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Nieuwsbrief 2008-2

De meeste van ons hebben de vakantie weer achter de rug en dus laten we weer

eens iets van ons horen.

Dagje uit Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden.

Na afloop van de busreis en na mijn oproep heeft Bob van Nierop zich bij mij

gemeld om een verslag te maken.

Enige dagen later kreeg ik van Frans Hemelop door dat Kees van Dam zonder ons

in te lichten ook een verslag had gemaakt en dit had gezonden aan Frans. Nu

hebben we dus twee verslagen. Omdat Kees toch ook zo zijn best heeft gedaan

plaatsen we ze allebei, wel eerst die van Bob.

Toppie toppie

“Dames en heren, goedemorgen, het is mooi weer, zoals dat bij ons hoort”, zo

opende Gerard Kamphorst het dagje uit met de bus op woensdag 23 april. En

inderdaad, de weersvoorspelling was voor het grootste deel van de dag perfect,

pas later op de dag zouden enkele regenbuien de pret kunnen bederven. Die buien

kwamen er ook, maar toen waren we al lang onder de pannen bij de kaasboerderij

of we zaten lekker hoog en droog in de bus, op weg naar huis.

Het viel niet mee, dat vroege opstaan, want zeg nou zelf, om 08.00 vertrekken

vanaf het transferium Leiden is toch geen ambtenarentijd! Maar gelukkig, de

jongens en meisjes bleken vroeger wel wat gewend te zijn geweest. Iedereen was

op tijd aanwezig. Met chauffeur Frans aan het stuur gingen we eerst op weg naar

het ‘oude’ belastinggebouw aan het Stationsplein om nog enkele geestverwanten

op te halen. Daarna konden we met z’n allen genieten van de voortreffelijke

infrastructuur van Leiden. Wat kan de Churchilllaan toch mooi zijn wanneer je



daar langdurig in de file staat. We keken nog eens goed naar rechts, want heel

wat ambtenaren zijn daar begonnen in een zogenaamde ‘voorkeurswoning’.

Toen de filehobbel eenmaal genomen was, ging het verder van een leien dakje.

Nou ja, leien dakje? Wat is een ambtenaar zonder koffie? Antwoord: “Geen

mens!” Chauffeur Frans bleek totaal ongevoelig voor de steeds luider wordende

(lok)roepen om koffie, maar parkeerde ons pas een vet uur later zonder pardon

in Drimmelen. Tot die tijd: brood en water!

Gelukkig was de redding nabij en

propten we ons met tachtig

man/vrouw in één van de

havenrestaurants. Hoera! Koffie

met gebak, en als je wilde nóg een

kopje koffie. De meesten maakten

gebruik van dat extraatje,

ongetwijfeld met de beste

herinneringen aan hoe het ooit

was, toen je maar één kopje koffie

per dag kreeg. Wel zelf betalen,

uiteraard. Wie herinnerde zich de

koffiekas niet? Met de koffie in de schoenen vertrokken we richting het

ontmoetingscentrum van de Biesbosch, waar tekst en uitleg kon worden

verkregen over de flora en fauna in dit schitterende gebied. Dankbaar werd er

geprutst aan knopjes en wieltjes, bijvoorbeeld om te zien in welk land ze zo nodig

rat wensen te eten.

Na een uurtje hadden de meesten het

allemaal wel gezien en werd de tijd

gebruikt om lekker in het zonnetje te

zitten. De zeer sterken onder ons

hadden de weg alweer gevonden naar

het havenrestaurant. Het was immers

elf uur en dus tijd voor de eerste

ambtenarenborrel. Lang leve het

gepensioneerdenbestaan! Echter,

tegen de middag trad chauffeur Frans

wederom onverbiddelijk op, we moesten gaan eten aan boord van de

rondvaartboot die op het punt stond te vertrekken. Het werd al varende een

eenvoudige, doch voedzame maaltijd, aldus heer Bommel, met ‘slechts’ zes

soorten brood en zes soorten beleg. Enfin, het smaakte naar meer.



Het was prachtig weer tijdens de vaartocht door de kreken en vaargeulen van de

Biesbosch.

