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De meeste van U zijn al terug van vakantie, of genieten nog van hun vakantie. Deze periode hebben we 

zeker hier ook in Nederland genoten van het prachtige weer, veel zonuren en hoge temperaturen. Ik hoop 

dat uw allen weer gezond bent terug gekomen en voor diegenen die nog of weer op vakantie gaan veel 

plezier en geniet ervan. Begin september begint het nieuwe activiteiten seizoen van ons District.

Het kan U bijna niet ontgaan zijn dat op 25 mei 2018 de nieuwe wet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) of wel de Privacywet in werking is getreden. U hebt zeker al diverse 

mailberichten over dit onderwerp ontvangen. Wat mag nu wel en wat mag niet is een veel gestelde vraag 

sinds de nieuwe privacywetgeving van kracht is. 

De nieuwe privacywet geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Tot die tijd had ieder land zijn eigen 

privacywet. Zo vervangt de AVG in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De boetes zijn hoog als de AVG niet wordt nageleefd

De AVG zorgt dat persoonsgegevens van individuen beter beschermd zijn door het versterken en 

uitbreiden van de privacyrechten. 

Iedereen krijgt meer en sterkere privacyrechten, te weten:

- Je mag je gegevens inzien;

- Je mag je gegevens laten wijzigen;

- Je mag gegevens wissen.

Organisaties die dit soort gegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Zo moeten ze te allen tijde 

kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze hebben, waarom, hoe en wanneer ze de gegevens 

hebben verkregen, aan wie ze verstrekt zijn en hoe lang en waar ze deze bewaren. Uiteraard moeten de 

persoonsgegevens beveiligd zijn opgeslagen. Hierop is scherp toezicht en de boetes zijn hoog als de wet 

niet wordt nageleefd. Tevens geldt er een meldplicht voor datalekken en moeten organisaties een privacy 

officer benoemen. Bij IPA Nederland is deze functie bij mij neergelegd. 

Voor nader informatie zie het Privacy statement IPA Nederland in deze Melder.

Verder in de melder de volgende leuke stukjes en evenementen:

● de rauwe werkelijkheid – de begraven Dali’s;

● de ongelukken met Scootmobielen;

● de ingebruikname van de nieuwe touringcar Midland tours;

● herfst en winter: bezoek Omroep Gelderland – Nostalgische avond – Handwerk workshop - 

Kerstavond; 

Hierbij wil ik U informeren dat zowel voor onze 7 daagse reis naar het Zwarte Woud in oktober 2018 en de 

9 daagse rondreis Noorwegen in mei 2019 voor beide reizen nog twee plaatsen beschikbaar zijn.

Voor uw beeldvorming zie de foto’s van deze activiteiten die geplaatst zijn in het Fotoalbum op onze 

website. 

Verder is een punt van aandacht IPA breed om vooral jonge collegae lid te maken, te houden  en actief te 

betrekken bij alle activiteiten en evenementen en ze daarvoor te enthousiasmeren.  Op 5 oktober 2018 is 

de IPA vertegenwoordigd en aanwezig tijdens de KMar veteranendag te Apeldoorn

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

Voorwoord

Arno Jansen 
Voorzitter

IPA district Arnhem en Omstreken



6 | IPA Arnhem 

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

2018:
11 september
2 oktober
23 oktober
13 november
4 december
18 december

Woensdag 12 september:
Bezoek aan het Museum voor Nostalgie en 
Techniek in Langenboom (NB).
Verzamelen bij kantine SIOS in Velp om 12.30 uur. 
Bezoek museum is van 14.00 uur tot circa 17.00 uur.  
Wie willen er naar toe rijden? s.v.p. opgeven bij Marjo 
Koehorst. 

7 t/m 13 oktober:
Reis naar het Zwarte Woud.
Nog enkele plaatsen vrij.

Zaterdag 1 December: 
Nostalgische avond in de kantine van SIOS in Velp.
Begin om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. maximum 
is 50 personen. 
Kosten zijn 5,00 euro p.p. voor leden, niet leden 
betalen 7,50 euro p.p. inclusief enkele consumpties 
en hapjes.
 
Dinsdag 11 December: 
Handwerk-workshop gegeven door Loes Veldink 
in de kantine van SIOS in Velp.
Begin 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. Kosten zijn 
12,00 euro p.p.

Vrijdag 16 November: 
Bezoek Omroep Gelderland.  
Ontvangst 14.45 uur.
Maximum aantal is 40 personen.
Opgeven voor 15 oktober bij  Marjo Koehorst.

Zaterdag 15 December: 
Kerstavond bij “t Centrum Reijmer in Babberich.

Zondag13 Januari: 
Nieuwjaarsreceptie in de kantine van SIOS in Velp.

Januari of Februari 
Lezing over het conflict in Syrie door Ziad Amro.

Naar aanleiding van het vorige bezoek aan Omroep 
Gelderland in 2017 hebben we weer een afspraak 
kunnen maken met de Omroep om nogmaals een 
keer te komen.
De datum wordt vrijdagmiddag 16 november 2018.
 - In het kort ziet het programma er als volgt uit:
- Ontvangst rond 14.45 uur en korte    
 introductie met koffie/thee en iets lekkers
- Rondleiding door het gebouw van Omroep   
 Gelderland met bezoek aan de TV-   
 regie, TV-studio, nieuwsredactie,    
 radiostudio en montageruimte    
 en uiteraard uitleg op  de     
 verschillende locaties.
-  Vanaf 16.00 uur start de live radiouitzending  
 “De Week van Gelderland”(deze duurt   
 tot 19 uur). Vanaf 16 uur is     
 het media café geopend met voor een   
 ieder heerlijke consumpties.

- Om 17.15 uur start de live TV opname   
 en uitzending van “De Week van Gelderland”  
 tot ongeveer 17.55 uur. 

Het maximum aan deelnemers is gesteld op 40 
personen. Er zijn geen kosten aan dit bezoek 
verbonden. Wel graag opgeven als je mee wilt bij 
Marjo Koehorst via de mail: marjokoehorst@hotmail.
com.

2018

2019

Bezoek aan Omroep Gelderland
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De rauwe werkelijkheid

De begraven Dali’s

Klaverjassen

Ze vormden de pronkstukken van 
een kunsttentoonstelling: twee 
dure schilderijen van de Spaanse 
schilder Salvador Dali. Vele 
ogen zagen ze in het Arnhemse 
Musis Sacrum. Niet alleen 
bewonderende blikken vielen op 
de doeken; ook begerige.

Middenin een zomernacht in de 
negentiger jaren van de vorige 
eeuw, lag het stukje Arnhem 
rond Musis Sacrum er verloren 
bij. Wie goede oren had, hoorde 
mogelijk een zacht mechanisch en 
slijpend geluid. Wie goede ogen 
had, zag mogelijk een man bij 
één van de stalen achterdeuren 
van het concertgebouw. Het 
simpele accuboormachientje 
draaide een gangetje door het 

staal. De schimmige figuur die het 
gereedschap in de handen had, 
stopte plotseling met boren. Hij 
was er door. Een decoupeerzaagje 
werd gepakt om van het gaatje een 
gat te maken. Vervolgens wrikte 
hij nog wat met een blikschaar 
en voor hij het wist, was de deur 
open. Musis’ geavanceerde 
alarmsysteem liet direct van zich 
horen. De inbreker rende naar 
binnen en griste in het donker 
twee schilderijen van de Spaanse 
meester weg.
Op een steenworp afstand ligt het 
politiebureau van de Beekstraat. 
Binnen enkele seconden wemelde 
het in het pand van de bedrijvigheid. 
Agenten, beveiligingspersoneel 
en de bedrijfsleider van Musis 
ontdekten de opengebroken deur, 
maar voor de rest leek er niets 
vreemd aan de hand. De schok 
werd enkele uren later gevoeld en 
flink ook.
Het podium vormde het hart van 
de expositie ‘Dali, Chagall en 
Miró’. Het was angstig leeg. Kapot 
staaldraad markeerde de plekken 
waar eerst Dali’s ‘De Handkus’ en 
‘De vlucht naar Egypte’ stonden. 
Samen met ‘De windmolens’ 
vormden ze de drie kroonwerken 
van de tentoonstelling.
“Vreemd”, merkte een 
kunsthandelaar op. “’De 
windmolens’ is eigenlijk de mooiste 
van de drie. Ik denk dat ze geen 
tijd hadden om die mee te nemen”.

