
Nieuwsbrief 2005-02

Beste Leden,

Het is begin augustus en ik heb iedereen beloofd een tweede nieuwsbrief te maken, dus moet je dan ook een keer
beginnen. Net heb ik de vakantie in Frankrijk afgesloten, en leni en ik hebben het best naar ons zin gehad We hopen
dat jullie allemaal een goede vakantie tijd hebben gehad of nog zullen hebben. Nu we allemaal elke dag vrij zijn vind
ik soms de uitdrukking “vakantie”wel eens overbodig. Maar goed in onze taal zijn meer woorden in gebruik die de
lading niet geheel dekken.

Eerst de nodige mededelingen:

Op 31 maart is lid. J.J. ( Jaap) Rijnberk ons ontvallen. Wij wensen zijn echtgenote en kinderen sterkte toe met dit
verlies.

Leden Aanwas.
Zoals de vaste busreizigers al hebben gemerkt zijn er een aantal oud collega’s en hun partner toe getreden als lid van
onze vereniging. Een opsomming in een willekeurige volgorde levert het volgende plaatje op:
De dames: Ria Rijsdam, Annie Nijenhuis, Tinie v.d. Mey en Elly Groenendijk-mekel en dan de heren: Jos Swinkels,
Hans Baart, Sjaak Boom, Eli de Graaf, Cees Latestijn, Peter Nijenhuis en Peter Verhoeven.
De partners van de oud collega’s die ook als lid zijn toegetreden heb ik hier niet vernoemd. Maar het uiteindelijke
resultaat is dat we op dit moment 130 ingeschreven leden hebben.

Screenen van het ledenbestand.
Zoals iedereen gemerkt zal hebben, is ons allemaal een invulformulier toegezonden door het Service bureau
Postactieven uit Apeldoorn., met het verzoek een aantal persoonlijke gegevens in te vullen en terug te zenden.
Massaal is er door onze leden aan voldaan. Hierdoor is ons ledenbestand geschoond en…. ook in ons bestand stonden
verkeerde dingen.
Elke twee jaar kunnen we een dergelijke controle van het leden bestand verwachten. In 2007 zal de eerstvolgende
controle zijn.
Desondanks graag een berichtje bij veranderingen!

Verhuisd is:
Ons bestuurslid voor de regio Alphen Gerard Kamphorst ( gelukkig samen met zijn vrouw!),
Zijn nieuw adres luidt: Ravenstein 26 2403 JK Alphen aan den Rijn. Het telefoonnummer is niet gewijzigd en blijft
dus: 0172-501480.

Even een kleine terugblik op een mooie
voorjaarsdag en een geslaagde uitgangsdag.
Het hiernavolgende verslag is op verzoek
gemaakt door Gerard Kamphorst.



JAARLIJKSE UITGAANSDAG
GEPENSIONEERDEN(POSTACTIEVEN)

Op donderdag 21 april was het weer zover, de bus met chauffeur Theo haalde eerst bij het Transferium en even later
bij het Belastingkantoor de groep gepensioneerden op om op pad te gaan naar de eerste bestemming van die dag.
Zoals gebruikelijk was het stralend weer (we schijnen het verdiend te hebben). We reden met enig oponthoud (door
files) naar Alphen a/d Maas om aldaar een tingieterij met de naam ‘t Oude Ambacht te bezoeken. We werden
ontvangen met koffie en uitstekend gebak. Tijdens het nuttigen hiervan kregen we van de eigenaar op humoristische
wijze uitleg over de gang van zaken bij de tingieterij, hierna werden we in de werkplaats genood om te zien hoe een
vaasje uit een tinnenplaatje werd vervaardigd. De tingieterij maakt ook bijvoorbeeld de kampioenschaal voor de
voetbal, dus de schaal die PSV zondag 8 mei liet zien was daar gemaakt.
Er was uiteraard ook een winkel waar de nodige aanschaffingen gedaan konden worden.
Inmiddels hadden we het tijdschema al overschreden en Theo moest het restaurant waar we de lunch gingen
gebruiken bellen om te zeggen dat we een uurtje later kwamen. Dit was geen probleem. De lunch werd geabruikt bij
het stadje Buren. Na die lunch kregen we een rondleiding in het stadje door een gids, ook konden er musea bezocht
worden door de liefhebbers. Aan het eind van de middag zijn we vertrokken naar het plaatsje Haarzuilen en hebben in
het Wapen van Haarzuilen het diner gebruikt.
Het was weer een heel geslaagde dag en we kijken alweer uit naar de volgende.
Er waren dit jaar flink wat nieuwe gezichten (allemaal nog 60-minners), maar de ouderen blijven ook in grote getale
meedoen, waaruit blijkt dat het gezellig is.

