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Hallo Collega-Postactieve,

Ik hoop dat een ieder van u het “Postactief Nieuws” rechtstreeks thuis heeft ontvangen. Een
goed initiatief van het Service Bureau Postactieven in Apeldoorn. Als regiocontactpersonen zijn wij erg
blij met de hulp door dit bureau. “Chapeau”, dus voor de dames Attie Otten-ten kate en Tonny Bax.

Op 15 april zijn we met 49 personen naar Friesland geweest voor een dagje Gaasterland. Een
impressie van deze dag van de hand van John van Zonneveld volgt hieronder.

Busreis 15 april.

Een zonovergotene voorjaarsdag was een garantie, dat onze trip naar de Friese
Zuidwesthoek al bij de aanvang en het aan boord gaan op onze toerbus met chauffeur Theo aan het
roer al voor 50% geslaagd was.
De andere 50% werd bijgedragen door deze ervaren bestuurder/reisleider, die ons veilig over
’s heeren wegen bracht en ons van waardevolle informatie voorzag.

Een plaatselijke gids uit Hindeloopen leerde ons de aardigheden en eigenaardigheden kennen
van de lokale Friese cultuur en gaf ons veel inzicht in de geschiedenis en geologische gesteldheid van
haar woonstreek.

Een schoon milieu, geen industrie, veel water en boerenhoeven waren de voornaamste
impressies en daarnaast onverwacht veel bosgebied en rode kliffen aan de IJsselmeerkust. En een
trots volk met als steekwoord, te lezen op een in de laatste ijstijd achtergebleven rotsstuk: “Liever
dood dan slaaf”. Dat en veel kennis van de elfstedentraditie beklijfde bij het almaar opgewekter
wordende reisgezelschap.
Een volle bus, een welbestede dag, een uitstekend diner en een doezelig gezelschap op het laatste
uur van de terugreis. Dat was de oogst van het organiserend comité dat tevreden mag terugzien op
een geslaagde activiteit. Hier en daar mochten we met weemoed ervaren, dat we Bram misten. Het is
ook moeilijk om hem te doen vergeten en dat hoeft ook niet.
Sterker nog, dat mag ook niet!

----------------------------------

Collega B.A.R. Rijke heeft mij er attent op gemaakt dat bij de vorige opgave van de
regiocontactpersonen, de telefoon nummers niet werden vermeld. Ik moet toegeven dat was “een
beetje dom van mij”! Daarom bij dezen de complete adressering.

J.J. van Zonneveld Meidoornweg 284-1 1171KE Badhoevedorp 020-6599261
M. Brittijn Sleutelbloemzoom 30 2353BB Leiderdorp 071-5890275
B.J.B. Ike Sus. v. Ettenstraat 4 2203GP Noordwijk 071-3612370
F. Hemelop Camelidadal 6 2317HK Leiderdorp 071-5212938
G. Kamphorst Cauberg 90 2402ZM Alphen a.d. Rijn 0172-501480

Landelijke bijeenkomst voor postactieven van de belastingdienst.

Even een uitleg bij deze kennisgeving voor de landelijke dag op 28 september.
In tegenstelling tot de organisatie twee jaar geleden zal er geen gezamenlijk vervoer zijn voor deze
dag. We zaten toen me 19 man in een grote bos voor 50 personen. De reiskosten werden op die
manier veel te duur. Dat is dus de reden, dat een ieder op eigen gelegenheid in Nieuwegein moet
zien te komen.
Eén uitzondering wil ik hier nog maken als we zoveel aanmeldingen zouden krijgen dat ik een bus vol
kan maken dan wil ik dat best proberen te organiseren en als dit gebeurd ontvangen alle aangemelde
deelnemers hiervan van mij persoonlijk bericht.

Voor diegene die twee jaar geleden niet aanwezig waren bij de landelijke, even in het kort wat
dit voorstelt. Het is een mogelijkheid voor postactieven andere en/of bekende collega’s te ontmoeten
die in de rest van Nederland wonen.Deze dag wordt georganiseerd en bekostigd door: De landelijke



commissie Postactieven Belastingdienst (CPB) . Naast een gezellige ontvangst met koffie en
dergelijke wordt er tussen de middag een lunch geserveerd. Na de middag is er een concert door de
Douane Harmonie.(één van de beroemdste orkesten in Nederland).
Echt mensen, niet zo maar iets! Alleen dit concert is de moeite waard deze dag bij te wonen.
Veel wilde het service bureau postactieven niet loslaten over deze dag want ook zij houden van
verrassingen. Al met al …………… een “AANRADER”.

Om u een beetje te hulp te komen bij het reizen, volgt hieronder een aanwijzing voor het zowel
reizen met openbaar vervoer als voor het vervoer per eigen auto naar Nieuwegein.

Openbaar vervoer.

U neemt de trein van Leiden naar Utrecht. Hier uitstappen en de tram vertrekt vanaf het
stadsbusstation.
U neemt hier te Sneltram richting IJsselstein. U reist met deze Sneltram tot halte Blokhoeve te
Nieuwegein. Van hier af is het 3 minuten lopen naar het Nieuwegein Business Centre. (De totale
reistijd is ongeveer één uur en 14 minuten).

Per eigen vervoer auto.

U neemt de N11 van Leiden via Alphen naar Bodegraven. Hier gaat u de A12 op richting Utrecht. Bij
het knooppunt Oude Rijn richting Nieuwegein volgen en de A12 verlaten bij Afrit 16. Ga na 300 m
rechtsaf de A.C. Verhoefweg op. Ga na 1.6 km linksaf de Symfonielaan op. Ga na 500 m linksaf de
Blokhoeve op
Hier is het Nieuwegeins Businesscentre te vinden. Bij een reusachtig parkeerterrein.

Denk even aan de mogelijkheid tot samen reizen met de auto. Wel zo gezellig en voordelig!

Stuurt u a.u.b. als u de Landelijke dag wilt bijwonen de aan het eind van deze brief opgenomen
aanmelding op naar het daarbij genoemde adres. Dan kan ik dit op tijd doorgeven aan het service
bureau en ontvangt u begin september een persoonlijke uitnodiging met het programma thuis.

Op dit aanmeldingsformulier staat een uiterste aanmelddatum van 24 augustus. Graag indien
mogelijk, heb ik de aanmeldingen wat vroeger binnen.

De aanmelding het liefst schriftelijk ,maar telefonisch bied ik u de mogelijkheid daarvoor doch
dan uitsluitend op 18;19 en 20 augustus vanaf 18.00- 20.00 uur dan blijf ik daarvoor thuis en ben ik
bereikbaar op nummer: 071-3612370

Voor een ieder een goede vakantie gewenst en tot ziens, ik ben niet bereikbaar van eind 25 mei tot 10
juni en van 1 juli tot 1 augustus.!

Groeten van

Berend Ike

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmelding voor deelname aan de Landelijke bijeenkomst postactieven op 28-09-2004

Naam:………………………………..Voorletters………………

Zal deze dag bijwonen met ……. Personen.

Deze aanmelding opsturen aan:
B.J.B. Ike S.v. Ettenstraat 4 2203 GP Noordwijk!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


