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Het nieuwe jaar is weer begonnen en wij gaan proberen ook 
dit jaar voor IPA Nijmegen e.o. succesvol te laten zijn. In ieder 
geval kunnen wij terugzien op een geslaagd jaar met de nodige 
activiteiten.

Economisch zou het, volgens de regering, weer heel goed gaan. 
De verwachtingen zijn in ieder geval hoog laat zij weten. Groei 
zit er dan ook al in sinds afgelopen jaar, alleen wij merken er 
zo weinig van. Ja, de werkenden gaan er op vooruit maar de 
gepensioneerden en de allerlaagst betaalden gaan er zelfs op 
achteruit. Ook nu weer vinden we de jaarlijkse stijging van cao-
lonen heel normaal. In procenten is dit evenveel. Bekijken we 
het in harde euro’s dan zien we dat de inkomensverschillen 
steeds groter worden. Een loonsverhoging van 3 procent bij 
een inkomen van 100.000 p.j. is ongeveer 1.750 euro per maand. 
Bij een inkomen van 1x modaal is dat 607 euro per maand. 
Als dit telkens gedaan wordt, groeit de loonkloof automatisch 
in de loop van de tijd. De vraag die je kunt stellen is: wat 
rechtvaardigt de bijna drie keer grotere loonstijging voor de 
topmanager ten opzichte van de modaal verdiener. Ik kan er 
geen verklaring voor vinden. Krijgt iedereen er bijvoorbeeld 100 
euro bij dan kan iedereen er hetzelfde mee kopen. Uiteindelijk 
zal de loonkloof minder groot worden maar er zal uiteraard 
ook een verschil moeten blijven. Verantwoordelijkheid zal 
betaald moeten worden, maar zulke grote verschillen zoals 
die nu zijn ontstaan zorgen ervoor dat de allerrijksten sneller 
rijker worden dan dat de gehele economie er in zijn geheel 
op vooruit gaat. Maatschappelijk ondernemen, iedereen het 
zijn gunnen, moet weer de norm zijn. Wat moet de een met 
miljarden op zijn rekening en de ander kan niet of maar net 
met zijn inkomen rondkomen? Thomas Piketty, schrijver van de 
wereldwijde bestseller Kapitaal in de 21e eeuw is van mening 
dat de enige manier om de groeiende ongelijkheid uit de wereld 
te helpen is dat alle landen het Europese model met sterke 
sociale zekerheden en grote overheden overnemen. 

Nog afgezien van het regeringsbesluit om 1,2 miljard te 
besteden aan internationaal opererende bedrijven. Dat was nodig voor een goede concurrentiepositie anders zouden 
ook die bedrijven wel eens ons land kunnen verlaten. Dat dit zo zou zijn is, zelfs voor deskundigen, nog maar de vraag. Het 
geld, dat vaak naar buitenlandse aandeelhouders gaat, had veel beter besteed kunnen worden. Kijk naar de problemen in 
de zorg, het onderwijs, zelfs naar onze politieorganisatie waar nog veel moet gebeuren om alles goed te laten verlopen 
en dat we de opgedragen taken kunnen uitvoeren naar tevredenheid van de inwoners van het land als ook voor de 
politiemensen zelf.

Ik wens u toe een gezond, gelukkig en zorgeloos nieuwjaar.

Uw voorzitter,
Jan Eijkemans

Een nieuw jaar
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Er zijn deze reis 49 deelnemers waarvan er 11 voor de 
eerste keer meegaan. 
Het is een hartelijk weerzien met veel deelnemers in 
Herveld waar 38 van het totaal opstappen. Wij waren als 
eerste aanwezig, vanwege mogelijke files zijn we extra vroeg 
vertrokken. Gelukkig kunnen we in de chauffeurskantine 
terecht voor een kop koffie waarvoor we slechts 20 cent 
hoeven te betalen. Izak en Alice treffen we daar al aan. Zo 
langzamerhand komen ook overige deelnemers het terrein 
oprijden. De auto’s worden achter elkaar geparkeerd op 
een apart gedeelte van het parkeerterrein. Het is fijn dat 
dit kan en mag bij de Betuwe Express. 

We vertrekken 8.45 uur, nadat Joop, onze trouwe chauffeur 
van de laatste jaren, nog even wat moet regelen en ons 
instructies heeft gegeven met betrekking tot de veiligheid 
tijdens het reizen. Dan gaat het richting Utrecht waar nog 
7 deelnemers instappen. Dit keer bij het Transferium P+R 
Westraven in plaats van het Jaarbeursplein. Dan wordt de 
reis vervolgd naar Deurningen waar bij restaurant ‘Frans 
op den Bult’ de laatste 4 deelnemers instappen. We komen 
daar aan om 10.40 uur. We hebben er dan al bijna de helft 
van het totaal aantal te rijden km van ca. 560 opzitten. 

Nadat we goed en wel op weg zijn neemt Izak het woord 
en heet ons van harte welkom. Ondertussen passeren we 
om 11.20 uur de grens bij Nordhorn. Het programma is 
enigszins aangepast naar aanleiding van de reis met groep 
1. Ook deze keer is er weer een samenwerking met de 
plaatselijke afdeling(en) van de IPA. De voorzitter van de 
IPA-Verbindungsstelle Magdeburg zal morgen meereizen 
in de bus. En zoals later zal blijken is deze vriendelijke en 
behulpzame man Dietmar Bloch alle drie dagen aanwezig. 
Werner Glaubke van de IPA-Verbindungsstelle Dessau-
Bitterfeld zal in Wittenberg aanwezig zijn. Er zullen dit 
keer geen buffetdiners zijn, dat ging tijdens de reis met 
groep 1 niet helemaal naar wens. Daarom zal er alle vier 
avonden een 3-gangen diner geserveerd worden aan tafel. 
Onze voormalige chauffeur Rinus is ernstig ziek en moet 
vanaf vandaag weer chemokuren ondergaan. Voor hem gaat 
een kaart rond waarop een beterschapswens kan worden 
gezet. Alice vertelt wat het menu op de eerste avond zal 
zijn: dat wordt Apfelrotkohl, met gekookte aardappelen 
en draadjesvlees. Dan worden er zoals altijd weer gadgets 
uitgedeeld: een pen, brillendoekje, notitieblokje en een 
Playmobil doosje met een Martin Luther poppetje. Dit 
laatste lijkt een collectorsitem en is zeer toepasselijk voor 
deze reis. Na de lunch bij Raststätte Brockbachtal rijden we 
om 12.45 uur weer verder. Zoals gebruikelijk worden er 
weer 3 rondes bingo gespeeld, geleid door Alice en Helga. 
Om 14.25 uur wordt er gestopt bij Raststätte Garbsen 
voor een korte pauze. Daar worden heerlijke Elstar appels 
uitgedeeld. Het is dan 14° en regenachtig. Om 16.10 uur is er 
een laatste stop. Joop geeft nadrukkelijk aan een ieder mee 

dat we over 25 minuten weer vertrekken, 

toch zijn er diverse laatkomers. Ca. 40 personen die naar 
het toilet willen en sommigen snakken naar een kop koffie. 
Tja, dat kost tijd. Natte stoelen in de bus is natuurlijk ook 
niet wat Joop wil. Uiteindelijk vertrekken we om 16.50 
uur. Drie minuten later passeren we de voormalige Oost-
Duitse grens. Als we Magdeburg inrijden zien we grote 
grijze en lange flatgebouwen, duidelijk gebouwd in de DDR 
tijd, ook al zijn ze nu vaak opgefleurd. We rijden over de 
Elbe en zien in de verte de Dom en de Jahrtausendturm 
die we deze week zullen bezoeken. Rond 17.45 uur komen 
we aan bij ons hotel ElbRivera. Nadat we allemaal een pasje 
hebben gekregen kunnen we uitstappen en onze kamers 
opzoeken. De kamers zijn eenvoudig maar netjes, op ieder 
bed ligt een zakje met snoepjes en er ligt een verhaal over 
‘Der Roland’. Boven op het bed staat een spreuk. Op onze 
kamer is dat: ‘Nim dir Zeit, um zu träumen, es ist der Weg 
zur Sternen’. 

Na de koffer gedeeltelijk te hebben uitgepakt en wifi te 
hebben geïnstalleerd op de mobieltjes gaan we naar de 
eetzaal waar we om 19.00 uur worden verwacht. Op de 
gang treffen we medereizigers die druk proberen wifi te 
installeren, maar waarbij dat een beetje moeilijk gaat. Ach 
ja, daar kunnen we toch maar moeilijk zonder. Het menu 
bestaat uit aspergesoep, met het reeds aangekondigde 
stoofvlees, gekookte aardappelen met rode kool en een 
toetje. Vooraf worden we welkom geheten door Dietmar 
die ons de komende dagen zal begeleiden. 

De volgende dag, dinsdag, is het weer goed, het is droog 
en mogelijk komt de zon er nog bij. Onze gids Dietmar 
vertelt het een en ander over Magdeburg. Het stadsdeel 
waar ons hotel is gelegen ligt oostelijk van de Elbe. De 
Landes Bereitschafts Polizei ligt vlakbij. In Magdeburg zijn 
18.000 studenten. In 2013 was de laatste hoogwaterstand 
met overstromingen. Sport neemt in Magdeburg 
een belangrijke plaats in. We passeren allerlei 
trainingscentra, sportvelden, de GETEC Arena en 
de MDCC Arena. Vanavond is er een belangrijke 
voetbalwedstrijd: Borussia Dortmund speelt tegen 
Magdeburg. Later op de middag zien we hoe 
er veiligheidsmaatregelen 
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worden genomen, er is dan veel Polizei op diverse plekken 
in de stad. De volgende dag horen we dat Magdeburg 
helaas met 5-0 heeft verloren. 

Bij de Dom in het centrum stoppen we en komt gids 
Norbert Krist aan boord. Hij vertelt verder over de stad 
en zijn geschiedenis. Magdeburg was in de middeleeuwen 
een van de belangrijkste steden van het Heilige Roomse 
Rijk. Keizer Otto I had er zijn keizerlijke palts en stichtte 
er een bisdom, dat nog tijdens zijn leven werd verheven 
tot aartsbisdom Magdeburg en dat een belangrijk 
steunpunt was tegen de heidense Slaven. Deze kerk werd 
in 1207 bij een stadsbrand, die ook de palts verwoestte, 
in de as gelegd en vervangen door de huidige, eerste 
gotische kerk in Duitsland. In 1035 kreeg Magdeburg 
stadsrechten. Tientallen steden ten oosten van de Elbe 
zouden later stadsrechten krijgen die geënt waren op die 
van Magdeburg. Het Magdeburgse stadsrecht was, met dat 
van Lübeck, het invloedrijkste in Duitsland. In de dertiende 
eeuw trad de stad toe tot het Hanzeverbond. Luther ging 
hier naar school en daarna naar Eisenach om verder te 
studeren. 

Magdeburg werd in 1631 tijdens de Dertigjarige Oorlog, 
ook wel de Bluthochzeit genoemd, na een beleg veroverd 
door de keizerlijke veldheer Johan t’ Serclaes van Tilly, 
waarbij de stad in vlammen opging en het grootste deel 
van de 30.000 inwoners het leven verloor. Van 1646 
tot 1681 was Otto von Guericke burgemeester van 
Magdeburg. Hij was ook een vermaard fysicus, die in 1657 
de beroemde proef van de Magdeburgse halve bollen* 
uitvoerde, waarmee het bestaan van vacuüm en luchtdruk 
werd aangetoond. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de stad nogmaals 
vrijwel geheel verwoest. Na de laatste wereldoorlog 
behoorde de stad van 1949-1990 tot de DDR en werd er 
maar weinig hersteld van het oorspronkelijke stadsbeeld. 
De dom werd wel gerestaureerd. Inmiddels timmert 
Magdeburg behoorlijk aan de weg. Er staan gebouwen van 
beroemde architecten, zoals het  wasser-project ‘Grüne 

Zitadelle’. Na de Wende heeft de stad zich tot een 
wetenschaps- en sportstad ontwikkeld. We rijden 
langs het klooster Unser Lieben Frauen, gebouwd 
in Romaanse bouwstijl, dat nu een Kunstmuseum is. 