De gestolen aquarellen uit 1964 
hebben een verzekeringswaarde 
van ongeveer 600.000 gulden. 
(Ongeveer € 360.000.-- red.) 
Rechercheurs zetten een aantal 
scenario’s uit. De dieven konden 
in opdracht hebben gehandeld; 
een ‘bestelling’ van een liefhebber 
die deze schilderijen graag aan 
zijn muren zag hangen. Misschien 
wilden de daders ze zelf houden. 
Het viel ook niet uit te sluiten dat 
de kunstwerken weer zouden 
opduiken als er losgeld was 
gevraagd en betaald. Dat de 
Dali’s te koop zouden worden 
aangeboden leek onwaarschijnlijk. 
De unieke werken waren 
‘besmet’. Ze zijn te bekend om 
op de kunstmarkt te brengen. 
De kans op ontdekking was voor 
de betrokkenen gewoonweg 
te groot. De collega’s van het 
opsporingsteam schakelden in 
ieder geval de Centrale Recherche 
Informatiedienst (CRI) in. Ervaring 
leerde dat gestolen waar nog 
al eens naar het buitenland 
verdween. Afbeeldingen van de 
Dali’s werden over de hele wereld 
verspreid, in de hoop dat het net 
zich om de daders zou sluiten. 
De druk werd opgevoerd door de 
verzekeraar van de kunstwerken. 
Uit diens naam loofde het 
Amsterdamse Expertisebureau  
Cunningham Polak Schoute 
maximaal 60.000 gulden uit voor 
de gouden tip. De aangeboden 
‘pot met goud ‘ leverde niets op. 

Huiveringwekkende en bloedstollende verhalen uit de dossiers van de voormalige politieregio Gelderland-
Midden.

De tekst van dit verhaal is van Steven Walter, met bijdragen van Harry Munniksma, Marije Wisselink 
en Ronald van der Leeden.

Het is geen geromantiseerd politieverhaal maar een praktijkdossier  van de politie. Het is de praktijk waarmee 
politiemensen worden geconfronteerd. We hopen dat het lezen van dit verhaal u, ondanks de gruwelijkheden 
en het leed, de andere kant laat zien van de ‘rauwe werkelijkheid’.
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Wekenlang zat het rechercheteam 
met de handen in het haar. Een 
spoor ontbrak. Overigens nam 
het aantal handen in het haar af. 
De zes man tellende ploeg die 
zich onafgebroken met de zaak 
bezighield, werd teruggebracht 
naar vier personen.

Bij toeval kwam er schot in de zaak. 
Het Daderteam hield zich bezig 
met het oplossen van inbraken. 
Het bleek dat in de periode van 
1993 tot 1995 vaak kunstwerken 
werden buitgemaakt bij inbraken 
in de omgeving van Arnhem. De 
dienders kregen ene ‘B. de Vries’ 
op de korrel. Vanuit Antwerpen 
belde een veilingmeester om een 
uitzonderlijk verhaal te vertellen 
. De Vries zou drie schilderijen 
ter veiling hebben aangeboden. 
Dat waren overigens geen Dali’s. 
Een taxateur had ontdekt dat 
de doeken vermeld stonden 
in een opsporingsblad van het 
CRI dat naar kunstexperts en 
veilinghuizen werd gestuurd. De 
aangeboden kunstwerken zouden 
in april 1995 zijn weggenomen 
uit een woning in Velp. Dat was 
toen een hele bizarre nacht. De 
politie kwam naar die woning 
toen bekend werd dat er was 
ingebroken. De sponninglatjes 
waren uit het raam gehaald. Twee 
schilderijen waren verdwenen; 
een derde stond tegen een muur, 
klaar om meegenomen te worden.  

De politie bleef bij het kunstwerk 
posten, in de hoop dat de dader 
terug zou komen. Een urgente 
melding strooide echter roet in 
het eten. De dienders moesten 
halsoverkop weg, waarna de dader 
terugkeerde om heel brutaal de 
klus te klaren. Overigens had de 
inbreker niet stilgezeten in de tijd 
dat hij niet bij het derde kunstwerk 
kon komen. Hij brak elders in. Uit 
een huis in de buurt verdwenen 
tien schilderijen en enkel e 
beelden. Enige tijd later kreeg de 
bewoner van dit tweede huis een 
brief met een aanbod. Voor zo’n 
30 mille kon hij zijn kunstwerken 
terugkrijgen. het afgeperste 
geld moest bij de brandtoren in 
het Rozendaalseveld worden 
achtergelaten. Gebeurde dit niet, 
dan zouden vlammen de woning 
van de Velpenaar in de as leggen. 
Dertig agenten wachtten in het 
Velpse bos de afperser op, maar 
niemand verscheen ten tonele.
Toen ‘De Vries’  weer in 
Vlaanderen verscheen, kreeg hij 
van het Antwerpse veilinghuis 
te horen dat hij de doeken niet 
meekreeg. Hij moest maar contact 
opnemen met de Arnhemse 
politie, luidde de boodschap. 
Halsoverkop vertrok de man, 
maar beveiligingspersoneel van 
het veilinghuis was zo kien om 
het kenteken van de wagen te 
noteren.

Met de combinatie van het 
nummerbord bij de hand, kwam 
het Daderteam (dat was niet het 
team dat zich bezighield met de 
kunstroof uit Musis Sacrum, red.) 
uit bij de 30 jarige Velpenaar 
B.R. Een eerste poging om de 
verdachte aan te houden, lukte 
niet omdat hij niet thuis was. 
Later werd R. toch aangetroffen 
en aangehouden. In de woning 
van de man vond de politie een 
tekstverwerker die hetzelfde 
lettertype had, als waarmee de 
afpersingsbrief was geschreven. 
Ook troffen politiemensen een 
briefje aan dat de doorbraak in 
de afpersingszaak werd. In beide 
brieven stond de merknaam 

Peugeot geschreven. Maar de 
schrijver vergiste zich in beide 
gevallen in de spelling. Steevast 
werd Peugiot geschreven. Via 
verhoren ontdekte het team dat 
er een verband was tussen de in 
Antwerpen aangeboden gestolen 
schilderijen en de inbraak waarna 
losgeld werd geëist.