Wat een bijzonder mooi landschap trok aan onze ogen voorbij! Op het steeds

drukker wordende bovendek werd met volle teugen genoten. Eén van de dames

meende een heuse bever te zien, waarna iedereen op zoek ging naar Ceta. Enfin,

niet gevonden, dus voortaan toch maar naar de winkel. Helaas, aan alles komt een

einde, en dus stonden we twee uur later weer met beide benen op de grond en

gingen we op weg naar een kaasboerderij.

Verrassend te ontdekken hoe onze boeren

er toch steeds weer in slagen om overal een

paar eurocentjes aan over te houden. Onze

pensionado’s konden het nog steeds niet

laten om uit te rekenen hoeveel de

betreffende boer en boerin per jaar

verdienden met het ontvangen van de

busladingen toeristen. Gek hè, eenmaal

belastingambtenaar, altijd belasting-

ambtenaar! Wat een vak is dat toch!

In ieder geval werden we geroutineerd door het bedrijf geloodst. De weinige,

rijpende kazen toonden aan dat de omzetsnelheid van de kaas in dit bedrijf

behoorlijk hoog was. We hebben het maar niet uitgerekend. Wat we wel deden,

was een bezoekje brengen aan het winkeltje. Menigeen kwam daarna met een

goedgevulde tas naar buiten.

Tegen de avond begon het maagje te

knorren, dat hoort nu eenmaal bij een

boerderij, maar om hier een eind aan te

maken moesten we eerst naar het dorpje

Meeuwen in het Land van Altena.

Chauffeur Frans miste ‘Pardoes’ de afslag

naar de A27, hij dacht misschien dat hij

naar De Efteling moest, en dus kregen we

geheel gratis een stukje sightseeing van de

A59 aangeboden. Gelukkig kon hij bij

Raamsdonk keren en arriveerden wij nog op tijd bij het partycentrum De Heuvel.

Aan de gevel van het pand hingen uitnodigende bordjes met een ijsje, een zak

patat en een hamburger. Wat konden we verwachten? Wat onwennig gingen we

naar binnen, maar… men had op ons gerekend. In een leuke zaal waren de tafels

netjes gedekt, prima stoelen, het personeel subliem gekleed en… met

horecabloed.



Met de nodige snelheid werden tachtig mensen aan eten en drinken geholpen.

Het bleek gelukkig geen sterrenrestaurant waar ons een kievitseitje werd

aangeboden op een spinazieblaadje, gelauwerd met één takje groen, à raison van

twintig euro. Integendeel, na een prima soepje regende het gebakken piepers,

witlof, salade, rabarber, en nog meer, bekroond met een lekker afgebakken

Alkmaars kippetje, ijsje toe, wat wilden we nog meer? Antwoord: koffie! Maar

die kregen we niet, want daar was geen tijd meer voor(!?). En zo eindigde de dag

zoals we hem begonnen waren, zonder koffie. Wat een ambtenarenleed!

Maar zonder gekheid, het was prima toeven in Meeuwen, ik heb van mijn

tafelgenoten geen onvertogen woord gehoord. Nou ja, op een paar grandioze

moppen na dan.

Het was al met al toppie toppie. De organisatie mag alweer een prima dagtocht

bijschrijven op de steeds langer wordende lijst. Fijn dat je als gepensioneerde

niet wordt vergeten (dat is bij ‘de Dienst’ wel eens anders geweest), fijn dat er

zoveel mensen waren die mee konden reizen, fijn dat er nog steeds mensen zijn

die iets voor een ander willen betekenen. Organisatoren: bedankt!

Bob van Nierop

Jaarlijks uitje

Het is woensdag 23 april 2008 als om 06.30 uur de wekker ons (mijn vrouw en ik)

uit de slaap haalt. Behorend tot de post actieven is het tijdstip waarop wij

gewekt willen worden wel erg vroeg. Waarom dan toch zo vroeg. Wel, het is de

dag waarop de Vereniging Post – Actieven Belastingdienst Leiden haar jaarlijks

uitje heeft. En als je daar bij wilt zijn is het vroeg reveille.