Het is de belangrijkste tentoonstellingslocatie voor 
hedendaagse kunst in Saksen-Anhalt. De expositieruimtes 
maken deel uit van een voormalig klooster uit de 11e 
en 12e eeuw, dat werd gesticht door aartsbisschop 
Gero van Magdeburg. Behalve permanente en speciale 
tentoonstellingen van nationale en internationale 
hedendaagse kunst is er in het museum ook een 
bibliotheek te vinden, die zijn oorsprong heeft in het jaar 
1638. De collectie van deze bibliotheek omvat ca. 22.500 
boekdelen, onderverdeeld in 14 vakgebieden, waarbij 
de nadruk ligt op theologie en filologie. Dan komen we 
op de Domplatz. Hier zien we Der Grüne Zitadell en 
het Parlementsgebouw. Tevens het voormalige DDR 
bankgebouw en het Kultuurhistorisch museum op de 
Otto von Guerickeplatz. We passeren de stadsmuur en 
zien de Sankt Johannes kerk met de 2 torens, gewijd aan 
de apostel Johannes, waar ook Luther preekte. De kerk is 
viermaal herbouwd. De 1e kerk werd in 1207 verwoest 
door de grote stadsbrand die ook de Dom verwoestte. 
In 1451 werd de noordelijke toren getroffen door de 
bliksem. 

In november 1630 brak tijdens een storm één van de 
torenspitsen af en veroorzaakte grote schade. Tijdens 
de Dertigjarige Oorlog in 1631 brandde de kerk af en 
in WO II werd de kerk opnieuw zwaar beschadigd. Ook 
zien we het standbeeld van Der Roland, het symbool 
van de handel (Hanzesteden) op de markt. Vandaar gaat 
het langs het Augustiner Kloster. We komen voorbij het 
Herrenkrugpark, een sportpark met een Freizeitbad, sauna 
etc., zien de Jarhtausendturm uit hout gebouwd. 

Aan het eind van de tour komen we terug bij Der Grüne 
Zitadell, gebouwd in 2005, waar we uit de bus stappen om 
het gebouw te bekijken. De zon schijnt zowaar! We krijgen 
een uur de tijd om het centrum op eigen gelegenheid 
te bekijken. Velen bezoeken de Dom St. Mauritius und 
Katharina. Otto de Grote, die vanaf 962 keizer was van 
het Heilige Roomse Rijk, was zo dol op zijn favoriete 
residentie, dat hij deze cadeau deed aan zijn vrouw Editha. 
De inwoners van Magdeburg vereren ‘hun’ Otto nog altijd 
en zijn laatste rustplaats is dan ook in dit belangrijkste 
cultuurhistorische bouwwerk van de stad. Deze rijk met 
kunstig beeldhouw- en houtsnijwerk geornamenteerde 
kerk is een van de mooiste historische gebouwen in 
Midden-Duitsland, het symbool van de stad en de eerste 
gotische kathedraal die in Duitsland is gebouwd. 

Der Grüne Zitadell is ook rijk geornamenteerd, zij 
het op een andere manier. Het is een laat werk van de 
Oostenrijkse kunstenaar en architect Friedensreich 
Hundertwasser. Dit bouwwerk in de typische stijl van de 
Oostenrijker vormt een fraai contrast met de Dom en de 
eenvoud van het grote plein in het centrum van de stad. 
Veel van onze groep hebben in dit pand koffie gedronken 
in het café dat zich daar bevindt. Een bezoek aan het toilet 
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is een bijzondere ervaring. Hundertwasserhaus 
Weer in de bus vervolgen we de reis naar de personeelskantine 
van de politie Magdeburg, Polizeidirektion Nord waar een 
voortreffelijke lunch voor ons klaarstaat. Als ik Dietmar 
vraag of de kantine is gevestigd in het politiebureau 
antwoordt hij ontkennend, dat is op hetzelfde terrein en 
als ik daar een kijkje wil nemen zal hij om toestemming 
vragen en dan blijkt dat in een klein gezelschap te kunnen. 
Helga Metselaar, Henk Cuperus en ondergetekende nemen 
dan samen met Dietmar een kijkje in de ruimte naast de 
meldkamer die klaargemaakt is met extra werkplekken 
en commandokamer die de meldkamer zal ontlasten in 
verband met een voetbalwedstrijd die komende avond zal 
plaatsvinden tussen de teams Magdeburg en Dortmund. 
Dit crisiscentrum (bij ons vergelijkbaar met een SGBO) 
bestaat uit twee ruimtes, één waar zo’n 16 personen 
achter beeldschermen alles in de stad en rondom de arena 
in de gaten zullen houden en een kleinere ruimte waar 
ook bureaus staan met meerdere schermen. We krijgen 
uitleg over hoe dit alles in zijn werk gaat. Henk en Helga 
ontdekken enige overeenkomsten met de werkwijze in 
Nederland. Na dit onverwacht interessante intermezzo 
voegen we ons weer bij de groep en moeten we meteen 
weer in de bus voor het vervolg van het programma. 
We rijden naar het Elbauenpark. Eenmaal binnen maken 
we in een treintje een rondrit door het park waarna we 
uitstappen bij de Jarhtausendturm, met 60 meter het 
hoogste houten gebouw van de wereld. Het ontwerp is van 
de Zwitser Johannes Peter Staub en werd in de aanzet naar 
de Bundesgartenschau in 1999 ingericht. Hierin bevindt 
zich een tentoonstelling over de ontwikkeling van de 
wetenschap. Er zijn veel aansprekende en aanschouwelijke, 
deels interactieve experimenten. Bij binnenkomst zie 
je al meteen de Pendel van Foucault, een fascinerend 
schouwspel. In het museum wandel je als het ware door 
de tijd waarbij je allerlei wetenschappelijk ontdekkingen 
passeert, van het stenen tijdperk tot het heden, die worden 

uitgelegd door de aanwezige gids(en). Persoonlijk hebben 
we maar de helft van deze zeer interessante expositie 
gezien met de gedachte; beter de helft goed, dan het hele 
museum maar half. 

Aan het einde van het bezoek kopen sommigen van onze 
groep nog wat in het winkeltje van het museum. Als om 
16.25 uur het treintje komt voor de rit naar de uitgang 
blijkt dat we er niet allemaal in kunnen. Enkelen gaan lopend 
naar de uitgang, anderen wachten nog tot het treintje na 
10 minuten terugkeert bij het museum. Toch lukt het 
iedereen om 16.45 uur in de bus te zitten, de met Joop 
afgesproken tijd om te vertrekken naar het hotel. Op de 
terugweg rijden we door het centrum en langs het stadion 
waar ’s avonds de voetbalwedstrijd zal worden gehouden. 
Al veel politieauto’s staan op verschillende plekken 
opgesteld om de supporters te begeleiden, evenals de 
verkeersstroom die dat met zich mee zal brengen. Weer 
bij het hotel besluiten wij om nog even de naaste omgeving 
te verkennen, voordat het weer donker is. We lopen over 
de dijk en treffen daar Dietmar, waar we nog even mee in 
gesprek raken. Om 19.00 uur is het diner. Ditmaal staat er 
tomatensoep, zigeunerschnitzel met champignonrahmsaus 
en aardappelkroketten op het menu met een toetje van 
vruchtenmousse. Voor de vegetariërs is er wederom een 
aangepast menu. 

De volgende dag vertrekken we om exact 8.00 uur naar 
Wittenberg. Dietmar heeft zijn vrouw meegenomen 
deze dag. De temperatuur is 16°, het weer licht bewolkt. 
Terwijl we Magdeburg uitrijden vertelt Dietmar dat er een 
Elbekanaal is gebouwd om bij hoogwaterstand het water 
te kunnen omleiden, 30 km van de stad. We rijden via 
secundaire wegen door kleine plaatsen, o.a. langs het slot 
van baron van Münchhausen. Niet ver voorbij Magdeburg 
wordt het landschap vrij vlak, passeren o.a. de plaatsen 
Rosslau en Dessau (hier is het vliegtuig de Juncker 
gebouwd). Voor mijn gevoel is er nog veel dat herinnert 
aan de DDR tijd. Veel verwaarloosde huizen en andere 
gebouwen. Toch zie je ook dat er veel is gerenoveerd en 
ook nieuwbouw is gepleegd. Onderweg wordt er weer 
gezorgd voor een kop koffie of thee voor de liefhebbers 
door Izak, Alice en Helga. 
In Wittenberg stopt de bus bij Panorama Luther 1517. 
Gids Hauptmann Johann in historisch uniform van de 
Stadtwache wacht ons hier op. Een markante man die 
ons deze dag zal begeleiden. Het Panorama is gevestigd 
in een grote koepel met in het midden een toren met lift. 
Vanaf de bovenste verdieping heb je uitzicht op de stad 
Wittenberg in de tijd van Luther. Inwoners van de stad 
hebben hiervoor model gestaan. De maker is Yadegar 
Asisi, geboren in Wenen en opgegroeid in Saksen en nu 
wonend in Berlijn als kunstenaar. We gaan terug naar de 
gebeurtenissen van 500 jaar geleden, na de stellingen 
van Maarten Luther. 

Een prachtig schouwspel met lichteffecten en 
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geluid. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Waar je 
ook staat, op welke verdieping ook, steeds zie je weer wat 
nieuws. Toch moeten we om 11 uur weer buiten staan om 
een rondleiding te maken door de stad. Maar eerst wordt 
Alice nog geketend aan de schandpaal, arme Alice, maar 
ze ondergaat het gelukkig lachend, ook al is ze blij als ze 
hiervan weer is bevrijd. 

In het centrum aangekomen maken we onder leiding van 
onze gids een wandeling, te beginnen bij de Luther Hof. 
Luther preekte vrijheid van geloof, hij was tegen het celibaat, 
want volgens Luther staat het leven als non en monnik in 
een klooster nergens beschreven. Geboren in Eisleben op 
10 november 1483 gaat hij op 17-jarige leeftijd studeren 
aan de universiteit van Erfurt met de bedoeling jurist te 
worden. In 1505 treedt hij in in het Augustijnenklooster in 
Erfurt om monnik te worden. In 1507 wordt hij tot priester 
ingewijd. Een paar jaar later begint hij filosofie te doceren 
aan de universiteit van Wittenberg en zet zijn theologische 
studies voort. Op 31 oktober 1517 worden Luthers 95 
stellingen gepubliceerd als reactie tegen de aflaatverkoop 
van Johann Tetzel, een Dominicanenpriester. Luther was 
namelijk geconfronteerd met mensen die hun zonden 
kwamen biechten en daarna hun aflaten lieten zien, zodat hun 
biechtvader Luther hen geen boetedoening kon opleggen 
en slechts de vrijspraak (absolutie) kon geven zonder grote 
persoonlijke inzet. Luther wil deze misstanden aanklagen 
en rechtzetten. De aflaat waartegen Luther in het bijzonder 
reageerde was de jubileumaflaat voor nieuwbouw van de 
St. Pieterskerk in Rome. Hij bevorderde tevens de groei van 
de nationale landskerken met visitaties en kerkordes. Velen 
sluiten zich dan aan bij Luther, waarmee het begin van de 
Reformatie door de vorsten wordt ingezet door middel 
van de landskerk. In januari 1546 reist Luther terug naar 
zijn geboortestad Eisleben om te bemiddelen in een ruzie 
tussen twee takken van de graven van Mansfeld. Op 18 
februari 1546 overlijdt hij in Eisleben en wordt vervolgens 
op bevel van zijn keurvorst in de Slotkerk te Wittenberg 
begraven. Een uitspraak van Luther:  ‘Trink was klahr ist Es 
was gar ist Und sprech was war ist’ 
We stoppen bij de bron naast de Stadskerk. Hier konden 
vrouwen eeuwige schoonheid krijgen. In de Stadskerk is 
Luther op 13 juni 1525 getrouwd met Katharina von Bora, 
een uitgetreden cisterciënzerin. Op de zuidoosthoek van 

de kerk staat een reliëf van zandsteen. Deze toont een 
rabbi die een varken onder de staart kijkt en Joden die uit 
de tepels van de zeug drinken. Dit reliëf is een teken dat 
Joden niet welkom waren. Ook Luther neem door heel zijn 
werk heen afstand van de Joden. Het reliëf is omstreden en 
er zijn geluiden om dit van de kerk te verwijderen. 