De verdachte bekende beide 
zaken en nog veel meer. Hij 
vertelde ook over een tiental 
andere kraken, gepleegd in 
Arnhem, Velp en Zeddam. 
Onderdeel van die inbraakgolf was 
de kunstroof uit Musis Sacrum. 
Gestolen kunstvoorwerpen lagen 
in zijn woning of waren op de 
Posbank begraven. Op aanwijzing 
van de Velpenaar begon de politie 
te graven in het bos bij Rheden. 
Zorgvuldig verpakt in plastic 
kwamen onder meer ‘Vlucht 
naar Egypte’  en ‘De Handkus’ 
boven de grond. Ze verkeerden 
ogenschijnlijk in goede staat. 
Ook lagen onder het zand van de 
Posbank schilderijen afkomstig 
van een inbraak in de woning 
van de Velpse kunsthandelaar 
Helldorfer. Eén van de Arnhemse 
politiewoordvoerders beschreef 
de verdachte als een bijzondere 
inbreker. “Het bleek dat hij 
geïnteresseerd was in kunst. Bij 
hem thuis waren ook boeken over 
kunst aangetroffen. Als hij tijdens 
één van de inbraken kunst zag, 
dan nam hij die mee. Hij was 
niet van plan de twee gestolen 
Dali’s te verkopen in een illegaal 
kunstcircuit.”

In de rechtszaal werd duidelijk dat 
de man de Dali-expositie twee 
keer had bezocht en een aandrang 
kreeg om in het Arnhemse 
concertgebouw in te breken. 
Hij ging op de fiets naar Musis 
Sacrum en sloeg zijn slag. Er was 
geen sprake van een kunstbende, 
waar de politiemensen eerst aan 
dachten, maar gewoon van één 
man met een fiets, een geleende 
boormachine en een blikschaar. 
Een deel van de geroofde kunst 
was verdwenen en zou enkele 
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duizenden guldens hebben opgeleverd. Een 
psycholoog en een psychiater gaven aan dat R. 
met narcistische problemen kampte. Hij wilde een 
bepaalde status verwerven en het beter doen dan 
zijn broer en zuster.
R. werd door de rechter schuldig bevonden aan 
zestien inbraken, afpersing en de diefstal van de twee 
Dalidoeken uit Musis Sacrum. Hij kreeg een celstraf 
van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. 
Ook moest hij van de Arnhemse rechtbank verplicht 
contact houden met de reclassering.

Eén  als hoofagent bij dit onderzoek betrokken collega 
kijkt met veel genoegen terug op deze zaak. “Dit was 
een bijzondere. Vanuit de Basis Politie Zorg was ik 
gedetacheerd bij het Daderteam, zoals zovelen dat 
voor een half jaar waren. Voor dit onderzoek moest 
ik naar België en was ik betrokken bij het verhoren 
van de verdachte. Uiteindelijk besloot hij de zaak te 
bekennen en de bergplaats van de schilderijen aan 
te wijzen . Het was wel bijzonder dat er inderdaad 
schilderijen te voorschijn kwamen en dat de Dali’s 
daar ook bij zaten. Apart was dat ik op een gegeven 
moment heel dicht bij de verdachte was. Zijn 
aanhouding lukte in eerste instantie niet omdat hij niet 
thuis bleek te zijn. De hele ochtend zochten we naar 
zijn verblijfplaats, maar konden hem niet vinden. In 
de lunchpauze ging ik met een collega hardlopen op 
de Posbank. Dat deden we wel vaker maar die dag 
kwamen we ineens de auto van de verdachte tegen! 

We konden hem niet direct aanhouden, maar naar 
later bleek was hij “daar op weg om de schilderijen te 
gaan begraven”.

De berechting van de Velpenaar was overigens niet 
de enige keer dat de Dali’s inzet waren van een 
rechtszaak. De politie en kunstliefhebbers kregen 
een ware juridische soap gepresenteerd. De strijd 
voor de rechtbank ging tussen de kunsthandelaren 
Delbaere en Helldorfer. In eerste instantie waren zij 
met elkaar in zee gegaan, maar de samenwerking 
bleek geen gelukkige. De sfeer tussen de twee werd 
er niet beter op toen Velpenaar Helldorfer publiekelijk 
vraagtekens plaatste bij de authenticiteit van 
sommige kunstwerken in Musis Sacrum. Dit schoot 
Delbaere, die de tentoonstelling in het Arnhemse 
concertgebouw  had georganiseerd  in het verkeerde 
keelgat. Een kort geding volgde.
Nadat de doeken van de Musis-expositie waren 
opgegraven, mocht Delbaere de werken in het 
Arnhemse politiebureau ophalen. Daar zag hij 
ook andere gestolen kunstwerken die waren 
teruggevonden. Hij herkende enkele litho’s die hij 
ooit aan zijn voormalige partner Heelldorfer had 
uitgeleend, maar nooit had teruggekregen. Dit gaf 
hem het idee dat de  diefstal uit Musis Sacrum door 
Helldorfer was geïnitieerd. Het gevolg was weer een 
rechtszaak over smaad.



IPA Arnhem | 11

Zoals U weet is de reiscommissie 
vorig jaar in zee gegaan met 
Midland tours.
Midland tours is een jonge 
onderneming die zo’n twee jaar 
geleden is opgericht door de bij 
vele van u bekende chauffeurs Gijs 
Beijers en Roel Arends. Gijs was 
onze chauffeur naar Hongarije en 
een klein stukje richting Tsjechië. 
Roel heeft ons naar Tsjechië en 
Schotland gebracht en ik mag 
wel zeggen veilig en naar volle 
tevredenheid.
Op donderdag 12 juli 2018 
presenteerde dit jonge bedrijf 
“Midland Tours” tijdens een 
receptie haar eerste eigen bus. De 
reiscommissie kreeg hiervoor een 
uitnodiging. Als afgevaardigden 

gingen Annelies en Fred naar 
Nijkerk om de eerste aanwinst van 
Midland Tours te bewonderen. 
Voor de eigenaren van Midland 
Tours hadden wij een I.P.A. 
schildje en onze I.P.A. huiswijn 
meegenomen.
Vervolgens hebben Annelies 
en Fred de nieuwe aanwinst 
bekeken en gekeurd. Zij kunnen 
u mededelen dat de bus aan 
alle eisen voldoet. Ook werd er 
naar de beenruimte tussen de 
stoelen gekeken en deze is ruim 
voldoende.
Tijdens de receptie kwamen wij 
in contact met de inmiddels oud 
eigenaren van hotel Landgasthof 
Adler gelegen in Bernau (Zwarte 
Woud). Zij hebben onlangs het hotel 
aan een Zwitserse onderneming 
verkocht. Dit is het hotel waar wij 
tijdens onze tocht naar het Zwarte 
Woud overnachten. 
Volgens Midland Tours in de 
persoon van Roel gaan de 
gemaakte afspraken gewoon 
door en verandert er niets aan de 

reis. Het wordt een mooie tocht 
hetgeen door de oude eigenaren 
werd bevestigd. En mooie tijd met 
mooie herfstkleuren.
Mochten er naar aanleiding van 
het bovenstaande vragen zijn dan 
kunt u altijd terecht bij  een van de 
leden van de reiscommissie.

Het Museum voor Nostalgie en Techniek in het 
Brabantse Langenboom is een uniek museum 
voor jongeren, senioren, dames en heren. Een 
bijzondere collectie oude gereedschappen en 
gebruiksvoorwerpen van meer dan 70 ambachten en 
beroepen met duizenden voorwerpen en machines 
uit het verleden zijn door Wim van Schayik in ruim 
70 jaar verzameld, gerestaureerd en tentoongesteld.

Het bezoek met een tijdsduur van ca. 3 uur bestaat 
uit: ontvangst met koffie of thee, gevolgd door 
een rondleiding door deskundige gidsen en een 
nabeschouwing met drankje.(twee consumpties)
We willen met zo veel mogelijk mensen in zo weinig 
mogelijk auto’s daar naar toe rijden en dus willen we 
om 12.30 uur verzamelen bij de kantine van SIOS in 
Velp.
Kosten voor deze middag komen op €11.00 per 
persoon voor IPA leden. Introducees betalen €16.00 
per persoon. 