Gerard Kamphorst

Programma:

Voor de rest van het jaar 2005 staan er nog twee activiteiten op stapel.

Allereerst,
Donderdag 20 oktober De lezing en Dia voorstelling

In het CBG. Leiden 6e verdieping – Eerste kamer rechts. (Wel even melden bij de balie bij
binnenkomst s.v.p.)

Op dit ogenblik zijn er 23aanmeldingen binnen. Voor zover nog niet gedaan en wel interesse, kunt u zich nog tot 15
september aanmelden.

Het programma voor die middag :
14.00 uur -Ontvangst met koffie en thee.

14.30 uur -Start dia serie en verhaal
15.30 uur - Pauze met drankje en hapje

16.00 uur -Vervolg dia’s en verhaal
16.30 uur - Einde middag programma.

17.00 uur – Gebouw verlaten!

Een formulier voor aanmelding van deze dia middag is aan het einde van deze brief opgenomen!

En tot slot !

De einde jaar bijeenkomst!
Op woensdag 14 december vanaf 13.30 uur heten wij U welkom bij het Chinees Indische restaurant “De
Chinese Muur” Winkelhof 72 te Leiderdorp.

Vanaf 2 uur kunnen we samen gebruik maken van een lopend buffet en een drankje. Om 16.00 uur zullen we deze
middag beëindigen.
Voor die leden die niets zien in Chinees Indisch eten is er een mogelijkheid voor een beperkte Nederlands menu .Dit
moet wel van te voren worden opgegeven.
U zult zich al lezend afvragen waarom deze wijziging van beleid. Nu heel eenvoudig een noodzakelijke budgettaire
maatregel. De lunch in het belastinggebouw is voor onze vereniging niet meer betaalbaar gebleken. Daar komt bij dat



de ruime parkeergelegenheid en bereikbaarheid van de winkelhof veel gunstiger is dan die van het Belastinggebouw.
terwijl er een goede busverbinding is zodat waardoor niemand thuis hoeft te blijven.
Omdat we graag willen dat er genoeg is voor iedereen ,is aanmelden vooraf noodzakelijk.
Een formulier voor aanmelding van de einde jaar maaltijd is aan het einde van deze brief opgenomen!

Aanmeldingsformulier
Natuurlezing en Diavoorstelling

Ondergetekende………………..……………………Tel nr.……………... …….
Woonachtig te:…………………………………………………………………….

Wil graag deelnemen met / zonder * partner aan de

>Lezing en diavoorstelling over Bhutan <
Op Donderdagmiddag 20 oktober

Handtekening………………………….
*doorhalen van niet van toepassing is

Deze aanmelding zenden aan: B.J.B. IKE, Susanna van Ettenstraat 4
2203 GP Noordwijk. ( Inzenden uiterlijk 15 september a.s.)

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

Aanmelding voor de einde jaar bijeenkomst !

Naam:……………………………………………………………Tel nr:………………………

Adres…………………………………………………………………………………………

Woonplaats /postcode:…………………………………………………………………….

Zal aan de maaltijd op woensdag 14 december 2005 deelnemen.

Hij/ zij komt met/zonder * partner
Hij/zij wil een beperkt Nederlands menu voor een/twee* personen.
* doorhalen wat niet van toepassing is.

B.J.B. IKE, Susanna van Ettenstraat 4
2203 GP Noordwijk. ( Inzenden uiterlijk 20 november a.s.)