We bezoeken het binnenplein van het Cranach huis. De 
beroemde schilder Lucas Cranach woonde en werkte 
hier en had samen met Christian Döring een drukkerij, 
waarin onder andere de Bijbelvertaling van Luther 
werd gereproduceerd. Ook kreeg hij het voorrecht 
van apothekersrecht. Het gebouw is in de DDR tijd erg 
verwaarloosd, maar inmiddels weer helemaal gerestaureerd. 
We komen bij de Slotkerk in Wittenberg, de laatgotische 
kerk van het slot van de keurvorsten van Saksen. Luther 
zou op de deur van de kerk zijn 95 stellingen tegen de aflaat 
hebben vastgespijkerd. Na oprichting van de universiteit 
diende de kerk tevens als kapel voor de universitaire 
gemeenschap. Studenten kregen hier hun bul uitgereikt en 
hoogleraren hielden er hun inaugurele rede. Academici van 
de universiteit vonden er hun laatste rustplaats, de deur 
werd gebruikt als ‘mededelingenbord’ van de universiteit. In 
1858 werd in opdracht van Frederik Willem IV van Pruisen 
de huidige bronzen gedenkdeuren geplaatst op de plek van 
de originele deur. Midden in de kerk aan het plafond ziet 
men het Lutherhart waarmee Luther zijn brieven bezegelde 
(rood met een zwart kruis). De gids vertelt dat in WO-II 
in Wittenberg één bom is gevallen, nl. op het station. De 
kerken en overige gebouwen zijn gespaard gebleven. In de 
DDR periode is er weinig tot niets aan onderhoud gedaan. 
Na de Wende in 1989 is alles opgeknapt waardoor het 
centrum er nu zo mooi uitziet. 
Halverwege de stadswandeling stoppen we bij de historische 
Ratskeller en krijgen we een lunch in het onderkomen van 
de Stadtwache. We moeten eerst door ‘kruip-door-sluip-
door’ gangen waar we de historische kostuums, helmen 
e.d. van de leden kunnen bewonderen. We genieten van 
lekkere broodjes met koffie en thee. 

Om half drie krijgen we nog een uur de tijd om op eigen 
gelegenheid de stad te bezichtigen. We nemen afscheid 
van onze gids Johann, een persoonlijkheid die we niet snel 
zullen vergeten. Zijn prachtige verhalen, verbeelden en 
smakelijk verteld met hier en daar een ‘witz’ tussendoor, 
zo blijft hij de hele dag door de aandacht houden. 

Als we om half vier weer in de bus stappen heeft menigeen 
van de gelegenheid gebruik gemaakt een kop koffie met 
wat lekkers te nuttigen in een cafeetje of restaurant. Bij 
de bus worden de laatste Betuwse appeltjes uitgedeeld. 
Inmiddels is het 20°, licht bewolkt, met hier en daar een 
zonnestraal. Wat treffen we het toch met het weer! 
Zonder files is het ca. 2 uur rijden naar Magdeburg, 
min of meer via dezelfde route. Onderweg zien we 
regelmatig omgewaaide bomen, veroorzaakt door 
de herfststormen van de laatste tijd. 
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Om 19.00 uur genieten we ’s avonds weer van een 
drie-gangen menu: dit keer bloemkoolsoep, kipfilet, 
aardappelkroketten met kaisergroenten en rote crutzen 
als toetje. 

De volgende dag staat Magdeburg en omgeving op het 
programma. Als we buiten komen is het 13° en heeft 
Joop de bus alweer in de juiste positie voor vertrek 
gemanoeuvreerd. We vertrekken om 8.30 uur naar het 
centrum van Magdeburg. Dankzij een duidelijk protocol 
heeft Joop water meegekregen om in de bus koffie en 
thee te kunnen zetten. Dat ging echter niet zonder slag of 
stoot: Joop wilde water halen in de jerrycan in de keuken 
van het hotel. Maar kreeg te horen dat dat zomaar niet 
ging…. Dat moest de huismeester doen. En nee, zeker niet 
binnen, dat moest buiten bij de kraan. Joop wilde helpen 
door de slang alvast te pakken. Maar nee, ook dat kon 
zomaar niet. Dat moest de huismeester doen, want dat 
was zijn taak. Joop mocht er niet aan komen. Tja, zo ging 
dat waarschijnlijk in de DDR tijd en nu blijkbaar nog. Of de 
van dit water gezette koffie en thee ook anders smaakte 
vertelt het verhaal niet.  We passeren de Vredesbrug en 
zien daar het kunstwerk van de Nederlander Auke de 
Vries. Om 8.45 uur stoppen we bij de haven en gaan we 
aan boord voor een tocht over de Elbe. Nu zien we de 
stad vanaf het water. De scheepvaart heeft momenteel last 
van de lage waterstand. De laagste stand gemeten is 48 cm. 
Vandaag is deze 1.20 m, maar in 2013 was dat 7.48 m. We 
passeren het gebouw van het Wasser- und Schiffahrt Ambt 
(vergelijkbaar met de Rijks Waterstaat in Nederland), 
waarmee Dietmar in zijn werkzame leven bij de politie 
heeft samengewerkt, de St. Johannis Kirche, de Dom, de 
vroegere woning van de Landes President en uiteraard nog 
meer. Het is een heerlijke tocht met een prachtig uitzicht 
op de stad met de opkomende zon in het oosten. 

Om 10.06 uur vertrekt de bus naar het centrum. Bij de 
Alte Markt stopt de bus en krijgen we gelegenheid om te 
winkelen en de stad te bekijken. In kleine samenstelling 
lopen we met Dietmar nog naar de Magdeburger Kugel* 
en naar de restanten van de Catharina kerk aan de 
Breiterweg, vernietigd in WO-II, waarvan nu alleen nog 
de toegangspoort te zien is. Onderweg trekt Dietmar mij 
ineens opzij, zodat ik op een plateau kom te staan. Dit 
blijkt een negental ‘tegels’ te zijn die geluid maken als je er 
op gaat staan. We proberen er een melodie op te maken. 
Weer terug op de Markt gaan we uiteen en zien wij nog 
het beeld van Der Roland, de Magdeburger Reiter en het 
standbeeld van Otto von Gernicke. Ook lopen Jan en ik 
nog naar het Hundertwasserhaus Grüner Zitadelle dat we 
nog eens goed willen bekijken. Terug in de bus ontdekken 
we dat velen inkopen hebben gedaan. 

Dan vertrekken we naar de destilleerderij Abtshof in een 
ander gedeelte van de stad. Daar worden we ontvangen 
voor de lunch: goulashsuppe met brood dat heerlijk 
smaakt. Lange gedekte tafels staan voor ons klaar. Izak 
en Alice serveren de borden soep. Intussen krijgen we 

uitleg over de destilleerderij die in 1924 is opgericht 
door de familie Hegemann uit Niederemmel-Piesport 
aan de Moezel. Na de maaltijd krijgen we een rondleiding. 
Het bedrijf is marktleider voor de Absinth 66. Er zijn 
verschillende soorten Absinth 66, in een groene (66% 
alcohol), rode (64% alcohol) en gele fles (75% alcohol). 
Deze drank kan ook gedronken worden als een mixdrank. 
Ook is er een jubileumfles met Absinth verkrijgbaar. In 
de DDR tijd kwam de wijn o.a. uit Hongarije, Roemenië 
en andere Oostbloklanden. Nu worden er verschillende 
likeuren gemaakt, sinds 1992 ook de koosjere wodka. Er 
zijn ‘Otto von Gernicke’ flessen in de vorm van een halb 
kügel te koop, een rabarber likeur en nog veel meer. We 
bezoeken twee productiehallen, in de ene wordt nog veel 
met de hand gedaan. Zo doet een vrouw de hele dag niets 
anders dan flessen verzegelen. In de tweede hal, gaat alles 
tegenwoordig machinaal. Er worden flessen van 0,35 tot 1 
liter gevuld. We zien o.a. een etiketten- en inpakmachine. 
80% van de medewerkers is vrouw. In de DDR tijd werd 
in ploegendienst gewerkt, nu nog alleen in dagdienst tot 
15.30 uur. Daarna komen we nog in een ruimte waar bier 
werd gebrouwen, maar de rechten voor het destilleren 
daarvan heeft men niet meer. Ondergronds staan de ketels 
waar de aroma in komt en met water en suiker wordt 
vermengd. In de kelder is het 8°, 8 meter onder de grond. 
Tot slot mogen we diverse dranken proeven en daar wordt 
gretig gebruik van gemaakt. 

Goed kwart voor drie rijden we verder. Het is dan 18°. We 
passeren de Handelshaven. Deze wordt nu niet meer voor 
de scheepvaart gebruikt. We zien veel oude fabrieken en 
oude treinen. Deze laatste horen bij een vereniging die de 
treinen in stand probeert te houden. Inmiddels is er nieuwe 
industrie ontstaan op een andere plek. Het gebied waar we 
doorheen rijden is lager gelegen en bij een overstroming 
van de Elbe is in het verleden een groot gebied onder 
water komen te staan wat veel schade veroorzaakte. Veel 
reisgenoten kunnen inmiddels maar amper wakker blijven. 
Ook geen wonder na de proeverij bij de destilleerderij! 
Dan arriveren we bij de scheepslift van Magdeburg. Onze 
uitstekende gids Dietmar geeft een uitgebreide uitleg, 
die niet iedereen kan boeien, het is dan ook een nogal 
technisch verhaal. De hefsluis/scheepslift, gebouwd in 1938 
is een uniek staaltje waterbouw-/werktuigbouwtechniek, 
waar de Duitsers terecht trots op kunnen zijn. Degene 
die de sleutel heeft van het hek dat toegang geeft tot 
het terrein van de scheepslift is niet komen opdagen, 
maar gelukkig vindt Alice een medewerker die het 
hek alsnog voor ons opent zodat we de scheepslift van 
dichtbij kunnen bezichtigen. Dietmar besluit in overleg 
met de leiding dat een kort bezoek aan de 918 m. lange 
kanaalbrug, een trogbrug, ook nog kan plaatsvinden. Het 
splinternieuwe aquaduct in het Middellandkanaal over de 
Elbe, het langste in Europa, maakte ook veel indruk.  
Na deze laatste interessante dag in Magdeburg en 
omgeving komen we om 17.55 uur bij het hotel aan. 
In de bus wordt Dietmar Bloch bedankt voor zijn 
hulp bij de voorbereidingen en als gids tijdens 
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deze reis. Hij krijgt een aantal geschenken waaronder een 
boek over Magdeburg, een fles drank en een PolMarCo 
pakket. Helaas kan hij niet bij het diner aanwezig zijn, hij 
heeft andere verplichtingen. Nadat iedereen zich opgefrist 
heeft en sommigen misschien al de koffers weer hebben 
ingepakt volgt het laatste diner in het hotel. 

De volgende dag, vrijdag de 27ste oktober vertrekken we 
bij 13° om 8.58 uur bij het hotel. Om 9.20 uur rijden we 
Magdeburg uit. Izak vertelt dan dat we een jarige in ons 
midden hebben: Ans Turk. Er wordt voor haar gezongen. 
Op 21 km van Hannover volgt er een korte pauze bij de 
Lehrer Raststätte. Als we weer vertrekken wil Izak tellen 
of we er allemaal zijn, maar hij valt helemaal uit zijn rol van 
reisleider als hij tussen allemaal vrouwen zit, nou dan weet 
je het wel wordt er geroepen. Hij vraagt dan maar kort en 
bondig: ‘Zijn we er allemaal? Missen we nog iemand om ons 
heen?’ Als we weer rijden gaat er een trommel met lekkers 
rond, een traktatie van Ans. Tegen 12 uur wordt er gestopt 
bij Auethal Ost voor de lunch, waar we een uur later weer 
vertrekken. We treffen onderweg af en toe een regenbui. We 
zitten en hoog en droog, hoogstens is dit lastig voor onze 
chauffeur Joop. Uiteraard wordt er ook op de terugreis 
weer bingo gespeeld. Sommigen hebben hierbij wel erg veel 
geluk, of is het een kwestie van gewoon opletten? Izak heeft 
op de heenreis het door hem gemaakte boek ‘Klas R’ van 
de opleidingsschool Korps Rijkspolitie Arnhem van 1 april 
1969 tot 1 april 1970 laten rondgaan en diegenen die dat 
nog niet hebben gezien krijgen alsnog de kans. Hij geeft nog 
een toelichting over de totstandkoming daarvan. Tegen half 
vier passeren we na nog een korte pauze de grens en zijn 
we weer in Nederland. Bij ‘Frans op den Bult’ krijgen we 
het afscheidsdiner, dat ook dit keer weer goed is verzorgd. 
Izak neemt het woord en vat de reis nog even samen. Voor 

15 maart 2018 staat er een dagtocht op het programma. 
Henk Baron heeft een museum, mogelijk kan daaraan ook 
een bezoek worden gebracht. Izak houdt zich aanbevolen 
voor prijzen voor de bingo van volgend jaar. Dan wordt 
gedacht aan een reis naar Regensburg. Voor groep 2 wordt 
dat mogelijk van 29/10 tm 2/11/2018. Dan neemt Peter 
Lexis het woord en bedankt de organisatie, Izak en Alice, 
voor de voortreffelijk georganiseerde reis. Ook Joop, 
onze chauffeur, wordt bedankt. Hij krijgt een envelop met 
inhoud overhandigd. Dan wordt de terugreis vervolgd, in 
Deurningen blijven al een aantal achter, die vandaar de reis 
naar huis vervolgen. In Utrecht stap een zevental uit en dan 
gaat de reis naar Herveld waar we om 20.45 uur arriveren. 
Daar volgt een hartelijk afscheid met alle laatste reizigers 
waarna iedereen weer huiswaarts gaat. Wij kijken terug 
een prachtige reis waarin we weer heel veel moois hebben 
gezien. Ik hoop dat dit voor alle deelnemers geldt! 