Opgeven voor 5 september 2018 bij Marjo Koehorst 
via de mail: marjokoehorst@hotmail.com. Gelieve 
het bedrag over te maken naar IBAN NL 23 RABO 
0143770810  IPA- Nederland inzake Arnhem eo.

Midland Tours, Uw en onze reisorganisatie

Wie gaat er nog mee naar het Museum voor Nostalgie en Techniek
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Presentatie door historische vereniging Noordijk

Handwerkshop

Voor zaterdagavond 1 december 2018, een dag na de slachtmaand, heeft IPA-Arnhem e.o. de Historische 
vereniging Oud Noordijk uitgenodigd om een “Slachtvisite op lokatie” te verzorgen. 
Plaats: clubhuis Sios 61 te Velp

Aanvang:   19.30 uur                                Zaal open: 19.00 uur

Het programma bestaat uit een aantal samenspraken, wat gedichten en stukje film, dit alles gebracht op 
humoristische wijze en volledig in dialect: het Achterhoeks! 

Bij een Slachtvisite hoort natuurlijk ook een speciaal hapje zoals: bakbloedworst met appeltjes, bakleverworst, 
hoofdkaas en nog wat uit de vroegere jaren. 

De kosten voor deze avond bedragen 5 euro voor leden, gelijkgestelden  en 7,50 euro voor niet-leden.   De 
hapjes zijn inbegrepen bij de toegangsprijs.

Altijd al eens de slachtmaand willen vieren of zin in een avondje dialect dan aanmelden bij Marjo Koehorst 
email marjokoehorst@hotmail.com of telefonisch GSM 06-45 62 59 30

Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen aan deze avond.
U wordt verzocht het verschuldigde bedrag te storten op bankrekening nummer NL 23 RABO 0143 7708 10 
ten name van Rabobank Hoorn inz. IPA 
Arnhem en omstreken.

Nadat we in 2017 een workshop haken verzorgd hebben 
en waar toen allerlei Kerstversierselen gemaakt werden, 
gaan we nu een handwerk-workshop houden. De avond 
vindt plaats op dinsdag 11 december 2018 in de kantine 
van SIOS in Velp. De zaal is open om 19.00 uur en er 
wordt na de koffie gestart om 19.30 uur  Wat houdt dat 
in? Loes Veldink is een enorme creatieveling als het om 
handwerken gaat. Zij gaat ons weer leren om in een 
avond iets leuks te maken voor in de kerstboom of om 
elders in de kersttijd in huis neer te zetten. Het kan gaan 
om iets van vilt maken, maar ook haken of breien behoren 
tot de mogelijkheden.

Kosten voor deze avond bedragen €12,00 per persoon. Dit is voor al het materiaal wat we die avond 
gebruiken. Deze kosten moeten overgemaakt worden op de rekening van de penningmeesters en wel: IBAN: 
NL 23 RABO 0413770810 tnv. IPA-Nederland inzake Arnhem. Aanmelden voor 20 november a.s. via de mail 
bij Marjo Koehorst: marjokoehorst@hotmail.com
Hopelijk wordt het weer net zo’n gezellige avond als vorig jaar.  
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Verjaardagen
Enigszins verlaat door vakanties en andere 
verplichtingen brachten Loes Nije en Bert ter Haar 
op een zonnige vrijdagmiddag 20 juli 2018 een 
bezoek aan ons lid Dirk van Nieuwamerongen. 
Dirk had op 25 juni de mooie leeftijd van 75 jaar 
bereikt en werd in bijzijn van zijn vrouw Janny in 
de bloemetjes gezet.

Onder het genot van een kopje koffie en een 
verjaardagsgebakje werden nog eens oude 
herinneringen opgehaald.
De jaren voor het afzwaaien bij de politie hadden 
Dirk en Bert nauw samengewerkt in enkele 
rechercheteams en de “heldendaden” van toen 
werden nog eens opgehaald.
Al snel ging het over die spectaculaire aanhouding 
van twee Engelse criminelen bij vd Valk in Tiel 
en over die nachten waarin werd doorgedraaid 
om een doorzoeking te doen of een metersbreed 
dossier af te maken. 

Dirk zwaaide op 58 jarige leeftijd af bij de politie 
en geniet al 17 jaar van zijn oudedagvoorziening.
“Het was de 1e weken wel even wennen”  
volgens Dirk en er moest even een goed gesprek 
met Janny plaatsvinden om goede afspraken te 
maken, maar ik heb er nog geen seconde spijt 
van gehad, dat ik gestopt ben.
Het politiewerk werd ingeruild voor veel 

vrijwilligerswerk bij de kerk en op een gegeven moment was ik er wel heel veel mee bezig. IK heb dat nu 
weer wat afgebouwd zodat ik ook echt kan genieten van de vele vrije tijd.

De sportman Dirk, die ooit eens een triatlon succesvol afsloot en een begenadigd racefietser was, doet het 
nu wat rustiger aan.
Fietstochten met zijn maat Harm naar Santiago de Compostella en Rome zijn nu ingeruild voor een wekelijkse 
fietstocht door de Edese Bossen.

Ondanks wat lichamelijk ongemakken gaat Janny met haar Dirk nog lekker op vakantie naar Het Zwarte 
Woud en andere bestemmingen in Duitsland.

Het bestuur van IPA Arnhem e.o. wenst Dirk en Janny nog veel gezonde en gelukkige jaren toe en hopelijk 
tot het volgende kroonjaar als
Dirk de mooie leeftijd van 80 heeft bereikt.

Bert ter Haar

Dirk van Nieuwamerongen
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Op 11 juni 2018 werd ons lid Arie de Mos 80 jaar.  5 jaar geleden bezochten 
Jos en Leen, Arie ter gelegenheid  van zijn 75 ste verjaardag. Nu  gingen 
Arno en Leen met een mooie bos bloemen naar Zevenaar.
Arie heeft in diverse functies bij de Koninklijke Marechaussee gewerkt .

We werden vriendelijk door de vrouw van Arie ontvangen en kregen een kop 
koffie met iets lekkers aangeboden. Door beide oud Marechaussees werden 
diverse oude anekdotes opgehaald. Het werd een geanimeerd gesprek.

Twee van deze verhalen willen we even kort aanhalen. Het ging over de 
samenwerking tussen de Kmar Beek en de gemeentepolitie Zevenaar.  Toen 
er  een ernstig ongeval plaatsvond met een militaire motorrijder moest Arie 
deze aanrijding afhandelen. Hij riep de hulp in van een bekende collega van 
de politie Zevenaar. Collegiaal verleende deze hem assistentie door foto’s 
te maken. Toen Arie later om de foto’s vroeg om bij het proces-verbaal te 
voegen bleek dat er  geen rolletje in het toestel had gezeten.
Het verhaal over het munitie transport:

In de vorige eeuw werden per trein munitietransporten verzorgd. Arie werd 
met een collega aangewezen om deze te beveiligen. Ze hadden al 36 uur 
dienst gedaan toen ze werden belaagd door een grote groep betogers van de actiegroep Onkruit. Arie heeft 
met de vinger aan de trekker van zijn Uzi gestaan.

Later bleek dat hij een reserve patroonhouder met 12 patronen was kwijtgeraakt. De trein ging Duitsland in 
en de Duitse collegae hebben de trein afgezocht en gevonden. Dat was een hele opluchting, want in die tijd 
was het verliezen van een huls van een patroon op de schietbaan al genoeg voor een disciplinaire straf. Wel 
werd hij over deze zaak veel geplaagd.

Al met al een gezellige middag. Arie heeft beloofd wat vaker deel te nemen aan activiteiten van de IPA.