Wij worden om 08.00 uur verwacht bij het Transferium te Leiden waar de bus

met chauffeur Frans in plaats van Theo, voor deze dag op ons wacht. Het is

altijd weer opnieuw verrassend wie je allemaal weer ontmoet. Oud collega’s, al

dan niet met een partner, zie je geleidelijkaan arriveren. Handen worden

geschud en praatjes worden gemaakt en ieder zoekt een plaatsje in de bus welke

naar de volgende instapplaats rijdt. Het voor ons zo vertrouwde en bekende

adres Stationsplein 7 is de volgende en tevens de laatste stop. Het gezelschap

bestaat uit ruim 80 personen. Geen gering aantal maar toch worden een aantal

bekenden node gemist. Een aantal moesten noodgedwongen afzeggen in verband

met ongemakken die leeftijdgebonden zijn maar ook vakantie was een reden om

verstek te laten gaan.



Om ongeveer 08.30 uur begon de echte bustocht. Het begintempo lag nogal laag.

Dat hield geen verband met de gemiddelde leeftijd van de deelnemers maar juist

de overige deelnemers aan het verkeer waren er de oorzaak van dat de

toegestane maximumsnelheid bij lange na niet gehaald werd. “Als het tempo zo

door gaat kunnen we aan het einde van de Churchilllaan weer terug”, zo sprak en

dacht menigeen. Maar gelukkig, op de A4 kon gas gegeven worden en waren er

nog nauwelijks problemen.

De groep werd namens het bestuur hartelijk welkom geheten door Gerard

Kamphorst die ons een ‘keune’ (Noordwijks voor fijn / gezellig) dag toewenste en

gaf daarna het woord graag aan de chauffeur van dienst. In tegenstelling tot de

spraakzame en onderhoudende Theo hield Frans zijn aandacht op de weg en deed

wat van hem verlangd werd namelijk het veilig en vakkundig brengen naar de

verschillende plaatsen van bestemming.

De eerste stop was het restaurant ’t

Jaghtpanorama te Drimmelen waar we rond

10.00 uur arriveerden. Een fraai gelegen

etablissement waar genoten werd van koffie

en/of thee met gebak en niet te vergeten

het uitzicht op de jachthaven en rivier de

Amer. Naast schepen die voorbij gingen

lagen er ook verschillende rondvaartboten te

wachten op klandizie. Alles bij elkaar een

mooi panorama waarvan genoten kon worden wat nog versterkt werd door het

zeer fraaie voorjaarszonnetje. Er was voldoende tijd ingeruimd om ook kennis

van en een kijkje te nemen in het informatiecentrum ter plaatse over de

Biesbosch. Veel wetenswaardigheden en interessante informatie kan daar

worden verkregen over het ontstaan van de Biesbosch en de verdere

ontwikkelingen ervan. Zeer de moeite waard.

Om 12.30 uur vond de inscheping plaats aan

boord van de rondvaartboot die ons in

circa 2 uren een bezienswaardige en mooie

tocht door het gebied van de Biesbosch

bracht. Het nuttige en aangename werd

hier verenigd. Naast de mooie rondvaart

kon tevens genoten worden van een

voortreffelijk lunchbuffet. Geen

kroketten maar wel veel andere en zeer

smakelijke dingen stonden ons te wachten.

Opnieuw genieten van eten, drinken en uitzicht.



Omdat je niet 2 uren achter

elkaar kunt eten begaven de

meeste zich na verloop van

tijd naar het bovendek waar

het heerlijk toeven was van

zon en uitzicht. De kapitein,

of hoe de man achter het

roer ook genoemd wordt,

gaf waar nodig nog wat

explicatie van hetgeen te

zien was. Als je zo door dit

mooie natuurgebied vaart

kan je je een voorstelling

maken hoe het in de oorlog geweest moet zijn voor mensen die zich daar schuil

hielden tot wanhoop van de mensen die hen zochten en gelukkig niet altijd

hebben kunnen vinden.