* De Maagdenburger halve bollen zijn twee losse halve 
bollen van sterk materiaal die tegen elkaar aan worden 
gehouden, waarna de ruimte binnen de zo ontstane 
bol vacuüm wordt gezogen. Door de luchtdruk op het 
buitenoppervlak blijven de halve bollen tegen elkaar 
aangedrukt. Deze proef werd door Otto von Guericke, de 
toenmalige burgemeester van het Duitse Maagdenburg, in 
1654 voor het eerst uitgevoerd. Zestien paarden waren 
niet in staat de twee bolhelften met een diameter van circa 
50 cm van elkaar te scheiden. De kracht die overwonnen 
had moeten worden, bedroeg dan ook ruim 20.000 N, 
wat gelijk is aan het gewicht van een massa van 2 ton. Von 
Guericke demonstreerde zodoende de grootte van de 
luchtdruk op grondniveau, die het gevolg is van het gewicht 
van de aardatmosfeer. Von Guericke heeft zich ontwikkeld 
tot de grondlegger van de vacuümtechniek.  
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Over de blogger  Henrieke Schoonekamp

Henrieke Schoonekamp (34 jaar) werkt sinds 2001 bij de politie. In 
2007 begon ze bij het Team Forensische Opsporing in de Eenheid Oost 
Nederland.  
 
Henrieke: ‘Als forensisch medewerker krijg ik te maken met allerlei 
delicten, van inbraak tot moord en doodslag. Goed sporenonderzoek 
draagt er aan bij dat een misdrijf wordt opgelost en de juiste dader 
gestraft wordt. Ik besloot mijn ervaringen op te schrijven, omdat ik 
vaak in heel bijzondere, heftige, leuke en ontroerende situaties terecht 
kom. En om mensen een inkijkje bij Forensische Opsporing te geven!’   
 
Naast haar werk bij de politie werkt Henrieke af en toe een paar 
weken als vrijwilliger bij een kindertehuis in het buitenland.   

‘Een jongetje van een jaar of zes kijkt me met grote ogen 
vragend aan. Kom jij de boef vangen die onze Playstation heeft 
gestolen?’ Henrieke Schoonekamp, is forensisch medewerker. In 
haar eerste blog vertelt ze over haar ervaringen bij een gezin 
waar ze, na een inbraak, sporenonderzoek doet. 

‘Heeft u een beetje geslapen vannacht?’ vraag ik aan de bewoner. 
Ik sta in de hal van een woning waar gisteravond ingebroken is. 
Aan mij is gevraagd om in en om de woning sporenonderzoek te 
doen. De inbraak is laat in de avond ontdekt, het sporenonderzoek 
doen we dan de volgende ochtend. De man zegt dat hij wel goed 
geslapen heeft, maar zijn drie kinderen niet. Vanuit de hal zie 
ik de deur van de woonkamer opengaan. Een jongetje van een 
jaar of zes kijkt me met grote ogen vragend aan. ‘Kom jij de 
boef vangen die onze Playstation heeft gestolen?’ Ik loop naar 
het jongetje toe, zeg mijn naam en vraag hoe hij heet. Als hij 
zijn naam genoemd heeft, zeg ik dat ik ga proberen de boef te 
vangen en ik vraag of hij mij wil helpen. Het jongetje wil mij 
heel graag helpen en hij roept ook zijn twee broertjes erbij. De 
ouders vragen of de jongens niet in de weg lopen. Maar ik laat 
de kinderen graag alles zien, als ik ze daarmee kan afleiden.   
 
Ik geef de drie jongetjes handschoenen en een lamp. Als 
echte boevenvangers lopen ze met me mee. Wanneer ik het 
opengebroken raam onderzoek vragen de kinderen honderduit 
en ik leg steeds uit wat ik aan het doen ben. Wat we met de 
indrukken van het breekijzer in het kozijn kunnen doen. Hoe 
ik met behulp van een kwast en poeder het verschil zie tussen 

vingerafdrukken en handschoensporen. En ook hoe ik deze 
sporen meeneem naar het politiebureau.   
 
Het middelste jongetje vertelt mij dat hij echt bang is voor 
de boef, hij durft niet meer alleen te slapen. Ik vertel hem dat 
boeven die inbreken en de Playstation meenemen bang voor 
hém zijn en alleen komen als er niemand thuis is. ‘Zeker nu jullie 
weten hoe je boeven moet vangen!’, zeg ik. Buiten in het zand 
staan schoensporen van de dader. Ik maak hier foto’s van en laat 
de kinderen daarna ook een foto maken. Als ik klaar ben met 
het onderzoek, maak ik met het vingerafdrukkenpoeder en een 
folie een handafdruk van de kinderen. Om te bewaren en om 
op school te laten zien. De jongetjes vergelijken meteen hun 
vingerafdrukken met elkaar.   
 
Ik pak mijn koffer in en praat nog even met de ouders. De 
agenten die gisteren de melding hadden gekregen en als eerste 
bij de woning waren, hebben Slachtofferhulp al ingeschakeld. Het 
is goed dat zij nog contact op gaan nemen. Drie kinderen die van 
angst niet slapen, dat is niet goed. Ik bedank de jongens voor hun 
hulp en zeg de ouders gedag.   
 
Ineens hoor ik de middelste zeggen: ‘Ik hoop dat er snel weer 
ingebroken wordt! Dan kom je weer terug en mogen we weer 
helpen boeven vangen!’ Ik moet lachen en zeg dat ik dat niet 
hoop. De ouders zijn het oprecht met mij eens. Ik denk dat deze 
jongens voortaan weer prima slapen…   
 

Boeven vangen



Mariëlle Sruijt
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In de tweede week van november een lang weekend Porto 
mogen meemaken, reis en hotel geregeld door de PV van Noord 
Holland. Lekker makkelijk. Uiteraard contact gezocht met de 
plaatselijke IPA Porto.

Buiten het centrum is er een IPA huis met appartementen. Er 
werd druk verbouwd, de slaapkamers worden geheel in het 
nieuw gestoken. De wijnkamer was al klaar. We hebben maar 
niet gezegd dat we Curva ook als een ander woord kennen.
De badkamer een beetje gedateerd , maar alles schoon en 
netjes. Een van de kamers was bijzonder romantisch, geheel 
ingericht in jaren 50 stijl.  Onder het huis is een kelderachtig 
iets waar de meeste zondagen lunch wordt gehouden voor 
de plaatselijke IPA leden. Teresa Nery, de secretaris en Isabel, 
de secretaresse van de commandant hebben ons daarna een 
gewoon politiebureau laten zien , en het FC Porto stadion en als 
uitsmijter de uitvalsbasis van de interventie unit.

Vooral dat laatste was me een belevenis. Oude statige gebouwen, 
van sportzaal en “wacht “ruimte voorzien. Aan de muur een 
plaquette met de spreuk van het team, sommige dienstauto’s 
zijn inderdaad te lang en van alle overblijfselen hebben ze een 
kunstwerk gemaakt. De Commandant was er ook en die heeft 
ons van een overheerlijk kopje koffie voorzien. Dan is het 
heerlijk om met de belangrijkste vrouw op pad te zijn, ze kent 
iedereen en heeft overal toegang. We hadden de mannen al zien 
rijden op de vrijdag, er was toen een risicowedstrijd en de duo 
bemande BMW motoren surveilleerden in de buurt van ons 
hotel.

Uiteindelijk zijn we ook nog in de garage geweest met alle 
geheime voertuigen en een bezoekje gebracht aan de recherche. 
Daar mochten we verder niks over publiceren. Dus dat ga ik 
ook niet doen. Als afsluiter bij een plaatselijke slager (klein 
restaurant) een overheerlijk broodje gehaald, er stond een 
enorme rij, dus het smaakte ook uitstekend, helemaal tussen de 
Portugezen. De algemene indruk is dat politiewerk overal toch 

raakvlakken heeft, zowel de successen als de bureaucratie.

Hetzelfde is van toepassing op de IPA organisatie, daar lopen de 
vrijwilligers tegen dezelfde zaken op als hier in Nederland, Mooi 
om te zien dat er in Porto een hechte groep is , die zich niet uit 
het veld laat slaan en zeer gastvrij is.

Wist u trouwens dat er in Lissabon ook een IPA huis is, met wel 
60 kamers?
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Een bewogen jaar
Een bewogen jaar, dat kun je wel zeggen 
Tekst; Jan Eijkemans Foto’s; Henk Baron

De vorming van de Nationale Politie per 1 januari 2013, zo schrijft 
de Commissie Kuijken na vier jaar onderzoek in haar rapport, is 
“fors onderschat”. Enige opmerkingen uit het rapport laten aan 
duidelijkheid niets te wensen over. De korpsleiding opereert in 
het dagelijkse politiewerk te veel top-down. Een oplossing is dat 
de korpschef, Erik Akerboom, een sterkere positie zou moeten 
krijgen, de Minister van Justitie en Veiligheid dient op grotere 
afstand te staan. Centralisatie is te ver doorgeschoten. Het 
‘professionele oordeel’ van de individuele politieman/-vrouw 
moet meer ruimte krijgen. Geef ook de agent op straat zijn 
vrijheid terug. Draagvlak krijg je wanneer je meer beslissingen 
toelaat op het niveau waar zij thuishoren.
Door de reorganisatie zijn veel ‘breuklijnen en rafelranden’ 
ontstaan zodat er nu nog veel onduidelijk is. Ons land kent 
een verdeelde macht en collegiaal bestuur. Alle noden van 
de burgemeesters van zowel grote als kleine gemeenten 
dienen aandacht te krijgen. Gewijzigde arbeidsvoorwaarden 
en een ander functiehuis heeft veel onzekerheid en discussie 
veroorzaakt. Duidelijkheid aan de politiemensen is dringend 
nodig.
Veel informatiesystemen van de voormalige 26 regionale 
korpsen samenvoegen is een hels en taai probleem. Toch zal 
voortvarend hierop moeten worden ingespeeld. Hoewel het 
een probleem is bij vele overheidsinstanties, zal meer eigen 
kennis en ervaring binnen de overheid binnengehaald moeten 
worden zodat we niet afhankelijk zijn van grote bedrijven die 
thans kennelijk goed aan de ict-projecten verdienen. Investeren 
in eigen deskundigheid zal eerst geld kosten maar op langere 
termijn toch veel opleveren. Ook hier geldt het spreekwoord: 
‘De cost gaet voor de baet uijt’.

Door de pensioengolf zou de politie grote moeite hebben om 
voldoende agenten op straat te hebben. De komende zeven 

jaar  zullen veertienduizend ervaren politiemensen uitstromen. 
De afgelopen vijf jaar zijn te weinig agenten opgeleid om de 
duizenden collegae te vervangen zeggen de korpsleiding en 
de Nederlandse Politiebond, oorzaak: er was geen geld voor. 
Het gevolg is dat de komende tijd tijdelijk het politiewerk met 
minder mensen gedaan moet worden terwijl de werkdruk al zo 
hoog is. Snel opleiden is niet mogelijk en ook niet wenselijk. Aan 
‘plofonderwijs’ doen we niet. Politiewerk is een heel ingewikkeld 
vak. Daarom mag aan de kwaliteit van de afgestudeerden aan 
de Politie-academie geen misverstand ontstaan. We willen 
een kwalitatief goed opgeleide politie hebben. Een deel van 
de oplossing kan zijn door specialisten op te leiden die wel 
opsporingsbevoegdheid krijgen maar geen uniform en wapen 
dragen. Zij kunnen in het voortraject van onderzoek al veel werk 
verrichten en de geüniformeerde agent kan aan de noodhulp 
en het wijkwerk meer tijd besteden en meer zichtbaar en 
dienstbaar zijn aan de gemeenschap. De Nederlandse burger 
heeft recht op een deskundige, zichtbare en maar ook niet-
zichtbare, politie met een veelomvattende taakuitvoering. 

Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en 
Documentatie Centrum stond te boek als zeer betrouwbaar. Is 
die reputatie, nu blijkt dat topambtenaren ‘stuurden’ op bepaalde 
uitkomsten van onderzoeken, nog wel juist? Voorbeeld was er 
op het gebied van coffeeshopbeleid, hierbij zouden conclusies 
zelfs herschreven zijn, omdat dit politiek beter uitkwam. Het 
dossier was politiek zo gevoelig. Volgens Maarten Groothuizen 
van D66 lijkt dit op onaanvaardbare inmenging. Dit mag en kan 
natuurlijk niet. Onafhankelijk onderzoek dient te allen tijde 
onafhankelijk te zijn.

Ook de affaire met de Centrale Ondernemingsraad heeft het 
blazoen van de politie beschadigd. Belastinggeld uitgeven zoals 

Op zondag 7 januari 2018 vond vanaf 11.00 uur onze Nieuwjaarsreceptie plaats in sporthal de Heuvel te Druten. 
Ongeveer 35 leden waren aanwezig om onder het genot van een hapje en de drankje het nieuwe IPA NIJMEGEN 
jaar in te luiden. Omstreeks 12.30 uur richtte onze voorzitter Jan Eijkemans het woord tot de aanwezige leden. 
Hieronder volgt zijn toespraak. 
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door de COR gedaan is, kan natuurlijk niet. Het vervangen van de 
totale raad is een stap in de goede richting. Ook de voormalige 
voorzitter van de raad en enkele andere betrokkenen zullen 
terecht strafrechtelijk worden vervolgd. 
Dat het politiewerk steeds meer vraagt van de individuele 
politieman of –vrouw is een bekend gegeven. De politie wordt 
dagelijks geconfronteerd met veel uiteenlopende zaken waar op 
gereageerd moet worden. Alleen, de politie kan ook niet alles 
oplossen. Denk hierbij aan de vele psychiatrische mensen die 
we in het werk tegenkomen. Ook de drugscriminaliteit vraagt 
veel capaciteit van de politie. In veel van genoemde zaken is 
samenwerking met de geëigende instanties noodzakelijk. Ook 
andere hulpverleners zullen, net als de politie, vierentwintig uur 
per dag beschikbaar moeten zijn op deze mensen op te vangen. 
Een eerste opvang is logische maar dan moet er voor deze 
mensen ook zo snel mogelijk deskundige hulp zijn. De politie 
kan niet alleen het afvalpuntje van de gemeenschap zijn.

Tot slot nog even een uitstapje naar België. Komt er schot in de 
zaak van de Bende van Nijvel? De bende opereerde vooral in 
plaatsen ten zuiden van de hoofdstad Brussel. Het begon met 
de diefstal van een jachtgeweer in Dinant, een overval op een 
kruidenier in het Franse grensplaatsje Maubeuge, een bloedige 
overval op een wapenhandelaar in Waver waar een politieman 
werd vermoord en de gruwelijke moord op een huisbewaarder 
in Beersel in 1982. Later volgden nog zestien overvallen 
waarbij in totaal 28 mensen de dood vonden en er ruim 20 
gewond werden. Het vermoeden heeft al jaren bestaan dat bij 
de bende ook Rijkswachters betrokken waren. Ook zijn er 
veel complottheorieën die tot op heden nog niets opgeleverd 
hebben. De broer van Chris B., de man die mogelijk de ‘Reus’ 
van de Bende van Nijvel zou zijn, blijft bij zijn verklaring dat zijn 
broer betrokken is geweest bij de bende. Het betrof hier een 
ex-rijkswachter die veertien dagen voor zijn dood in mei 2015 
aan zijn broer bekende dat hij lid was geweest van de Bende 
van Nijvel. De broer zag pas een tijdje geleden het belang van 
die onthulling in. Vooral toen de speurders hem geconfronteerd 
hadden met de ‘robotfoto’ van ‘De Reus’ en hem de gelijkenis 
was opgevallen. Is er met de bekentenis van de ex-rijkswachter 
nu meer duidelijkheid in de zaak gekomen? Tot op heden 
niet. Nabestaanden en slachtoffers van de beruchte Belgische 
misdaadbende hebben de Nederlandse Peter van Koppen, 
expert op het gebied rechtspsychologie en coldcases, gevraagd 
als extern onderzoeker. De Belgische minister van justitie, Koen 
Geens, heeft laten weten dat hij bereid is het externe cold-
caseteam te financieren. Ook de onderzoeksrechter in België 
zei: “het idee genegen te zijn”.

Of Van Koppen de zaak kan oplossen is nog de vraag. Maar op 
basis van de feiten, wetenschappelijker en gestructureerder 
dan de Belgische politie tot op heden gedaan heeft, kan hij een 
gedegen poging doen.

Rest mij nog u allen, mede namens mijn echtgenote en de andere 
bestuurders, een gezond en gelukkig Nieuwjaar te wensen.
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Districtnieuws
In verband met het wisselen van landelijk penningmeester zullen er met ingang van 2018 wat zaken gaan veranderen. Niets 
schokkends, maar uw medewerking is daarbij van essentieel belang. 

Met ingang van heden zal er een ander rekeningnummer worden gebruikt voor de automatische incasso en overboekingen van 
de contributie voor het jaar 2018. Dit nummer is:

NL69RABO0365237957
t.n.v.  IPA NEDERLAND

U wordt verzocht de verschuldigde contributie z.s.m. over te maken.
Vermeld bij het overmaken van de contributie voor 2018 vooral uw lidmaatschapsnummer en het contributie jaar. 
Leden met een automatische incasso worden verzocht een eventueel gewijzigd IBAN nummer z.s.m. door te geven aan de 
penningmeester of ledensecretaris van het district. 
John Korsel, landelijk penningmeester

Evenals in 2017 wordt er dit jaar wederom een International Youth Gathering georganiseerd. Dit jaar mogen er weer twee 
Nederlandse deelnemers deelnemen aan de jaarlijkse International Youth Gathering. Dit jaar gaat de reis naar het Verenigd 
Koninkrijk. 

In de periode van maandag 6 augustus tot en met zondag 19 augustus zullen diverse
plaatsen worden bezocht, zoals het Arthur Troop House in Nottingham, Stratford- upon-Avon, Sherwood Forest, Leicester en 
nog veel meer!

Deelnemers moeten minimaal 16 en maximaal 17 jaar oud zijn en de Engelse taal machtig zijn. Alle kosten (maaltijden, 
overnachtingen, vervoer en de activiteiten) zijn voor rekening van IPA Nederland, met uitzondering van de vliegreis.
Geïnteresseerden dienen een motivatiebrief te sturen naar info@ipa-nederland.nl Van de deelnemers wordt wel verwacht dat zij 
verslag doen van hun deelname door een artikel te schrijven voor dit blad.

Via de Facebooksite van IPA Innsbruck ontvingen wij 
onderstaande waarschuwing voor IPA leden die naar 
Turkije willen afreizen:
De Internationale Politievereniging (IPA) staat op de lijst 
van terroristische organisaties met enkele honderden 
andere NGO’s (niet-gouvernementele organisatie ) 
in Turkije. Dit is een serieuze zaak. De laatste vier 
presidenten van IPA Turkije zijn allemaal gearresteerd en 
bevinden zich in de gevangenis! Indien IPA-leden van plan 
zijn om op vakantie in Turkije te gaan, is het in geen geval 
raadzaam om zich daar als IPA-lid kenbaar te maken of IPA-
promotiemateriaal bij zich te hebben. Dit kan leiden tot 
problemen met de lokale politie of zelfs gevangenneming! 
Bovenstaande waarschuwing is inmiddels bevestigd en 
overgenomen door IPA Internationaal, met uitzondering 

van de opmerking over het plaatsen van de IPA op 
de lijst van terroristische organisaties. Het blijft 

echter raadzaam om zeer terughoudend te zijn 
aangaande de IPA!

Op zaterdag 21 april gaat Uw IPA district Nijmegen e.o. een leuke 
nieuwe activiteit organiseren. Om 14.00 uur zullen we samen komen bij 
Schietvereniging Gilde Sint Sebastianus te Middelaar. Na ontvangst met 
een bakkie koffie en uitleg van hetgeen we gaan doen zal al naar gelang het 
aantal deelnemers gekeken worden of er 1 of 2 ploeg(en) zullen worden 
gevormd. Vervolgens gaat er een ploeg naar de schietbaan en aldaar gaan 
we onder leiding Kruisboog Schieten. Na een aantal proefschoten worden 
er 2 rondes geschoten voor de punten. Uiteindelijk komt er dus een drietal 
uit, een nummer 1 een nummer 2 en ook een nummer 3.  Aan het eind van 
de middag zal er een BBQ worden georganiseerd. Dit laten we mooi aan 
een cateraar over, die dit prima voor ons kan doen. De kosten voor het 
kruisboog schieten en een rondje koffie zal voor rekening komen van de 
IPA. Wat U verder aan consumpties wilt gebruiken is voor eigen rekening 
evenals de BBQ.  Kosten voor consumpties zijn circa € 1,75. Aan de BBQ 
zal U voor circa € 15,= kunnen deelnemen. Er is een maximum gesteld 
aan het aantal deelnemers, namelijk 30 personen (genderneutraal) dames 
en/of heren. Bij 18 opgaven blijft het 1 ploeg daarboven  gaan we twee 
ploegen maken.  De locatie van de Schietvereniging Gilde Sint Sebastianus 
te Middelaar is prachtig gelegen. Er is parkeergelegenheid en een mooie 
kantine voor een hapje en een drankje. 
Wilt U erbij zijn en dit gaan meemaken aarzel dan niet U op te geven, want 
zoals gezegd, bij 30 is het vol. Opgave per mail. 
De organisatie: 
Dick en Adrie 

Nieuw rekeningnummer voor betaling contributie 2018

International Youth Gathering 2018

Advies voor IPA leden met 
reisplannen naar Turkije

Kruisboog schieten en afsluiting met BBQ. 
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De IPA is de enige wereldwijde organisatie van en voor opsporingsambtenaren. De IPA heeft een eigen opleidingslocatie.
Geluk voor de Nederlandse leden; deze is slechts op een steenworp afstand gelegen in Marienheide, Duitsland.

In het prachtige Schloss Gimborn wordt het gehele jaar door seminars georganiseerd. De onderwerpen zijn zeer divers en veelal 
meertalig. Collega’s van over de gehele wereld komen hier naar toe om samen (maar zeker ook van elkaar) te leren. Een prachtige 
plek om collega´s van over de hele wereld te ontmoeten en om je kennis en vaardigheden verder uit te breiden.