Arno en Leen.

Op maandag 30 juli 2018  bezochten Loes en Leen ons lid Mies van Oostrum. 
Mies was op 4 juni 2018 75 jaar geworden. Reden voor voornoemde 
bestuursleden om haar te verrassen met een mooie bos bloemen.
Mies is samen met haar zoon Sjors Rouwen een trouw bezoeker van onze 
activiteiten en  doet mee aan de kaartcompetitie. 
Ook gaat zij samen met Sjors bijna altijd mee met de reizen die de IPA 
Arnhem organiseert. 7 oktober gaan Mies en Sjors ook mee naar het 
Zwarte Woud en ze hebben zich ook al ingeschreven voor de reis naar 
Noorwegen in 2019. 
We spraken met Mies onder het genot van een kop koffie met iets lekkers 
over de mooie reizen, de leuke feestavonden en de gezellige kaartavonden.
We hopen dat Mies nog lang onze evenementen en activiteiten kan 
bezoeken.

Loes en Leen

Arie de Mos

Mies van Oostrum
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Reis naar het Zwarte Woud

Reis naar het Noorwegen

Kom ook gezellig klaverjassen

Ledennieuws

De IPA Arnhem en omstreken organiseert van  zondag 7 oktober 2018 tot en 
met zaterdag 13 oktober 2018 een prachtige reis naar het Zwarte Woud.

Door een annulering kunt u nog een kamer voor twee personen boeken.
De reis wordt uitgevoerd door Midland Tours. Bijzonderheden over deze reis 
kunt u opvragen bij onze reiscoördinator Marjo Koehorst, email marjokoehorst@
hotmail.com of telefonisch GSM 06-45 62 59 30.

De IPA Arnhem organiseert van 25 mei tot zondag 2 juni 2019 een fantastische 
9 daagse reis naar Noorwegen.
Velen hebben zich reeds ingeschreven.

Er is nog plaats voor 2 personen.
Voor bijzonderheden over het programma, de hotels het vervoer en de prijs 
kunt u  contact opnemen met onze evenementen coördinator Marjo Koehorst, 
email marjokoehorst@hotmail.com of telefonisch GSM 06-45 62 59 30.

De IPA Arnhem organiseert van september tot begin april een klaverjascompetitie.
Er wordt op de Amsterdamse manier gespeeld. 
We spelen niet met het mes op tafel.
Er wordt gespeeld op dinsdagavond. We beginnen om 19.30 uur.
Plaats: het clublokaal van de korfbalvereniging Sios 61 te Velp.
De eerste kaartavond wordt gehouden op dinsdag 11 september 2018.
Wilt u ook een avondje gezellig klaverjassen geeft u dan op bij onze penningmeester Fred Holtes email pm-
arnhem@ipa-nederland.nl
Hij kan u alle informatie geven. 

De afgelopen maanden hebben we 
als nieuw lid kunnen inschrijven:
Dhr. A. van der Werf uit 
Wageningen.
Mevr. J.M. van Oostrum uit  
Arnhem.
Dhr. S.E. Vos uit Huissen.
Mevr. M.A.M. Stenmans-Doeze 
Jager uit Arnhem.

Tevens als buitengewoon lid:
Mevr. S.M. Gerritse-Volkering uit 
Duiven.
Mevr. J.Th.M. Philips-Bisseling uit 
Arnhem.

Bedankt als lid:
Mevr. J.W. Schurink-Lovink te 
Bennekom.
Dhr. D. van de Brink te Zetten.
Mevr. Lainata uit Arnhem.

WIJZIGING VAN UW GEGEVENS
U kunt zelf uw persoonlijke gegevens wijzigen in MIJN IPA.  Ook kunt u bij wijziging adres, bankrekeningnummer 
of telefoonnummer deze wijziging door geven aan de leden secretaris Bauke Nales e-mail ledensecretaris-
arnhem@ipa-nederland.nl

Bauke

Werft u ook een nieuw lid?



Kerst ‘t Centrum
Beste I.P.A. leden
Het is nog lang niet zo ver maar 
het bestuur is drukdoende 
een invulling  te geven aan 
onze jaarlijkse Kerstavond en 
Nieuwjaarsreceptie 
Op de ledenvergadering 
heeft het bestuur een 
voorstel gedaan om beide 
evenementen een andere 
invulling te geven.

De Nieuwjaarsreceptie wordt 
wat soberder. Deze zal worden 
gehouden op onze eigen 
locatie, Het SIOS gebouw en 
Velp. Deze duurt van 15:00 tot 
17:30 uur. Tijdens de receptie 
zullen de jubilarissen worden 
gehuldigd. Er zal een hapje en 
een drankje worden verstrekt. 
Na afloop zal er zoals de 
laatste jaren gebruikelijk was, 
GEEN CHINESE MAALTIJD 
zijn en wordt er ook geen 
attentie meer verstrekt.

De Kerstviering willen wij op 
een andere locatie houden. 
Hiervoor hebben wij het 

zalencentrum ’t Centrum in 
Babberich, bij vele van U 
bekend, benaderd. 
Bij “t Centrum te Babberich 
hebben wij een optie op 
een datum genomen. Dit is 
zaterdag 15 december 2018.
Wij willen die dag rond 17:00 
uur beginnen met een gezellig 
samenzijn onder het genot 
van een drankje en een stukje 
levende muziek.
Rond 18:00 uur zal er 
een lopend buffet zijn. 
Wij hebben gekozen voor 
een Bourgondisch buffet. 
Voor de nieuwsgierigen en 
belangstellenden kunt u kijken 
op de site van ’t Centrum.
Tijdens het buffet en daarna 
zullen wij zoals gebruikelijk 
driemaal een rondje BINGO 
spelen. Verder zal er voor 
degenen die dat willen de 
gelegenheid zijn om een 
dansje te maken. Tijdens 
onze reis naar Schotland was 
daarvoor veel belangstelling.
De kosten voor deze avond 
zijn nog niet bekend maar 

u kunt er vanuit gaan dat de 
penningmeester deze zo laag 
mogelijk zal houden en zal 
ongeveer overeenkomen met 
de kosten van de Chinese 
maaltijd. De drankjes en het 
meespelen in de Bingo zijn 
voor eigen rekening
Deze avond kan alleen 
doorgaan wanneer er 
voldoende belangstelling 
is. Er moeten minimaal 30 
deelnemers zijn.
Daarom vragen wij u om 
Marjo Koehorst een berichtje 
te sturen liefst via de mail om 
aan te geven of u meedoet 
aan deze avond. Dit graag 
voor 1 november 2018 zodat 
wij de optie kunnen lichten en 
de datum definitief kunnen 
vaststellen
Het mailadres van Marjo is 
marjokoehorst@hotmail.com
Het bestuur rekent op uw 
medewerking

IPA Arnhem | 19
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Scootmobielen vaak een zegen soms een vloek

Bedieningsfouten en omvallen zijn 
de voornaamste oorzaken van 
ongevallen met scootmobielen. 
Dat concludeert VeiligheidNL 
in een onderzoek naar de 
aard, omvang, achtergrond en 
gevolgen van ongevallen met 
scootmobielen. Het bezit van deze 
voertuigen is de afgelopen jaren 
fors gestegen, van circa 150.000 
in 2006 tot ongeveer 250.000 in 
2012.

De toename van het aantal 
scootmobielen op straat heeft 
geleid tot meer ongevallen. Het 
overgrote deel van de ongevallen 
is eenzijdig, waarbij kantelen op 
een ongelijk wegdek – bijvoorbeeld 
een stoeprand – of in de bocht het 
meest voorkomen.
Circa 14 procent van de 
slachtoffers liep letsel op door 
een bedieningsfout, zoals het per 
abuis omdraaien van de gas- en 
remfuncties.