Rond de klok van drie uur was het gedaan met de rondvaart en stond Frans met

bus te wachten om ons naar de volgende attractie te brengen. Kaasboerderij ’T

Bosch te Made was het doel. De reis er naar toe verliep voorspoedig maar

donkere wolken pakten zich samen. ‘Als we het maar droog houden’, dacht

menigeen. En ja hoor, we hielden het niet droog. Een flinke bui barstte los juist

toen we de boerderij hadden bereikt. De pret was er niet minder om mede

doordat de excursie zich overdekt afspeelde.

Door de boer, boerin en moederboerin werd op zeer duidelijke en onderhoudende

wijze de geheimen prijsgegeven van hoe boerenkaas uiteindelijk in de winkel

komt te liggen. In verband met de grote van de groep werd deze in drieën

gesplitst waarbij beurtelings door de boer, boerin en moederboerin een deel van

de excursie werd verzorgd.

De boer:

Het begint bij de stier en de koe (werd overigens niet vertoond) kalfjes die pas

geboren zijn en alle fasen die dit jongvee doorloopt vooraleer deze zelf tot

melkproductie komt. De stierkalfjes worden binnen een half jaar van de rest

gescheiden omdat dan reeds de hormonen bij de stier en jonge koeien op gaan

spelen wat tot ongewenste resultaten kan leiden. De boer wil graag zelf de loop

der dingen bepalen. De natuur moet wel z’n loop hebben maar niet bij de

kaasboerderij.



De boerin:

Hoe van de melk uiteindelijk kaas geproduceerd wordt werd aanschouwelijk en

denkbeeldig uitgelegd. Tien liter melk geeft één kilo kaas. Een arbeidsintensieve

bezigheid waarbij liefde voor het vak een vereiste is. Wanneer is een kaas jong

en wanneer oud of belegen, hoe kom je aan stremsel en wat gebeurt er met de

afvalproducten. Het werd allemaal duidelijk uitgelegd al dan niet naar aanleiding

van gestelde vragen.

Het gehele proces werd nog een in videofilm vertoond waarbij een beker melk of

karnemelk met een smaakje werd aangeboden.

Tot slot allemaal naar de winkel om te proeven en natuurlijk kaas en soms wat

anders te kopen. Een leerzaam en nuttig onderdeel van deze dag.

Na het water, bos(ch) en kaas werd het tijd om het restaurant voor het diner te

gaan opzoeken. Gelukkig wist Frans de weg en kwamen wij zonder haperen aan in

het plaatsje Meeuwen, behorend tot de gemeente Wijk en Aalburg. De

verwachtingen onder de post actieven en partners waren hoog gespannen.

De teleurstelling van vorig jaar lag nog vers in het geheugen en het zou toch niet

zo zijn dat er dit jaar weer ….! Aangekomen in de Dorpsstraat werd halt

gehouden bij een cafetaria. Niemand zei iets maar je hoorde wel iedereen

denken.

We werden welkom geheten door een vriendelijke dame aan de zijingang van het

pand en kwamen terecht in een keurige ingerichte zaal met mooi gedekte tafels.

Zucht, dit zag er al beter uit dan een jaar geleden. Aan de verwachtingen werd

verder ruimschoots voldaan. Vriendelijke bediening, lekkere drankjes en last but

nog least, er werd een uitstekende maaltijd geserveerd. De nota voor de voor

eigen rekening genoten consumpties werden afgerekend aan de hand van het

aantal glazen wat bij je stond, waar vind je zoiets nog.

Voor ieder een ansichtkaart van de eetgelegenheid en een glimlach van dezelfde

vriendelijke dame die ons bezweet en wel ook weer stond uit te zwaaien.

Rond de klok van 21.30 uur arriveerden we weer waar we de ochtend waren

begonnen en met een bus vol tevreden ‘klanten’.

Aan een mooie en gezellige dag was een einde gekomen. We moeten ons wel

realiseren dat dit niet zomaar uit de lucht komt vallen. Neen, er wordt vooraf

werk verricht door een aantal enthousiaste vrijwilligers die zich geheel

belangeloos inzetten om voor ons leuke en aangename dingen bedenkt en

organiseert.