Het volledige programma is natuurlijk terug te vinden op de website van IBZ Gimborn, maar staat ook op de website van IPA 
Nederland.
Voor meer informatie over deze seminars, kijk op www.ibz-gimborn.de
Voor meer informatie over aanmelden en voorwaarden, kijk op www.ipa-nederland.nl

SEMINARPROGRAMMA 2018
18|01 08/01 t/m 12/01 Linksextremisme – Een onderschat gevaar?
18|02 15/01 t/m 19/01 Islamitisch terrorisme
18|03 22/01 t/m 26/01 Geweld in sport – Ultras en hooligans
18|04 29/01 t/m 02/02 Scientific Examination of Documents
18|05 01/02 t/m 02/02 Sociale media en recht
18|06 05/02 t/m 07/02 Onder druk – handelen in conflictsituaties
18|07 12/02 t/m 18/02 Vasten? Vertrouw jezelf!
18|08 13/02 t/m 16/02 Criminele motorbendes – gezichten georganiseerde misdaad
18|09 19/02 t/m 23/02 Social media management voor politie en justitie
18|10 23/02 t/m 25/02 Begrijp je rug – vermijd de pijn!
18|11 05/03 t/m 09/03 Hulp door stressmanagement
18|12 12/03 t/m 16/03 Social Media – voorbeelden van politie gebruik
18|13 19/03 t/m 23/03 Inzicht in terrorisme
18|14 03/04 t/m 07/04 ASP Instructor Course
18|15 09/04 t/m 13/04 Milieubescherming
18|16 02/05 t/m 04/05 De elektronische enkelband in Nederland en Duitsland
18|17 22/05 t/m 24/05 Social media voor beginners
18|18 24/05 t/m 25/05 Gedrag in extreme situaties
18|19 28/05 t/m 01/06 Samen met pensioen
18|20 05/06 t/m 08/06 Milieucriminaliteit

IPA Nederland steunt de seminars van IBZ (Informations- und Bildungszentrum) Gimborn. Daarom kunnen  Nederlandse IPA-leden 
in principe GRATIS  een seminar volgen bij IBZ Gimborn. Een voorwaarde hierbij is dat dit lid van IPA Nederland zich aanmeldt via 
het Landelijk Bestuur. Na instemming kan het seminar volledig gratis gevolgd worden voor wat betreft de reis- en verblijfskosten 
(incl. de reguliere maaltijden). Andere  kosten, zoals barkosten, zijn voor eigen rekening.

Kruisboog schieten en afsluiting met BBQ. 

IBZ-Gimborn-Seminars



De afgelopen jaren had IPA Nijmegen e.o. een samenwerking 
bij het organiseren van een meerdaagse reis met de Personeel 
Vereniging Maas en Waal. Helaas is hieraan met ingang van 2017 
een eind aan gekomen. Er worden door de PV Maas en Waal 
geen meerdaagse reizen meer georganiseerd.

Daarom is IPA Nijmegen e.o. met ingang van 2018 een 
samenwerkingsverband met PolMarCo aangegaan. (De naam 
POLMARCO wordt gevormd door de samenvoeging van de 
woorden: Politie, Marechaussee en Combinatie).

Het organisatiecomité van PolMarCo heeft zich tot doel gesteld 
om - met in achtneming van de wensen van de deelnemers - reizen 
op zodanige wijze te organiseren, dat dit tot grote tevredenheid 
van de deelnemers stemt. De stichting streeft hierbij naar een 
zo professioneel en zorgvuldig mogelijke aanpak, die een hoge 
kwaliteit van de reizen waarborgt. Iedereen, die bij de Politie of 
Marechaussee werkt of heeft gewerkt kan lid worden van deze 
organisatie. Met ingang van 2018 zullen de reizen van PolMarCo 
worden gepubliceerd in de “Attentie” van IPA Nijmegen e.o. dus; 
Ben je nog geen lid, werk je bij de politie of marechaussee (of 
heb je hier gewerkt) dan kun je je (gratis) aanmelden op de 
aanmeldpagina. https://www.polmarco.nl/cmssystem/index.php/
aanmelden-bij-polmarco . 

Op donderdag 15 maart 2018 staat weer een dagtrip gepland. 
Op het programma staat een bezoek aan de fabriek van Volvo 
Trucs in Gent (België), waar we na het nuttigen van een lunch 
een presentatie te zien krijgen over het bedrijf, gevolgd door 
een rondleiding door de fabriekshallen waar de fabricage van 
cabines en de eindassemblage plaats vinden. Ter afsluiting wordt 
het democentrum bezocht. 

Omdat deze oorspronkelijk in maart 2017 geplande dagtrip 
helaas kort tevoren werd gecanceld vanwege arbeidsonrust op 
de fabriek gaan we nu voor nieuwe kansen. We hebben die dag 
weer de beschikking over een touringcar van onze partner de 
Betuwe Express uit Herveld. Joop Derksen zit weer achter het 
stuur. Dankzij een tegemoetkoming in de kosten van de zijde 
van Volvo Trucs Nederland is de prijs van deze trip gunstiger. 
Deelnemers aan de dagtrip van maart 2017 genieten tot uiterlijk 
15 januari a.s. een voorrangspositie, mits voor deze datum 
aanmelding en betaling binnen zijn. Daarna vindt toewijzing op 
basis van volgorde van binnenkomst aanmelding plaats. Op de 
website wordt - onder dagtrip 2018 - de tussenstand vermeld.

Extra dagtrip 10 april 2018 
Op dinsdag 10 april 2018 staat een 2e dagtrip gepland naar 
Langenboom en Schijndel. Allereerst bezoeken we het Museum 
voor Nostalgie en Techniek in Langeboom. In dit museum is ook 
een uitgebreide politieverzameling ondergebracht. 

In de middag staat een lunch in Brouwerij Sint Servattumus in 
Schijndel gepland. Gevolgd door een rondleiding in de brouwerij 
inclusief een bierproeverij. 

Dankzij een sponsorbijdrage wordt deze reis ook tegen 
een gunstiger prijs aangeboden. Ook voor deze reis is 

inschrijving via de website mogelijk. 

Meerdaagse reizen Regensburg in voorbereiding. 
De meerdaagse reizen in 2018 gaan naar Regensburg in de 
deelstaat Bayern in het zuidoosten van Duitsland. 
Deze meerdaagse reizen zijn gepland van: Maandag 08 t/m 
vrijdag 12 oktober 2018 (groep I) en van Maandag 22 t/m vrijdag 
26 oktober 2018 (groep II) 

Op de Internetpagina meerdaagse reizen 2018 is al enige 
informatie zoals de hotelkeuze te vinden over deze beide 
vijfdaagse reizen naar Regensburg. 

Tijdens deze reizen bieden we – in samenwerking met IPA 
Regensburg - zoals gebruikelijk weer een geheel verzorgd 
en uitgebreid programma in een boeiende omgeving en met 
overnachtingen in een uitstekend hotel. 

Op basis van meer dan 40 aanbiedingen en een 6-tal 
hotelbezichtigingen is de keuze gevallen op Dormero Hotel in 
Kelheim, onze thuis- en uitvalsbasis zuidwestelijk gelegen van 
Regensburg. Het superior viersterrenhotel DORMERO Kelheim 
(****S) ligt in het historische deel van Kelheim. De 84 kamers 
beschikken naast leuke extraatjes als een gratis minibar en een 
kussenkeuzemenu, gratis wifi en een flat screentelevisie met 
filmpremières. Een 24-uurs roomservice, een haardroger en 
een kluis zijn enkele van de overige kamervoorzieningen. De 
lichte en ruime kamers van het DORMERO Hotel Kelheim 
hebben een bureau en vast internet. U kunt genieten van een 
ontbijtbuffet van regionale Beierse gerechten. De trendy en 
moderne loungeruimte van het hotel, biedt een panoramisch 
uitzicht over Kelheim. 

In 5 minuten loopt u naar de rivier de Donau. 
Dit rookvrije hotel beschikt naast een restaurant over een 24-uurs 
fitnesscentrum en een bar/lounge. Wifi in gemeenschappelijke 
ruimtes is gratis. Een spabad, een sauna en parkeerplaatsen zijn 
enkele van de overige voorzieningen. 
Zie: http://www.dormero.de/hotel-kelheim 
Noteer deze data alvast in uw agenda. In de loop van het 1e 
kwartaal van dit jaar zal het programma rond zijn. 

Samen reizen met PolMarco
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Onlangs meldden we al dat de politie vanaf 2018 in nieuwe auto’s gaat rijden. Nu kunnen we ook laten zien hoe de nieuwe 
politievoertuigen eruitzien.

Na een lang en zorgvuldig aanbestedingstraject zijn nu ook de prototypes van de politievoertuigen – ook wel ‘proof of concept’ 
genoemd – getest en goedgekeurd. Alle vier de auto’s kwamen glansrijk door de laatste test, vertelt Pim Miltenburg, voorzitter van 
de stuurgroep Aanbesteding Politievoertuigen. ‘Vandaag worden de handtekeningen gezet onder de contracten voor deze grote 
order. De komende vier jaar worden de politievoertuigen van de noodhulp en de hondenbrigade vervangen. De collega’s van de 
noodhulp gaan straks de weg op met personenwagens van het type Mercedes B-klasse en busjes van het type Mercedes Vito. De 
hondengeleiders gaan hun honden vervoeren in een Volkswagen Touran of de Mercedes Vito.’

Mercedes B-klasse
 
De Mercedes B-klasse vervangt op den duur de Volkswagen 
Touran. De politie schaft 1250 van deze snelle en robuuste auto’s 
aan. Het nieuwe paradepaardje van de politie heeft een 7-traps 
automaat en 177 pk motor. De topsnelheid is 170 km/uur met 
een acceleratie van 0 tot 100 km per uur in 13 seconden. Bij 
deze topsnelheid en acceleratie is rekening gehouden met de 
bepantsering, dakset en het gewicht van de hulpmiddelen die 
standaard in het voertuig zitten.

‘De auto heeft veel grip op de weg en genoeg power voor 
achtervolgingen en prio-1-ritten’, vertelt testrijder Ronald 
Jaspers Focks van basisteam BES (De Bilt/Eemdal/Soest) 
Eenheid Midden-Nederland. ‘De aangepaste vering zorgt voor 
voldoende afstand tussen de weg en de bodem van de auto. Zo 

kan met hoge snelheid over drempels worden gereden. Om sneller in en uit te kunnen stappen is de gordelhouder verlengd. De 
auto is ruim zat om met zijn tweeën goed voorin te zitten en al je spullen kwijt te kunnen. Ook de kofferbak is ook ruim genoeg 
om alle goederen mee te nemen die we dagelijks nodig hebben en je kunt er goed arrestanten in vervoeren.’

Mercedes Vito 
 
De Mercedes Vito vervangt op den duur de Volkswagen Transporter. 
Het gaat om 400 nieuwe bussen voor de noodhulp en 75 bussen 
voor de hondenbrigade. ‘De bus heeft achterin meer ruimte gekregen 
doordat de elektronica is weggewerkt in de auto zelf ’, zegt testrijder 
Marco de Vos van basisteam Rivierenland-West Eenheid Oost-
Nederland. ‘Doordat de bus wat lager is, is de instap wat makkelijker. 
Daarnaast zijn de lendesteunen van de stoelen weggehaald, zodat je 
ook met portofoon en wapen snel in en uit kunt stappen.’

Hondenbrigade
 
De Vitobussen voor de hondenbrigade hebben een lage instap voor de hond. Ook zijn de bussen uitgerust met binnenluik, zodat 
chauffeur en hond tegelijk kunnen uitstappen. Naast de 75 Vitobussen schaft de politie voor de hondenbrigade ook 50 nieuwe 
Volkswagen Touran auto’s aan. Behalve vervanging van de auto’s voor de noodhulp en de hondenbrigade worden tot en met 2021 
ook ME-flexvoertuigen, motoren, bussen voor arrestantenvervoer en terreinwagens vervangen. In totaal gaat het om bijna 6.500 
politievoertuigen.

Zo zien onze nieuwe politiewagens eruit
Bron; Directe Communicatie



Het IPA Nijmegen nazomer kampeerweekend is al 2 jaar op rij 
een groot succes. Daarom organiseert IPA Nijmegen voor de 
derde keer een nazomer kampeerweekend voor IPA leden.
Zo kan men nog een weekendje nazomeren voordat de tent 
wordt opgeruimd of voordat de caravan of camper naar de 
stalling gaat. Het weekend staat gepland van vrijdag 21 september 
tot en met zondag 23 september 2018 op Campingpark Het 
Groene Eiland te Appeltern, in het land van Maas en Waal, 
waar Boudewijn de Groot zo mooi over kon zingen (www.
hetgroeneeiland).

Het avontuur begint hier in Gelderland!
Campingpark Het Groene Eiland ligt op het rechterdeel van 
een schiereiland midden in het watersportrecreatiegebied De 
Gouden Ham tussen de dorpen Appeltern en Maasbommel. Een 
schitterende plek waar je als gast helemaal tot rust kunt komen. 
Hier ruik je de natuur en leef je tussen het stromende water.

De ontvangst en de voorzieningen, met o.a. nieuwe 
toiletgebouwen en een gezellige bar, watersport, WIFI en veel 
recreatieactiviteiten zorgen ervoor dat u zichzelf direct thuis 
voelt. Wij kamperen direct aan of vlakbij het water!

