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Nieuwsbrief 2010-2

De vakantieperiode is voor de meeste van ons weer achter de rug en dus melden

we ons weer met de tweede nieuwsbrief van het jaar.

Dagje uit Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden op 21 april j.l.

21 april 2010: de wekker loopt af en het is pas half zeven. Een onmogelijk vroege

tijd om op te staan. Maar vandaag moet het maar een keer: we gaan op stap met

de postactieven!

Om 8 uur verzamelen bij het transferium in Leiden. Als we bij het transferium

aankomen staat er nog geen bus, dit in tegenstelling tot andere jaren. Later

hoorden we dat de chauffeur van een kraanwagen zijn gevaarte dermate

onhandig had geparkeerd, dat het verkeer daar nogal wat last van had. Gelukkig

is Theo er nog op tijd en kunnen we allemaal instappen. Op naar het voormalige

belastinggebouw om nog een paar mensen op te pikken. Daarna op weg naar onze

eerste bestemming.

Na in de buurt van Schiphol nog een stel opgepikt te hebben, gaan we via

Amstelveen en de polder naar Luttelgeest. In Luttelgeest gaan we de

Orchideeën Hoeve bezoeken.

Als we om ongeveer kwart over tien aankomen op de plaats van bestemming,

krijgen we eerst koffie met gebak. Daar was iedereen zo zachtjes aan hard aan

toe. Na de koffie op ons gemak te hebben genuttigd, krijgen we de gelegenheid

om uitgebreid te genieten van al het moois dat ons te wachten staat.

In de Orchideeën Hoeve zijn meer dan 2000 verschillende soorten orchideeën te

bewonderen. Deze zijn verdeeld in een paar themaparken, te weten de tropische

tuin, de Maleisische tuin en de Taiwanese tuin. Daarnaast kun je ook de kwekerij



bezoeken. Genoeg mogelijkheden dus om geruime tijd door te brengen. Met

vragen kun je terecht bij de medewerkers.

Als je denkt uitgekeken te zijn, kom je bij de Vlinder Vallei. Dit is helemaal

fantastisch. Het is de grootste vlindertuin van Europa. Tussen de rotsformaties

fladderen duizenden vlinders rond. Daarnaast kun je ook nog genieten van

tropische vogels en koikarpers. Je kijkt je ogen uit en eigenlijk kom je tijd

tekort om alles goed in je op te nemen. We hebben daar dan ook geruime tijd

doorgebracht, maar toen werd het weer tijd om terug te gaan, want de lunch

staat te wachten. Voordat we aan de lunch gaan, moet er natuurlijk eerst even

het een en ander worden ingeslagen in de winkel. Hier vind je een uitgebreid

aanbod van orchideeën en naslagwerken.

Na op ons gemak van de lunch te hebben genoten, gaan we op weg naar onze

volgende bestemming het “Nederlands Tegelmuseum” in Otterlo.

Het museum is in het bezit van ruim 10.000 inventarisnummers. Slechts een

beperkt deel hiervan wordt permanent tentoongesteld. We beginnen onze

rondleiding in de lezingenzaal. Daar kijken we naar een video waarop een

overzicht wordt gegeven van de verschillende periodes en fabricagetechnieken.

Daarna gaan we onder begeleiding van een gids de verschillende zalen door. Zaal

1 b.v. geeft een historisch overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse



tegel vanaf de 16e tot de 20e eeuw. Elke zaal behandelt een ander thema. In de

tentoonstellingszaal worden wisselende tentoonstellingen gegeven.

Op dit moment is de collectie van Dingeman Korf te zien (zie foto).

Achteraf gezien was dit best een interessante en leerzame rondleiding.

Ook hier was weer de gelegenheid om iets te kopen, wat door een aantal van ons

dan ook werd gedaan.

Dan nu op naar onze laatste bestemming: HET DINER. Dit zal worden genuttigd

in Restaurant Buitenlust te Voorthuizen.



Zo zag de eetzaal eruit. Netjes en gezellig.

Het diner was uitgebreid en lekker. Fricandeau met gebakken aardappelen,

patates frites en verschillende soorten groenten. Alles even goed verzorgd en

lekker. Als toetje kregen we ijs met vruchten.

Verrassend was dat tot slot onze chauffeur Theo ons allemaal verraste met een

orchidee. Ik heb nog gevraagd waar we dat aan te danken hadden. Het enige wat

ik te horen kreeg, was: Zomaar een aardigheidje!

Al met al weer een geslaagde dag, waarbij het weer ook nog een beetje

meewerkte. De hagelbui viel toen we de orchideeën liepen te bewonderen.

Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat het bestuur weer voor een

geslaagd dagje uit heeft gezorgd. Ook zeggen we natuurlijk “onze” Theo

hartelijk dank voor al de informatie die hij ons onderweg heeft verstrekt. O ja,

natuurlijk ook: “Theo, bedankt voor die bloemen!!”

Tot volgend jaar zullen we maar zeggen.

Peter Nijenhuis.

Bestuursvergadering.
Het bestuur zal eind van de maand november 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 eind



oktober a.s. We zullen deze gegevens dan ook in de bestuursvergadering

behandelen.

Op de laatst gehouden bestuursvergadering is besloten om het nieuwe bestuur,

dat per 1 januari 2011 aantreed, te laten bestaan uit 3 personen. Er zijn namelijk

werkzaamheden voor 3 personen, de andere 2 waren tot dan toe stand-by en dit

lijkt ons toch overbodig. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit Ria Rijsdam, Piet

Zirkzee en Gerard Kamphorst. Mart Brittijn, Eli de Graaf en Frans Hemelop

(laatstgenoemde zal zich echter nog wel beschikbaar houden om de website te

onderhouden) gaan het bestuur verlaten en als nieuw lid treedt Piet Zirkzee dus

aan.

Programma voor de rest van het jaar:
We beginnen op woensdag 13 oktober met een gezellige bijeenkomst in de zaal

van de Scheppingskerk aan de van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp.

Een medewerker van Gilde Leiden zal een diapresentatie houden over het leven

van Rembrandt van Rijn.

De ingang is aan de achterzijde, hier kunnen ook fietsen neergezet worden.

Wij willen starten om 14.00 uur Er is daarnaast nog volop gelegenheid om wat te

drinken en om met elkaar een praatje te maken.

Wij hebben graag een indicatie hoeveel personen er komen, om het inkopen van

de drank en hapjes hierop af te stemmen. Daarom vragen wij om even te bellen

of te e-mailen voor 3 oktober 2009 als u van plan bent om te komen.

De telefoonnummers zijn: 071-5212938 (F. Hemelop) of 071-8870183

(G. Kamphorst) en de e-mail adressen zijn: f.hemelop@wxs.nl of

gerkam@casema.nl.

We willen ook weer een eindejaarsbijeenkomst houden. Het is vorig jaar iets

minder bevallen dan het jaar daarvoor, dus hebben we besloten om dit jaar weer

terug te gaan naar het chinese restaurant in de Winkelhof te Leiderdorp.

De datum hiervoor is: woensdag 15 december van 13.00 u. tot ongeveer 16.00 u.

De Plaats: Chinees Restaurant ‘De Chinese Muur’

Winkelhof te Leiderdorp

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 25 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 15 december 2010. of

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

partner deelnemen aan de maaltijd op woensdag 15 december 2010

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).

Eventueel overmaken op ING-betaalrekening 4771958 t.n.v.

VERENIGING POSTACTIEVEN BELASTINGDIENST LEIDEN te Leiden

Inzenden uiterlijk op 25 november a.s. aan:
F. Hemelop, Cameliadal 6, 2317 HK Leiden