Bron: Verkeersnet (het vakmagazine 
voor de  mobiliteitsprofessional .)

Bedieningsfouten doen zich 
vaak voor. Ze worden in de hand 
gewerkt door de onlogische gas-/
remcombinatie van de elektrische 
scooters, concludeert VeiligheidNL
Dit onderwerp werd door ons 
gekozen omdat twee vrouwelijk 
leden van ons IPA district  het 
slachtoffer zijn geweest van een 
ongeval met een scootmobiel.
Dit zijn dus niet bestuursters van 
een scootmobiel maar slachtoffers 
van een bestuurder van een 
scootmobiel.

We geven het relaas van de twee 
slachtoffers weer.
We spraken met ons lid Gerard 
de Nijs die afzag van de aanschaf 
van een scootmobiel
Ook de beveiliging van het 
winkelcentrum Kronenburg 
in Arnhem, waar veel met 
scootmobielen wordt gereden, 
geeft een mening weer.

Verder laten we een verkoopster 
van scootmobielen  aan het woord.

Allereerst spraken we met ons lid 
Mary Bokhove.
Mary Bokhove weduwe van 
adjudant Bokhove is buitengewoon 
lid.

Op 2 augustus 2016 deed ik 
boodschappen bij de Lidl in 
Duiven. Ik stond bij de kassa en 
had de boodschappen al op de 
band gelegd. Achter mij en bij 
de kassa naast me stonden ook 
mensen. Achter me stond ook een 
bestuurster met een scootmobiel. 
Opeens hoorde ik dat er geroepen 
werd: “ mens kijk toch uit..” 
Opeens viel er een man tegen me 
aan. Ik werd  door het stuur van 
de scootmobiel geraakt. Ik hoorde 
mensen schreeuwen:” stop dat 
ding”. Maar de scootmobiel reed 
door en ik werd geraakt door de 
achterzijde  van de scootmobiel 
aan mijn been en enkel.
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Ik viel achterover en was een 
moment weg. Later zag ik dat de 
scootmobiel tegen een ruit en een 
kluis was gereden. De mensen 
liepen op de bestuurster af  en 
hielden haar ter plaatse. Ik lag 
op de grond. Men zei dat ik op 
moest staan maar dat kon ik niet. 
Er werd een ambulance gebeld 
en ik werd naar het ziekenhuis 
vervoerd. Ik werd behandeld 
op de spoedeisende hulp. Er 
werd een röntgenfoto gemaakt 
en men constateerde een klein 
scheurtje in mijn knie.  Ik kreeg 
twee krukken aangereikt en mocht 
naar huis. Echter ik kon niet lopen. 
Toen hebben ze me in een rolstoel 
gezet en er voor gezorgd dat een 
buurvrouw me op kwam halen. Ik 
kon thuis de auto niet uitkomen. 
Men haalde een rollator tilde me uit 
de auto en bracht me naar binnen. 
Ik heb toen de dokter gebeld. Ik 
kreeg hulp van de thuiszorg en 
mijn zoon heeft vrij genomen en 
me bijgestaan.

Op 3 augustus werd ik door het 
ziekenhuis gebeld en men zei dat 
ik daar naar toe moest. Nadere 
bestudering van de röntgenfoto 
had uitgewezen dat ik een breuk 
in mijn knie had. Ik kreeg een 
brace en ik werd getaped. Ik kreeg 
fysiotherapie . Ik heb ongeveer 
een half jaar fysiotherapie gehad. 
In de tussentijd zijn er weer 
andere foto’s gemaakt in 
het ziekenhuis. Ik kon nog 
steeds niet goed lopen. 
Toen bleek dat er speling 
in mijn knie zat en men 
besloot in eerste instantie 
dat ik een halve nieuwe 
knie zou krijgen. Dat werd 
later een hele nieuwe 
knie. Ik werd geopereerd 
en heb weer geruime tijd 
fysiotherapie gehad.

In de tussentijd is mijn 
zaakwaarnemer bezig 
geweest om de schade 
geregeld te krijgen. Dat 
ging nog niet zo vlot. Ik zit 
nu nog steeds te wachten 
op de schade die ik zelf 

geleden heb. Maar dat zal wel een 
keer goed komen.

Wel moest ik in 2016 de reis van 
de IPA naar Berlijn annuleren. 
Ook kon ik niet mee met de reis 
naar Schotland. Maar nu ga ik dit 
jaar wel mee met de reis naar het 
zwarte woud. Ik verheug me er erg 
op. 

Van de scootmobiel bestuurster 
heb ik nooit meer iets gehoord. 
Ik hoop nooit meer zoiets mee 
te maken. ik denk dat die vrouw 
totaal de macht over de besturing 
kwijt was.

Vervolgens spraken we met 
een echtgenote van een lid uit 
Renkum die ook ernstig gewond 
raakte na een aanrijding met een 
scootmobiel.

Ze reed op 30 oktober 2017 met 
haar fiets in Renkum.Zij naderde 
een kruising en werd aangereden 
door de bestuurder van een 
scootmobiel. Dit is eigenlijk het 
enige wat ze nog weet. Ze kwam 
te vallen .

Later bleek haar dat er een 
trauma helikopter ter plaatse was 
gekomen. Ze werd met ernstig 
hersenletsel per ambulance 
vervoerd naar het Radboud 

ziekenhuis in Nijmegen. Daar werd 
ze behandeld. Ze heeft 1 week in 
coma gelegen op de intensive care 
unit van het Radboud ziekenhuis. 
Vervolgens is ze overgebracht 
naar het ziekenhuis Gelderse 
Vallei te Ede waar ze 14 dagen 
heeft gelegen. Hierna volgde 
vier weken revalidatie bij O.N.O 
in Renkum.  Ze gaat langzaam 
vooruit en de behandelaars zijn 
optimistisch.

Vrouw en man zijn bijzonder 
tevreden over de begeleiding 
die ze hebben gekregen van de 
behandelaars. Ze werden goed 
ingelicht over de ernst van de 
verwondingen en de gevolgen 
er van. Dit gebeurde zowel op 
medisch als psychisch gebied.
De afhandeling van het ongeval 
werd in dit geval keurig geregeld. 
De bestuurder van de scootmobiel 
aanvaardde alle schuld. De 
afhandeling daarvan gaat nu via de 
betreffende verzekeraars. Zowel 
de bestuurder als de ouders van 
de bestuurder hebben regelmatig 
contact met ons lid om zich te 
informeren over de toestand van 
zijn echtgenote.

Het slachtoffer hoopt dat het 
genezingsproces zo doorgaat en 
ze wil graag in oktober met de 
IPA Arnhem mee naar het Zwarte 



IPA Arnhem | 23

Woud. Wij hopen van harte dat 
beiden deel kunnen nemen aan 
deze reis.

Gerard de Nijs heeft enige tijd 
geleden zijn knieschijf gebroken. 
Velen gaven hem het advies een 
scootmobiel aan te schaffen. 
Gerard moest zelf de scootmobiel 
kopen en betalen. Gerard ging naar 
een handelaar in scootmobielen. 
In een grote schuur stonden heel 
veel scootmobielen in allerlei 
uitvoeringen. Gerard koos voor 
een scootmobiel met 3 wielen. 
Toen hij een proefrit ging maken 
ging het helemaal mis. Gerard 
was gewend te fietsen en dus 
zijn benen te gebruiken en zijn 
handen voor de handremmen. Nu 
moest hij de scootmobiel alleen 
met zijn handen bedienen. De 
rem en gas zaten erg dicht bij 
elkaar. Er kwam niets van terecht. 
Gerard schoot vooruit en stond 
plotsklaps stil. Bijna ramde hij een 
deur. Gerard was verstandig en 
zag van de koop af omdat hij van 
mening was dat hij niet veilig een 
scootmobiel kon besturen. Met 
Gerard gaat het nu beter. Gerard 
kan na een langdurige revalidatie 
en een moeilijke tijd gelukkig weer 
voorzichtig lopen.