Wij maken gebruik van een nieuw verwarmd toiletgebouw,  
gemaakt van duurzame bouwmaterialen en een slimme 
technische voorziening volgens de normen Greenkey GOUD, 
met ruime douches en toiletten. De camping is door de ANWB 
met 4,5 ster hoog gewaardeerd. Niet voor niets is de camping 
regelmatig uitgeroepen als de beste camping van de regio.

De onkosten voor dit weekend bedragen €90-. Dit is inclusief:
* Overnachting voor 2 personen met kampeermiddel,   
 elektra en auto.
*  Vrijdagavond een eenvoudige Chinese maaltijd.   
 (Exclusief drank - zelf meenemen).
*  Zaterdag een complete BBQ. (Exclusief drank - zelf   
 meenemen).

Kosten die daar bovenop komen:

*  Verder geldt voor dit weekend: ‘American Party’ met   
 ‘BYOB’
 oftewel , zelf zorgen voor je ontbijt, (2 x) lunch,  je  
 eigen drinken (koffie, thee, bier, frisdrank, wijn, sterke  
 drank, enz.) en versnaperingen voor tussendoor.
* BYOB’= Bring Your Own Booze of Bring Your Own   
 Bottle + borden, bestek, enz.
*  Ook honden zijn welkom, kosten € 4 per nacht.
*  Wil je dit IPA kampeerweekend met 1 of 2 (max.)   
 overnachtingen verlengen? Dat kan.

Neem daarvoor zelf contact op met Camping het Groene Eiland. 
De kosten zijn € 15,- per overnachting met 2 personen met 

kampeermiddel, elektra en auto. Deze extra overnachtingen 
en eventueel andere faciliteiten op de camping dient u zelf 

af te rekenen met de campingeigenaar.

Indien je het  IPA kampeerweekend nog langer dan deze 2 extra 
overnachtingen wilt verlengen, dus als vakantie, dan gelden 
daarvoor de reguliere overnachtingkosten van de camping met 
20% korting op de overnachtingprijs. Raadpleeg daarvoor de 
website van de camping. Neem ook in dat geval zelf contact 
op met de camping. Ook deze kosten dien je zelf met de 
campingeigenaar af te rekenen. 

Kosten over te maken op rekeningnr.: 
NL 97 RABO 0155 746 456 
t.n.v. Penningmeester district Nijmegen.

BETALEN IS DEELNEMEN, bij afzeggingen na 10 september 
2018 worden de gemaakte onkosten in rekening gebracht.

Zo ziet het weekend er globaal uit:
*Vrijdag 21 september 2018:
Aankomst vanaf ong.11.00 uur met het in ontvangst nemen van 
de welkoms tas.
Welkoms borrel 17.30 uur.
Chinees buffet 18.00 uur.
 
*Zaterdag 22 september 2018:
Vrij programma, met TIPS voor de liefhebbers, kijk daarvoor in 
de welkoms tas:
• Op de camping genieten van het mooie weer.
• Wandelen,  fietsen (of met de auto) toeren door   
 het Land van Maas en Waal, met     
 dijken, uiterwaarden, kolken en  waaien. Veel    
 mooie uitzichten en water in de hoofdrol.
• Bezoek aan stoomgemaal de Tuut, ong. 5 km vanaf de  
 camping.
• Bezoek aan de Tuinen van Appeltern, ong. 6 km vanaf   
 de camping.
• Forel vissen bij ’t Mun in Appeltern, ong. 2 km vanaf de  
 camping.
             BBQ om 18.00 uur.

*Zondag 23 september 2018:
11.00 uur drinken we samen nog een kopje koffie (zelf verzorgen).
Daarna kan iedereen naar believen blijven dan wel vertrekken.
Eerder vertrekken is natuurlijk geen probleem.

Extra info.
Een caravan huren bestaat ook tot de mogelijkheden.

IPA Nijmegen e.o. zien jullie aanmelding graag tegemoet en tot 
ziens in Appeltern, het Land van Maas en Waal.

Opgave bij Brugt Peper tot uiterlijk 10 september 2018, middels:
e-mail: familiepeper@hotmail.com 
tel: 06-20991487

Wij hebben er erg veel zin in!
met vriendelijke groet, namens IPA Nijmegen e.o.
Brugt Peper, tel: 06-20991487 - Jan Nijburg, tel: 06-19268485
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Nazomer kampeerweekend 2018 IPA Nijmegen e.o.
Van vrijdag 21 september tot en met zondag 23 september 2018
Tekst; Brugt Peper Foto’s; Cees van den Heuvel
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Het jaar 2017 was voor het bestuur van IPA Nijmegen e.o. 
een goed jaar. Het bestuur is op sterkte en de samenwerking 
verloopt spoedig. Helaas is ons wel in het afgelopen jaar onze 
ledensecretaris Jos ten Wolde ontvallen. Jos was al geruime tijd 
ziek. Zijn werkzaamheden binnen het bestuur zijn overgenomen 
door Brugt Peper. 

In 2017 werden weer diverse activiteiten door het bestuur 
georganiseerd. De animo voor de diverse activiteiten is wat 
tanende. Als bestuur proberen we de animo voor de activiteiten 
weer iets op te halen door het organiseren van een kleine 
loterij tijdens de activiteiten. Ook wordt er nagedacht om 
iets anders te organiseren. Het jaar 2017 werd begonnen met 
de Nieuwjaarsreceptie welke door ongeveer 35 leden werd 
bezocht. Eruit sprong de 2de inloop dag, diverse Jubilarissen 
waren hierbij aanwezig. Het kampeerweekend van IPA Nijmegen 
e.o. op de Groene Heuvels te Appeltern is een van de hoogte 
punten. Het weekend is erg gezellig en wordt zeer gewaardeerd 
door de deelnemers. In 2018 proberen we dit weekend een 
Internationaal tintje te geven door de aangrenzende districten 
in Duitsland en België te benaderen.

Het aantal deelnemers aan de 4 daagse loopt terug. 
Gebleken is dat het verlenen van faciliteiten door de 
diverse korpsen in binnen en buitenland verminderd is. 
Collega’s in binnen en buitenland moeten zelf meer geld 
en vrije tijd in de 4 daagse steken om er aan deel te 

kunnen nemen. 

De samenwerking tussen de beheerder van “De Kwel” in Cuyk 
en IPA Nijmegen e.o. is voorbij. Eenzijdig werd de samenwerking 
door de beheerder om zeep geholpen. Door de beheerder werd 
er niets meer extra voor de lopers georganiseerd. Zo werd b.v. 
de muziek, de disco,  op de vrijdagavond wegbezuinigd. 
Gelukkig kunnen we doorgaan bij het begeleiding van 4 daagse 
lopers. Lopers van IPA Nijmegen e.o. zijn zeer welkom bij de 
“Veldschuur” in Malden. 

Onze deelname aan de herdenking bij de Tuin van Bezinning 
werd zeer gewaardeerd.  
Bij de relatiegeschenken beheerder Brugt Peper zijn diverse IPA 
gerelateerde artikelen te koop. Collega die van  IPA faciliteiten of 
IPA contacten in het buitenland gebruik maken en IPA artikelen 
kopen kunnen van deze regeling gebruik maken. Het bestuur 
biedt het IPA lid, IPA artikelen aan ter waarde van 25 % van het 
door het genoemde lid besteedde bedrag.  

IPA Nijmegen e.o. heeft op 1 januari 2017, 202 leden, 1 lid van 
verdiensten en 12 bijzondere leden. Totaal dus 215 leden. We 
hebben in 2017 5 leden erbij gekregen en 2 lid is ons ontvallen. 
We hadden in 2017 wel opzeggingen.

De 1ste DLV werd gehouden in het Bar – Sporthal “De Heuvel”,  
Heuvel 40, 6651 DE  Druten en wel op 21 maart 2017.  Er 
waren 12 IPA leden aanwezig. Dit aantal is inclusief het bestuur. 
Jaap Taal was aanwezig als vertegenwoordiging vanuit het LB. 
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1.) Openingswoord door de Voorzitter ca. 20.00 uur
2.) Vaststellen agenda; vaststellen Rondvraag.
3.) Notulen van de algemene ledenvergadering 2017.
4.) Ingekomen en uitgaande stukken.
5.) Verslag van de penningmeester.
 Het verslag kascontrolecommissie wordt gepresenteerd door een van de kascontrolecommissieleden.
6.)        Bestuursverkiezing. 
 Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar de secretaris Martin van der Putten en de penningmeester Jaap Heerschop. 
7.) Pauze
8.) Benoeming kascontrolecommissie.
9.) Bestuursfunctioneren en bestuursbeleid.
10.)  Voorstellen vanuit HB IPA-Nederland.
11. Rondvraag.
12.) Sluiting ca. 22.00 uur

Na afloop van de vergadering biedt de penningmeester van het district u nog een drankje aan.

Secretaris IPA Nijmegen e.o.
H.M.H. van der Putten

Agenda Ledenvergadering 2018
De Ledenvergadering wordt gehouden op 20 maart 2018 te 20.00 

uur in de Bar - Sporthal “De Heuvel”, De Heuvel 40, 
6651 DE  Druten

Verslag van het secretariaat over het jaar 2017
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 Verslag van de Ledenvergadering van IPA-Nijmegen e.o. gehouden op 21 maart 2017. De vergadering werd gehouden in de Bar – 
Sporthal “De Heuvel”,  Heuvel 40, 6651 DE  Druten, tel: 0487-512997 / 0653943891, mail: info@sporthaldeheuvel.nl

Jos ten Wolde en Constant Theunissen hebben zich afgemeld voor deze vergadering. 

Het LB lid Jaap Taal is aanwezig.

1.) Opening vergadering: Omstreeks 20.05 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter. De voorzitter heet iedereen  
   welkom. De Vz verteld dat Jos is opgenomen in Kalorama – Beek Ubbergen. Nadat hij daar was   
   opgenomen gaat het heel langzaam met hem vooruit. De voorzitter is blij dat de andere leden de   
   moeite hebben genomen om naar deze vergadering te komen. 
 
   Er is dit jaar een overlijdensberichten bij het bestuur binnen gekomen.
   Dit was ons lid Henk Fenten, overleden op 19 september 2016.  Er wordt een minuut stilte
    gehouden voor Henk.

   De voorzitter geeft aan dat de stukken aangaande deze vergadering in de “Attentie” hebben   
   gestaan.  De stukken aangaande de financiën liggen ter inzage op tafel en worden later    
   toegelicht door de penningmeester.

Tijdens deze DLV is Jan Nijburg gekozen als nieuw bestuurslid. 
Ik zou willen benadrukken dat op de DLV het beleid van het 
district ter spraken komt. Als leden invloed hierop willen hebben 
kunnen of moeten ze dit tijdens de  DLV kenbaar maken. Dus ik 
roep de leden op naar deze vergadering te komen. Dan hebben 
jullie invloed op het reilen en zeilen van het district Nijmegen 
e.o. en IPA Nederland en blijven de bestuurders van jullie district 
er ook plezier in houden.

Kort na de 1ste DLV 2017 werd het bestuur van I.P.A. Nijmegen 
e.o. vastgesteld. De functies werden als volgt verdeeld;

Voorzitter;   Jan Eijkemans
Secretaris/ Vicevoorzitter;  Martin van der Putten
Penningmeester;   Jaap Heerschop
Activiteiten/4 daagse;  Adrie Daniëls
Redactie/Ledensecretaris;  Brugt Peper / Jan Eijkemans
I.P.A. Activiteiten;   Dick Beerens
Ambulant;   Jan Nijburg

Ook voor 2017 werd afgesproken om één keer per maand 
te vergaderen op de eerste dinsdag van de maand in de Bar-
Sporthal De Heuvel in Druten. Overeen gekomen werd dat er in 
de vakantiemaanden geen bestuursvergaderingen plaatsvinden. 
Bij calamiteiten is er de mogelijkheid om de DB leden bij elkaar 
te roepen. 

Tijdens de 1ste  DLV heeft het bestuur toestemming van de 
leden gekregen om de 2de DLV niet te organiseren. 

De “Attentie” kwam in 2017 vijf keer uit waaronder de 4 daagse 
special. De samenwerking met onze uitgever Clappers & Vlieger 
Media is erg prettig. Samen werken we aan een nog mooiere en 
leesbaardere “Attentie”.   

De 1ste ALV (Algemene Leden Vergadering) van IPA Nederland 
werd georganiseerd door het IPA district Zeeland. De 
vergadering vond plaats op vrijdag 21 april 2017 in hotel Van 
de Valk in Goes. Deze vergadering werd door een delegatie van 
ons district bijgewoond. 

