheid:
Rekeningnr. Districtspenningmeester  NL97 
RABO 0155746456 (bedoeld voor betalingen 
aan het district )
 
Gegevens van bestuursleden 
zoals de ledenadministrateur 
vindt u in de colofon van de 
Attentie.
 
Uw penningmeester     
Jaap Heerschop
pm-nijmegen@ipa-nederland.nl
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Alkema1 1938

Kon.Mar. 2e verkeersbrigade 
Leeuwarden 1941

Kon.Mar. 2e verkeersbrigade 
Leeuwarden 1941

Driehovenstraat 1974

Hoofdbureau van politie Gron. 1965

Gempo Groningen 1929
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Driehovenstraat 1974
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Het bestuur vraagt jullie medewerking.Politie Nieuws

‘Is dit nog acceptabel?’ Een vraag die in de rechtspraak geregeld moet worden beantwoord. De normen van de ‘gemiddelde 
Nederlander’ staat daarbij centraal. Neem een tik op de billen. Vinden wij dat een vrouw dat gewoon moet accepteren of is het 
een stap te ver?

De Hoge Raad moest in september 2015 een oordeel geven over een tik op de billen. In mei 2011 (!) kreeg een vrouw die door 
de supermarkt liep met haar zus een klap op haar billen van een man. De man zei daarbij: ‘Hé schatje’. De vrouw deed vervolgens 
aangifte van aanranding. De zus ondersteunde het verhaal dat de vrouw een tik op haar billen had gehad.

De verdachte werd gehoord en verklaarde dat hij de vrouwen wel leuk vond en een gesprek met hen aan wilde knopen. Hierbij 
sprak hij de vrouw aan met ‘Hé schatje’ en raakte haar aan, volgens de verdachte bij haar schouder.  

Normaal of niet?
De man werd door de politierechter en het Gerechtshof veroordeeld voor de aanranding. Hij stapte daarna naar de Hoge Raad. 
De man ontkende dat hij de billen van de vrouw had aangeraakt. Zijn advocaat voerde aan dat de tik geen seksuele strekking had 
en er dus geen sprake kon zijn van ontuchtige handelingen, zoals vereist voor de veroordeling voor aanranding.

Net als de rechters die hen voorgingen, dacht de Hoge Raad hier anders over. Uit de uitspraak ‘Hé schatje’ bleek voor de Hoge 
Raad dat de handeling van de verdachte weldegelijk van seksuele aard was.

Gevolgen
Betekent dit nu dat iedere tik op de billen strafbaar is? Zeker niet. De rechtspraak is verdeeld over dit punt. Wat ‘normaal’ is, hangt 
af van de omstandigheden, de relatie tussen ‘het slachtoffer en de dader’ en de omgeving.

Maar voor deze verdachte pakten zijn openingszin en -handeling compleet verkeerd uit. In plaats van een leuk gesprek, werd hij 
veroordeeld voor aanranding. Hij kreeg voor dit feit en voor een gepleegde diefstal een taakstraf opgelegd.

Tik op de billen
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Naar aanleiding van de orkaan Irma werd besloten om, 
naast de twee al in het Caribisch gebied opererende 
Marineschepen Zr. Ms Zeeland en Zr. Ms. Pelikaan, 
ook Zr. Ms. Karel Doorman naar Sint Maarten te 
sturen. 

Zr.Ms. Karel Doorman, het Joint Support Ship (JSS), 
is een logistiek ondersteuningsschip dat veel en 
groot (militair)materieel kan vervoeren, andere 
marineschepen kan bevoorraden en kan functioneren 
als (helikopter)basis op zee voor operaties op land. 
De A833 is het grootste Nederlandse marineschip.

Buiten de normale hulpgoederen zoals Water, zeilen, 
containers van het Rode Kruis, legervoertuigen 
enz. gaan er ook diverse Politievoertuigen mee 
waaronder een mobiele communicatie-unit, ook wel 
verbindingsmiddelenvoertuig genoemd en diverse 
surveillanceauto’s . De voertuigen zijn bestemd 
voor inzet op Sint Maarten en worden geladen op 
het voertuigendek van Zr.Ms. Karel Doorman, het 
schip dat boven de kade uittorent. Op woensdag 20 
september is het schip uit Den Helder vertrokken 
richting  de West.

Zr. Ms. Karel Doorman volgeladen met hulpgoederen 
voor Sint Maarten
Tekst: Martin van der Putten 
Foto’s: Internet en Koninklijke Marine
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Nieuwsbrief IPA Nederland
Beste IPA leden,
Hoewel het ogenschijnlijk wat beter gaat in ons land blijkt dat veel bedrijven het toch moeilijk hebben. Dat 
heeft ook gevolgen voor de financiering van de advertenties in de IPA magazines.
Een aantal uitgevers is er al mee gestopt en andere zien geen kans meer om een magazine op papier uit te 
geven dat betaald wordt uit de opbrengsten van de advertenties. 
De kosten voor het verspreiden van een papieren uitgave worden ook sterk beïnvloed door de voortdurend 
stijgende porto kosten voor binnen- en buitenland.

Al deze ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen dat het landelijk bestuur besloten heeft om het IPA-
Nederland magazine met ingang van 2017 digitaal uit te geven. Dit met uitzondering van een papieren oplage 
die bestemd is voor onze relaties in Nederland en leestafels in de verschillende dienstgebouwen. Relaties in 
het buitenland en leden met een bij ons bekend emailadres zullen het blad dus met ingang van heden via een 
link in een emailbericht ontvangen.