We spraken met een medewerker 
van de beveiliging  in het 
winkelcentrum Kronenburg .

Dit winkelcentrum is eigendom 
van Wereldhave. Omdat het 
voor de winkeliers nodig is dat 
zoveel mogelijk mensen het 
winkelcentrum bezoeken is de 
policy van Wereldhave dat er 
zo min mogelijk beperkingen 
opgelegd worden.
Wel heeft Wereldhave 
beperkingen opgelegd om overlast 
te voorkomen voor de bezoekers 
en de winkeliers.

Ten aanzien van bestuurders 
van scootmobielen, elektrische 
rolstoelen, driewielers voor 
gehandicapten is er bepaald dat 
deze voetstaps moeten rijden.
En dat gebeurt natuurlijk niet altijd.

Wij zien daar op toe vanuit uit 
onze meldkamer waar we door 
middel van een videosysteem 
zicht hebben op wat er in het 
winkelcentrum gebeurt. Ook 
surveilleren we. Als iemand te hard 
rijdt met een scootmobiel, dan 
spreken we deze persoon aan. We 
wijzen er op dat dit niet getolereerd 
wordt. We waarschuwen dan en 
de meeste bestuurders zien dan 
wel in dat ze op hun snelheid 
moeten letten.

Als iemand regelmatig de regels 
ten aanzien van de snelheid aan 
zijn laars lapt kan Wereldhave een  
ontzegging geven. Wij adviseren 
daarin.
Het gebeurt wel eens dat een 
scootmobiel tegen een deur 
of raam rijdt. Dat zijn kleine 
ongelukjes waarbij de schade na 
bemiddeling van de beveiliging 
wordt vergoed.
Toch kom je vreemde dingen 
tegen. Zo hebben we een keer 
een echte rolstoeler, een sporter, 
moeten waarschuwen. Die 
persoon reed met grote snelheid 
door het winkelcentrum. Verder 
valt het op, dat het ook steeds 
vaker voorkomt, dat mensen die 
geen enkele lichamelijk beperking 
hebben met een scootmobiel 
naar het winkelcentrum komen. 
Ik zag laatst nog dat iemand die 
scootmobiel voor onze meldkamer 
parkeerde en vlot de Wibra binnen 
liep. Ook op het videosysteem 
zien we dat zo nu en dan. Die 
persoon is aangesproken en die 
vertelde dat hij maar even de 
scootmobiel van zijn vriendin had 
gepakt omdat dat wel gemakkelijk 
was. Dat zie je steeds meer. Wij 
kunnen niet zien of de bestuurder 
een beperking heeft. De winkeliers 
willen ten alle tijde hun winkel voor 
het publiek openstellen.
Het is ook niet de bedoeling dat 
iemand het winkelcentrum binnen 
fietst.

Er is ook geen systeem waardoor 
men kan aantonen dat men de 
scootmobiel nodig heeft voor zijn 
beperking.

Het management is wel bezig 
met het ontwerpen van borden 
met daarop duidelijk vermeld, 
dat scootmobielen en elektrische 
rolstoelers stapvoets moeten 
rijden.

Een keer heb ik een ernstig 
ongeluk meegemaakt. Een 
vrouw werd overreden door 
een scootmobiel bestuurder, 
Die persoon vluchtte met de 
scootmobiel na de aanrijding. De 
vrouw werd opgehaald door een 
ambulance. Uit de beschrijving 
van de scootmobiel en de 
bestuurder konden we  de identiteit 
achterhalen. De politie heeft die 
zaak afgehandeld.

Tenslotte sprak ik met een 
verkoopster dan de vestiging van 
Medipoint te Elst, een verstrekker 
van scootmobielen.

Het intake gesprek.
Alvorens de scootmobiel verstrekt 
wordt  volgt er een intake gesprek.  
Tijdens dit gesprek wordt 
vastgesteld welke beperking men 
heeft,  De lengte en het gewicht 
worden vastgesteld. Tevens stellen 
we vragen over de rijervaring 
die men heeft met een voertuig. 
Als wij vinden dat deze ervaring 
beneden peil is bieden we de klant 
een rijvaardigheid instructie van 
een half uur aan. Er wordt ook op 
gewezen dat men een verzekering 
tegen wettelijke aansprakelijkheid 
moet afsluiten.

De scootmobiel categorie
Er worden over het algemeen 2 
soorten scootmobiel verstrekt en 
wel de categorie 2 en 3.  Dit duidt 
alleen op de actieradius van de 
scootmobiel. Met een categorie 
3 heb je een grotere actieradius 
dan bij een categorie 2. En ook de 
aankoopprijzen en de huurprijzen 
verschillen.

Soort  klanten
1. De klanten die ingevolge de 
W.M.O. (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) door de gemeente 
zijn aangewezen om een 
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scootmobiel in bruikleen te krijgen.
2. De klanten die een nieuwe of 
een gebruikte scootmobiel willen 
kopen.
3. De klanten die een scootmobiel 
willen huren. 
 
1. De W.M.O. klanten.
De mensen die een scootmobiel 
van via de W.M.O verstrekt krijgen 
ontvangen we en houden een 
intake gesprek waarna vastgesteld 
wordt welke scootmobiel voor hen 
in aanmerking komt. Daarna duurt 
het enkele weken voordat ze de 
scootmobiel geleverd krijgen. 
Tegenwoordig moeten de W.M.O 
mensen een gedeelte van de 
huur van de scootmobiel betalen. 
Vroeger was dat niet zo. Dit heeft 
tot gevolg dat men vaak liever 
een tweedehands scootmobiel 
koopt. Vaak gaat men dan naar 
een handelaar die tweedehands 
scootmobielen opkoopt en ze 
dan verkoopt.  Die ontvangen 
dan niet de zorg die wij aan de 
adspirant bestuurders bieden. 
Vaak krijgen de W.M.O klanten 
een rijvaardigheidstest.
Bij het contract zit dan ook een 
onderhoudscontract.
Vroeger werd de scootmobiel ook 
via de gemeente tegen wettelijke 
aansprakelijkheid  verzekerd. Ik 
weet niet of dat nu nog zo is.

2. De klanten die een nieuwe 
of een gebruikte scootmobiel 
kopen.
Zij melden zich in de winkel en 
delen mede of ze een nieuwe of 
een tweedehands scootmobiel 
willen kopen. Ook ten aanzien van 
deze mensen

Geldt dat we een intakegesprek 
hebben. De levertijd kan ook 
oplopen tot enkele weken. Er 
wordt ook een huurcontract of 
koopcontract opgemaakt worden. 
Wij lichten de kopers voor en kijken 
ook of ze voldoende rijvaardigheid 
bezitten. Is dit niet het geval dan 
bieden we een rijvaardigheidstest 
aan. Als de klanten perse een 
scootmobiel willen hebben en ze 
hebben naar onze mening niet 
voldoende rijvaardigheid dan 
waarschuwen we ze. Als de klant 
toch een scootmobiel wil hebben 
dan verkopen we die. Per slot van 
rekening zijn we een commercieel 
bedrijf.