De 2de ALV van IPA Nederland werd, na uitstel, gehouden 
op 15 december 2017 in het Hotel Van de Valk in Leusden - 
Amersfoort. Twee bestuursleden van IPA Nijmegen e.o. hebben 

deze vergadering bijgewoond. 

Het afgelopen jaar rommelde het weer een beetje binnen het 
LB van IPA Nederland. Bestuursleden traden onverwachts af en 
gingen hun eigen weg. Een werd er zelfs lid van IPA Rusland. 
Nadat er enkele harde woorden waren gevallen tijdens de 2de 
ALV werd er structureel en opbouwend vergaderd. Er werden 
knopen doorgehakt. 

Wat ik in 2016 aan het papier toevertrouwde blijft ook dit jaar 
van kracht. Door het weer tussentijds aftreden van de Algemeen 
Penningmeester zijn er  problemen ontstaan bij het innen van het 
contributiegeld. Er is weer een nieuwe penningmeester gevonden 
en er is zelfs een tweede penningmeester aangetrokken. We 
hopen dat de financiële administratie in de loop van 2018 echt 
recht getrokken wordt en dat we dit boek kunnen sluiten.

Afgelopen jaar zijn er enkele districten in Nederland 
samengegaan.  De districten Veluwemeer – De Graafschap 
en Apeldoorn zijn samengegaan als IPA Oost Nederland. De 
districten Zeeland en de Baronie van Breda zijn samengegaan 
als IPA Zeeland – West Brabant.
Het LB heeft de taken overgenomen van het afgetreden bestuur 
van IPA Amsterdam-Amstelland. 
 Vóór de ALV-s wordt er gezamenlijk vergaderd door IPA Oost 
5. Dit zijn de districten Arnhem, Oost-Nederland, Zwolle, 
Nijmegen e.o. en Twente. Tijdens deze vergadering worden de 
stukken voor de ALV besproken en geprobeerd de neuzen één 
kant op te krijgen. 
In 2017 zijn er geen bestuursleden naar de 
“Mitgliederversammlung” in Gimborn geweest. 

In 2013 is er een Facebook pagina ingericht. Van Facebook “IPA 
Netherlands, Nijmegen e.o.” Inmiddels hebben we 102 leden in 
onze groep een groei van 12 leden ten opzichte van 2016. Nodig 
ook een IPA Lid uit om lid te worden van ONZE Facebook 
pagina.

“Servo per Amikeco”  
Beneden Leeuwen 08 januari 2017

De secretaris,
Martin van der Putten.
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2.) Vaststellen agenda: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er is nog niemand voor de rondvraag. Op het einde van de  
   vergadering is er nog een mogelijkheid. 

3.) Notulen 2015:  Notulen van de 1ste DLV 2016 gehouden op 15 maart 2016.

   Er zijn inhoudelijk geen op of aanmerkingen op de notulen van 2016. 
   De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
  
4.) In / Uitgaande stukken: Er zijn twee afmeldingen voor deze vergadering bij de secretaris binnen gekomen. Verder zijn er geen  
   stukken binnen gekomen of uitgegaan aangaande deze vergadering met uitzondering van de LB stukken  
   voor de 1ste ALV 2017. 

5.) Verslagen:  Op het Jaarverslag van de Secretaris zijn geen op of aanmerkingen. In het verslag van de secretaris  
   zijn ook de andere verslagen verwerkt, zoals het verslag van de activiteitencommissie, ledensecretaris  
   en de relatiegeschenken. Hierover zijn ook geen aan of opmerkingen uit de vergadering.

 
   Het verslag van de penningmeester ligt op tafel. Dit verslag wordt besproken door de penningmeester.  
   Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag van de penningmeester.

   Inkomen hebben we ook nog via de uitgever. Voor iedere Attentie krijgen we een kleine vergoeding.  
   Verder krijgen we van onze uitgever ook nog een bijdrage tijdens de 4 daagse.

   De penningmeester geeft nog eens aan dat de boekhouding geheel vernieuwd is. Door alle districten  
   wordt op eenzelfde manier boek gehouden. 

   Kascontrole;
   De boeken zijn gecontroleerd door Jan Eker en H. Artz. De boeken van IPA Nijmegen e.o. zijn goed  
   bevonden. Er zijn geen opmerking aangaande de boeken van de penningmeester. De administratie ziet  
   er goed en correct uit.
   De kascommissie spreek haar waardering uit voor de penningmeester en stelt voor het bestuur   
   decharge te verlenen voor het afgelopen boekjaar. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

6.) Bestuursverkiezing: Dit jaar is aftredend en herkiesbaar Jan Eijkemans. Jan Eijkemans wordt herkozen in het bestuur.

   Het bestuur heeft Jan Nijburg bereid gevonden om tot het bestuur toe te treden. Er zijn verder geen  
   kandidaten bij het bestuur aangemeld. 
   Jan stelt zich kort voor aan de vergadering. Jan wordt met algemene stemmen gekozen in het bestuur. 

7.) Pauze:  Er volgt geen pauze. We gaan nog even door en pakken later gezamenlijk een drankje..
 
8.) Benoeming
     Kascontrole comm. De kascontrole commissie 2016 ziet er als volgt uit.  Henry Artz en Henk Baron hebben 2017 zitting  
   in de commissie. Als reserve heeft Bert Brouwers zich opgegeven. 
 
9.) Bestuursbeleid: De voorzitter: 
 
   Jan geeft aan dat het bestuur goed functioneert. We vullen elkaar goed aan en nemen taken van elkaar  
   over als dit nodig is. We zijn toch wel sterk afhankelijk van de opkomst van onze leden    
   bij de diverse activiteiten. Bij niet voldoende opkomst gaan activiteiten niet door. Dit is toch wel erg  
   zonden.

   Voor het beleid binnen het district zijn we sterkt afhankelijk van het Landelijk bestuur. De vernieuwing  
   van IPA Nederland gaat nu gestadig door. Districten in het land worden samengevoegd en gaan sterker  
   samenwerken. Ons district heeft een nauwe samenwerking met de  Oostelijke districten. Dit zijn de  
   districten Twente, Apeldoorn, Arnhem, De Graafschap en Zwolle, Oost 6.

   Nijmegen e.o. heeft hier nog geen behoefte om samen te gaan en heeft dit ook te kennen gegeven aan  
   het LB. 

   De oostelijke districten komen twee keer per jaar bij elkaar om bij te praten en af te stemmen.

   Dit jaar gaan we voor overleg naar Gimborn. Hier gaan we heen om de komende ALV voor   
   te bereiden, waaronder de statuten van IPA Nederland en het nieuwe huishoudelijk reglement. Verder  
   komt hier ter tafel de samenvoeging van de districten.
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   De Vz. vraagt de vergadering mandaat om geen 2de DLV te hoeven 
   te organiseren. We organiseren alleen als dit echt noodzakelijk is.
   De vergadering gaat akkoord.   

   Jan geeft het woord aan Jaap Taal. 

   Jaap geeft een toelichting op het beleid van IPA Nederland. Een van de grootste zorgen is het activeren  
   en belangstelling voor de IPA opwekken bij jongere collega’s. Het blijkt dat jongere collega’s moeilijk  
   zijn te activeren om lid te worden van de IPA. We hebben nog steeds de stempel van oubollig. Het LB  
   is begonnen om diverse jongeren uit te nodigen voor discussie bijeenkomsten. De laatste is geweest in  
   Gimborn. Hier waren jongeren uit diverse landen uitgenodigd om over de IPA te discussiëren.  

   Verder geeft Jaap door dat het financieel erg goed gaat met IPA Nederland en daarom ook geld   
   beschikbaar is voor hervormingen binnen IPA Nederland. 

   Over twee jaar, in 2018, wordt door IPA Nederland het wereldcongres georganiseerd. Alles gaat zich  
   afspelen op de SS Rotterdam in Rotterdam. Eten, drinken, slapen en vergaderen alles aan boord van de  
   Rotterdam. De organisatie hiervan gaat gestadig door. Het Internationaal bestuur is voorbij geweest bij  
   het LB en was erg onder de indruk van het geheel. 

   Door Jaap wordt nog eens de nadruk gelegd op “Mijn IPA”. Leden kunnen nu veel meer zelf doen en  
   zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun eigen gegevens.

   De samenwerking met de uitgever van het landelijk IPA blad is opgeheven. De verzending zou te   
   duur worden voor IPA Nederland.  Het blad wordt nu digitaal ter beschikking van de leden   
   gesteld. Voor leden die echt niet overweg kunnen met een computer blijft er een kleine gedrukte   
   oplage beschikbaar. Deze leden moeten dit wel zelf kenbaar stellen aan het LB.

   De problemen met het district Noord – Holland - Noord is nog niet voorbij. Na de problemen met  
   twee LB leden, die uit de vereniging zijn ontzet, blijft het rommelen in N-H-N. Het LB heeft het heft in  
   handen genomen en het bestuur van N-H-N zijn hierop afgetreden. Er wordt nu gekeken hoe verder  
   of de leden verdelen over andere districten of verder gaan met een nieuw (integer) bestuur. Tot nu toe  
   hebben er zich nog geen nieuwe bestuursleden aangemeld. 
  
10.) Voorstellen HB Voorstel HB Nederland.

   Er zijn dit jaar geen voorstellen vanuit het Landelijk Bestuur. 
   Door alle wijzigingen binnen IPA Nederland komen er wel nieuwe Statuten en een huishoudelijk   
   reglement uit.
      
12.) Rondvraag:  Elly vraagt hoe het zit met het groepje “Jong Twente”. Deze drie jonge mensen zijn niet meer bij   
   elkaar. Door verplaatsingen binnen de organisatie zijn ze niet meer in de mogelijkheid om bij elkaar te  
   komen. Er komt mogelijk een doorstart maar dan op Internationaal niveau.
   Brugt heeft een seminaar gevold in Gimborn. Hij heeft hier diverse goede contacten aan    
   overgehouden. Het seminaar is hem goed bevallen.
 
   Verder was er niemand voor de rondvraag.

13.) Sluiting:  Omstreeks 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt een ieder voor zijn inbreng.   
   De Voorzitter zegt nogmaals dat de IPA bestaat uit haar leden en niet alleen uit het bestuur. De   
   voorzitter biedt namens de penningmeester een ieder nog een drankje aan. Hij wenst eenieder wel thuis. 

Notulist: H.M.H. van der Putten     Gezien:  Jan Eijkemans
  Secretaris        Voorzitter 
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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.

Opgave 
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Agenda
Zie voor de stukken, deze “Attentie”. De financiële stukken zijn vanaf 19.30 uur op deze vergadering 
beschikbaar. De vergadering is in Bar-Sporthal De Heuvel te Druten.

Het jaarlijkse Paaseieren zoeken voor kinderen/kleinkinderen. Om het een en ander door te laten gaan 
moeten er minimaal 5 kinderen aanwezig zijn. Ook deze activiteit is in de Bar-Sporthal De Heuvel te 
Druten.

van 11.00 uur tot 14.00 uur. 

 

Zie voor de stukken, deze “Attentie”. De financiële stukken zijn vanaf 19.30 uur op deze vergadering 
beschikbaar. De vergadering is in Bar-Sporthal De Heuvel te Druten.

Via IPA Nijmegen e.o. zullen diverse groepen deelnemers uit meerdere landen worden ondergebracht 
bij de sporthal de Veldschuur te Malden.

Locatie Het Groene Eiland te Appeltern.

Deze activiteit is in de Bar-Sporthal De Heuvel te Druten.

Ook in 2018 gaan we een kasteelbezoek organiseren. Hierbij wordt gedacht aan Slot Loevestein of 
Kasteel Ammersoyen te Ammerzoden.

Met daarbij de huldiging van onze jubilarissen.

20-03-2018 

02-04-2018

08-04-2018 

21-04-2018

17 t/m 20 juli 

2018

21,22 en 

23-09-2018

20-10-2018

11-11-2018

Districtsledenvergadering ( DLV )  aanvang 20.00 uur.

2e Paasdag aanvang 11.00 uur.

1e Inloop voor Districtsleden Nijmegen e.o.  

Kruisboogschieten bij Schuttersvereniging
Gilde Sint Sebastianus te Middelaar, aanvang 14.00 uur.

Vierdaagse

3e IPA Nijmegen kampeerweekeind

Kasteelbezoek

2e Inloop IPA Nijmegen e.o.