Klik hier voor het magazine 2017 nr.2 www.ipa-nederland.nl/magazine
Natuurlijk is het magazine ook te vinden op onze website www.ipa-nederland.nl
Leden die niet beschikken over een emailadres of dat bij ons niet bekend is, krijgen nu nog een papieren versie 
met begeleidend schrijven. Daarin het verzoek om hun emailadres aan ons op te geven via enrolment@ipa-
nederland.nl of indien zijn niet beschikken over email dit kenbaar te maken aan de (leden) secretaris van hun 
district. Zij zullen dan een papieren uitgave blijven ontvangen.
Namens het bestuur en de redactiecommissie IPA-Nederland,



Op woensdag 11 oktober werd er op veel bureaus in diverse 
eenheden de regenboogvlag gehesen ter ere van de Internationale 
Coming Outdag. Hiermee toont de politie symbolisch dat ze een 
veilige plek is voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen en transgenders (LHBT’ers).’

‘De Internationale Coming Outdag benadrukt dat iedereen 
zichzelf moet kunnen zijn, zich geaccepteerd moet kunnen voelen 
en ook sociaal veilig’, zegt Jaap, namens Roze in Blauw Nederland. 
‘En dat geldt overal … op straat, in de zorg, in de sport en op 
het werk. De regenboogvlag symboliseert deze vrijheid. Door 
te vlaggen, laten we zien dat de politie een veilige plek is. Een 
plek waar je als LHBT’er terecht kunt als je slachtoffer bent van 
geweld, discriminatie, belediging of pesterijen wegens seksuele 
gerichtheid of genderidentiteit. We hijsen de vlag overigens pas 
maandag, omdat de Coming Out Dag dit jaar op een zondag valt. 

Dat respecteren we natuurlijk.’ 

Ongewenst gedrag
Jaap: ‘Helaas ontvangen wij ook van collega’s nog steeds 
verontrustende meldingen van ongewenst gedrag door andere 
collega’s. Ook de reacties van collega’s over LHBT-berichtgeving 
op ons intranet, geven aan dat we er binnen onze organisatie nog 
lang niet zijn als het gaat over dit onderwerp. Toch is aandacht 
voor dit thema en de discussie ook belangrijk.’ 

Aangiftebereidheid
‘Uit diverse onderzoeken blijkt dat LHBT-slachtoffers minder 
snel aangifte of melding doen dan andere slachtoffers. Ze 
ervaren vaak dat een incident op hen is gericht, meer dan dat 
het bij toeval gebeurt. Het wordt dan een zeer persoonlijk 
verhaal. Als je dat moet vertellen aan willekeurig welke agent, 
dan blijkt dat een te hoge drempel. Aangifte of melding doen 
bij een politiemedewerker van Roze in Blauw kan die drempel 
verlagen’, aldus Tom van Roze in Blauw Noord-Holland. Hij zei 
dit in een interview na de Canal Pride in Amsterdam van dit 
jaar. ‘Maar’, benadrukt Tom, ‘dit is geen motie van wantrouwen 
naar onze heteroseksuele collega’s toe. Het slachtoffer is hierin 
leidend’. 

Roze in Blauw is landelijk
Op 1 augustus is Roze in Blauw Nederland officieel gestart. Er 
wordt hard gewerkt aan operationele vraagstukken zoals hoe 
om te gaan met het fouilleren van transgenders en hoe om te 
gaan met bezoekers van mannenontmoetingsplaatsen, maar ook 
hoe we de gemelde incidenten landelijk registreren en hoe we 
onze bereikbaarheid verbeteren. 
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Opgave voor de diverse aktiviteiten dient ruim vooraf 
plaats te vinden bij Dick of Adrie. Zie hiervoor de 
colofon voorin deze Attentie.

Reeds een aantal jaren bestaat er een samenwerkingsverband tussen de oostelijke districten van de IPA. Dit heeft mede 
mogelijk gemaakt dat wij aan elkaars activiteiten kunnen deelnemen. Het betreft de volgende districten van de IPA:
- Arnhem
- Twente
- Zwolle
- Oost-Nederland (Apeldoorn en De Graafschap).

Voor deze activiteiten zie hun web-pagina’s op de site van IPA Nederland.

Activiteiten overige districten van Oost 6:

Opgave 
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Agenda
Een bezoek aan Fort Pannerden. Hier worden we ontvangen en krijgen we een rondleiding. 
Groepsgrootte hebben we beperkt tot 20 personen, dus geef je zo snel mogelijk op.  We worden om 
10.30 uur verwacht en krijgen dan eerst koffie en appelgebak. Daarna zal om 11.00 uur een rondleiding 
volgen.

Wederom bent u allen van harte welkom op deze dag om onze jubilarissen te huldigen en gezellig bij 
te praten. Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40, 6651 DE Druten, aanvang 11.00 uur.

Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40, 6651 DE Druten, aanvang 11.00 uur.

Heb je zin hierin iets te betekenen?
Laat het ons weten, ook ideeën zijn welkom.

Zaterdag 28 

oktober 2017     

Zondag 12 

november 2017     

Zondag 7

januari 2018

Zaterdag 9 

november 2019  

Najaarswandeling Fort Pannerden

2e IPA Nijmegen e.o. Inloopdag

Nieuwjaarsreceptie

60 Jarig jubileum IPA Nijmegen e.o.