3. De klanten die een nieuwe of 
gebruikte scootmobiel huren.
Deze klanten krijgen ook een 
intake gesprek. Ze worden net zo 
behandeld als de andere klanten.

Alle klanten worden er op 
gewezen dat ze de scootmobiel 
tegen wettelijke aansprakelijkheid 

moeten verzekeren. Tevens wordt 
een uitleg over de bediening 
gegeven en mag men  even 
oefenen.

Door de bezuinigingen in de zorg 
wordt het steeds moeilijker voor 
mensen met een beperking om 
via de W.M.O te krijgen. Zij kiezen 
dan vaak om er één te kopen 
bij een handelaar die gebruikte 
scootmobielen opkoopt en ze 
opknapt en daarna verkoopt.
Iedereen die we vragen stelden 
was van mening dat mensen met 
een beperking het recht hebben 
om zich in de maatschappij te 
kunnen bewegen.

Treffend was een opmerking van 
het slachtoffer uit Renkum.
Ze zei dat het natuurlijk 
verschrikkelijk was dat je zo iets 
overkwam. Ze vertelde dat ze weer 
gebruik maakte van haar fiets. Ze 
zegt dat ze wel veel voorzichtiger 
is geworden en goed oplet wat er 
rondom haar gebeurt. We moeten 
allemaal een beetje rekening met 
elkaar houden dan wordt het een 
stuk veiliger op de weg.

De redactie.
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Geacht IPA Lid, 
 
Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat op 25 mei jl. de nieuwe wet AVG (Algemene verordening 
gegevensbescherming) in werking is getreden. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data 
Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het 
bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse 
wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan niet meer geldig. De nieuwe Europese 
privacywetgeving heeft daarom ook impact op de International Police Association. Deze nieuwe wet vraagt 
aanpassingen in de manier waarop IPA Nederland en haar districten omgaan met persoonsgegevens. De 
privacy rechten van personen worden met deze wet versterkt en uitgebreid, hiermee wordt beoogd mensen 
meer mogelijkheden te geven om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. 
Dit vraagt ook van IPA Nederland aanpassingen in de manier waarop we gewend waren te werken. 

Privacy statement IPA Nederland

Als lid van IPA Nederland verstrek je jouw persoonsgegevens aan onze vereniging. Deze gegevens worden 
door ons bewaard en op verschillende manieren ten behoeve van de vereniging gebruikt, maar ook voor 
sociale aangelegenheden. Wij zijn altijd zorgvuldig omgegaan met jullie persoonsgegevens en hebben 
deze binnen de vereniging alleen  gebruikt waar dat nodig was. Vanaf 25 mei 2018 zijn we echter verplicht 
toestemming te vragen om de verstrekte gegevens te mogen verwerken, waarbij aangegeven moet worden 
waarvoor de gegevens gebruikt worden en hoe lang de gegevens bewaard worden.  
 
Jouw gegevens kunnen door ons worden gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie en voor 
organisatorische doeleinden, bijvoorbeeld:
1. Je naam, contactgegevens (NAWTE), geboortedatum en geslacht worden opgeslagen in MijnIPA,  
 zodat wij weten welke personen er lid zijn en op welke wijze dit lid bereikbaar is.
2. Je naam en contactgegevens worden gebruikt om je te informeren over de IPA en je uit te nodigen  
 voor vergaderingen, informatiebijeenkomsten en activiteiten van IPA Nederland en haar districten.  
 Tevens voor het toezenden van het tijdschrift van IPA Nederland en de district bladen.
3. Je naam en telefoonnummer kan worden opgenomen in draaiboeken, telefoonlijsten en andere   
 documenten die nodig zijn voor de organisatie (intern & extern, denk aan het International travel  
 formulier).
4.  Voor bepaalde doeleinden zijn foto’s en ander beeldmateriaal noodzakelijk voor publicatie op de IPA  
 site op  internet, het tijdschrift van IPA Nederland, de district bladen en de sociale media. 
5.    Voor verwerking van de lidmaatschapsgelden en de declaraties worden naast de     
 persoonsgegevens ook je bankgegevens verwerkt en opgeslagen in MijnIPA.
 
Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor sociale en/of persoonlijke doeleinden, bijvoorbeeld:
6. Het bijhouden van het aantal jaren dat je lid bent van de IPA zodat we jubilea kunnen vieren. 
7. Het sturen van verjaardagskaarten en andere persoonlijke attenties gedurende het jaar.
8. Het sturen van uitnodigen voor AVL’s, districtsvergaderingen, andere bijeenkomsten of uitstapjes.
9. Verhalen of vermeldingen in de diverse IPA tijdschriften, het verenigingsblad van IPA Nederland en 
 de internet site van IPA Nederland en/of IPA Internationaal.
10. Het bestellen van goederen uit onze webshop.
11. Beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens de diverse activiteiten en later gedeeld wordt met IPA   
 Leden of gebruikt wordt voor communicatiedoeleinden binnen de International Police Association.
 
Aangezien we bij de aanvraag van je lidmaatschap niet expliciet aan je gevraagd hebben om je 
persoonsgegevens te mogen verwerken, doen we dat alsnog met dit (e-mail)bericht. Om je gegevens te 
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mogen gebruiken is het noodzakelijk dat je persoonlijk reageert in MijnIPA zodat jij je reactie kunt vastleggen 
door middel van het plaatsen van een vinkje bij de algemene vraag die onder aan het blad van met al je 
gegevens staat:

Accoord met het gebruik van mijn gegevens zoals omschreven in het IPA Nederland Privacy Statement

Tijdens het inloggen in MIJNIPA krijg je al de eerste mededeling:

“Als IPA Nederland verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten 
te kunnen uitvoeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen 
in ons ledenadministratiesysteem MijnIPA. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je 
de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe wij met je gegevens omgaan staat 
beschreven in onze Statuten en huishoudelijk reglement.”

Inloggen in MIJNIPA doe je met je lidnummer, niet vooraf gegaan door de L/ of B/, met aansluitend de 
districtscode dus ######/districtscode ( bv. ONL voor Oost-Nederland) 
Het wachtwoord kun je zelf instellen. Volg de procedure op het inlogscherm.

Data lekken
Het melden van datalekken bij de toezichthouder.
In de nieuwe wetgeving is het verplicht om datalekken te melden. Zijn er ondanks alle zorgvuldigheid 
toch persoonsgegevens op straat terecht gekomen? Dan moet dat gemeld worden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). Omdat in de basis gegevens worden geregistreerd in MIJNIPA, is IPA Nederland 
de contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Is er sprake van een datalek in een district? Dan 
dien je dit te melden bij IPA Nederland. 

Bij IPA Nederland is deze functie neergelegd bij de privacy officer
Arno Jansen (vrz. Arnhem), per adres, Wilde Wingerdlaan 259, 2803 WB Gouda, telefoonnummer 06-
23929399, email privacy@ipa-nederland.nl .
Na melding van een datalek heeft IPA Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden 
worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd. Samen met de betrokken 
organisatieonderdelen worden de vervolgstappen besproken.
 
Alles over privacy en I.P.A.
Het Privacy Statement en privacy beleid van IPA Nederland en andere praktische informatie rondom dit 
onderwerp vind je terug op www.IPA-Nederland.nl/privacy. De informatie over dit onderwerp wordt aangevuld 
op basis van vragen die we van leden - districten krijgen. Zijn er zaken onduidelijk? Mail ons dan op privacy@
ipa-nederland.nl .
Het aanmeldingsformulier en het Privacy Statement van IPA-Nederland zal steeds worden aangepast 
overeenkomstig de nieuwe wetgeving en de jurisprudentie daar op. 
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van IPA Nederland
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