Daarom: Gerard, Frans en Mart, hartelijk dank voor weer een mooie dag!

Kees – Adrie van Dam



Vorige bestuursvergadering.
Het 'bestuur' heeft o.a. de busreis naar de Biesbosch op 23 april geëvalueerd.

We zijn heel erg blij met alle positieve reacties die wij hebben ontvangen en

hopen dat u ook genoten heeft van deze geslaagde uitgaansdag.

Punt van bespreking was dat wij niet voor iedereen een jaarlijkse subsidie (in

2008: € 36,80) van het Ministerie van Financiën ontvangen.

Dat geldt voor bij het Servicebureau niet-bekende partners en leden die na

1 december (peildatum) overstappen naar - of toetreden tot - onze regio.

Ook voor introducés ontvangen wij geen subsidie.

Dat betekent dat bij sommige activiteiten het verschil tussen kosten en eigen

bijdrage door de vereniging wordt gedragen.

Deze situatie wil het bestuur met ingang van 2009 veranderen.

Voortaan zal bij deelname aan activiteiten van 'ongesubsidieerden' een extra

bijdrage worden verlangd.

Komende bestuursvergadering.
Het bestuur zal eind van het jaar

vergaderen. Mocht u wensen,

opmerkingen e.d. hebben die voor de

vereniging belangrijk zijn dan kunt u

die aan een van ons doorgeven. Per

brief, e-mail of telefoon, maar wel

graag voor half november a.s. We

zullen deze gegevens dan ook in de

bestuursvergadering behandelen.

Zoals al eerder vermeld zal er

jaarlijks een bestuurslid aftreden.

Komend jaar is Frans Hemelop aan de

beurt. Vorig jaar was dit Mart Brittijn, zoals u gemerkt heeft is hij nog een jaar

aangebleven, omdat het moeilijk is een vervanger te vinden. Wij zoeken dus in

principe voor elk jaar een nieuw bestuurslid, dit jaar dus twee (voor Mart en voor

Frans). Indien u zich geroepen voelt om een periode van vijf jaar iets te doen

voor uw mede-Postactieven dan zouden we dit graag weten.

Wij houden het ‘schip’ in de vaart. Helpt u ons?



Programma voor de rest van het jaar:

In oktober hebben we meestal een bijeenkomst gepland. Echter doordat de

kosten van het dagje uit wat tegen vielen hebben we geen middelen om nu iets te

organiseren, daarom slaan we een jaartje over.

Wel willen we weer een eindejaarsbijeenkomst houden. Wij hebben besloten dit

jaar eens iets anders te regelen.

De datum hiervoor is: woensdag 10 december van 13.00 u. tot ongeveer 16.00 u.

De Plaats: Hotel Restaurant ‘Leiden’

Haagsche Schouw te Leiden

Om alles in goede banen te leiden willen wij graag weten of u wel of niet komt

vandaar dat wij u vragen, onderstaande bon in te vullen en op te sturen voor of

op 20 november a.s. .

Of:

Een e-mail verzenden voorzien van onderstaande gegevens aan:

f.hemelop@wxs.nl. De ontvangst van de e-mail zal dan bevestigd worden!

Groeten mede namens de andere bestuursleden,

Gerard Kamphorst en Frans Hemelop

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aanmelding voor einde jaar bijeenkomst!

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

a. Zal met/ zonder (doorhalen wat niet van toepassing is) aangemelde

partner deelnemen aan de maaltijd op woensdag 10 december 2008. of

b. Zal met/ zonder (doorhalen wat niet van toepassing is) niet aangemelde

partner deelnemen aan de maaltijd op woensdag 10 december 2008

Voor een niet aangemelde partner dient een bedrag van €.15,- betaald te

worden(voor een niet aangemelde partner wordt namelijk geen subsidie

ontvangen waaruit de kosten van de kerstlunch voldaan kunnen worden)

Eventuele dieetwensen, waarmee rekening moet worden gehouden:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inzenden uiterlijk op 20 november a.s. aan:
F. Hemelop, Cameliadal 6, 2317 HK Leiden


