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Nieuwsbrief 2012-1

Beste leden,

De feestdagen zijn weer achter de rug en we kunnen ons weer gaan richten op de

komende busreis in april.

Wij wensen u in ieder geval een voorspoedig 2012 toe en wellicht zien we elkaar

een paar keer dit jaar.

Stads- en Hofjeswandeling 12 oktober 2011 in Leiden

Er hadden zich 20 personen opgegeven om deze middag te komen. Echter op de

ochtend van de dag zelf zijn er enkele afzeggingen geweest om uiteenlopende

redenen. Het was een miezerige dag, de paraplu’s werden dan ook volop gebruikt.

Om 13.30 uur waren de overgeblevenen allemaal aanwezig.

De gids van het Gilde Leiden had zich reeds verdekt opgesteld in de gang van

restaurant Het Koetshuis bij de Leidse Burcht. Toen hij het aantal aanwezigen

zag groeien kwam hij zich aan ons voorstellen.

Hij heeft ons gedurende ruim twee uur door de stad geloodst en ons diverse

interessante dingen van de stad laten zien en de nodige bijzonderheden verteld.

Bovendien hebben we drie hofjes in de stad bezocht.

Na afloop hebben we in het bijzijn van de gids in Cafe De Stadthouder aan de

Nieuwe Rijn nagepraat onder het genot van een drankje.

De aanwezigen lieten weten dat dit een leuke middag was geweest ondanks de

regen.



Terugblik op het Eindejaar buffet

Dit jaar zijn we wederom naar het Restaurant ‘De Chinese Muur’ in Leiderdorp

geweest. We waren met een flinke groep, er hadden zich zelfs meer dan 80

personen aangemeld. Er zijn echter enkele afmeldingen geweest, waardoor het

werkelijke aantal op 76 kwam. Het is ook dit jaar weer goed bevallen. De

organisatie was dit jaar voor het eerst in handen van Piet Zirkzee, nadat het een

flink aantal jaren door Mart Brittijn was gedaan. Het was ook nu voortreffelijk

geregeld.

Dagje uit met de bus

Het programma voor de busreis van dit jaar is als volgt samengesteld,

We vertrekken op woensdag 18 april om 8.45 uur vanaf het transferium

rechtstreeks naar de Zaanse Schans waar we in het Zaans museum de koffie met

gebak gaan gebruiken. Na de koffie kunnen we het Zaans museum en het Verkade

paviljoen bezoeken. Ook kunnen we, voor we vertrekken, een wandeling maken

over de Zaanse Schans. Via een toeristische route rijden we naar de

Broekerveiling voor de lunch (een West Friese Koffietafel).



Na de lunch gaan we onder deskundige leiding een bezoek brengen aan het

museum en ook nog varen en veilen.

Voor het diner gaan we, evenals vorig jaar, naar restaurant De Oude School in

Ter Aar voor een heerlijk 3-gangen diner.

Deze trip gaat, net als vorig jaar, ook niet ver van huis, vandaar dat we weer

later vertrekken dan normaal en we zullen ongeveer 20.30 uur weer terug zijn

bij het Transferium.

De eigen bijdrage voor deze reis kunnen we niet gelijk houden aan het bedrag

van voorgaande jaren, we moeten € 10,00 per persoon meer vragen, dit wordt dan

€ 45,00 per persoon.. De kosten voor deze trip liggen wat hoger dan de

afgelopen jaren, terwijl de subsidie van het Rijk niet is verhoogd de laatste

jaren. We willen deze trip toch een keer maken, omdat er door diverse leden is

gevraagd om eens naar de Zaanse Schans te gaan. Als we het programma zien,

zal het ook wel het geld waard zijn.

Niet geregistreerde partners/introducés dienen echter het volledige bedrag te

betalen. Hierover wordt u apart geïnformeerd.

Indien er op de dag zelf door omstandigheden alsnog afgezegd moet worden,

volgt hier een mobiel telefoonnummer om dit het bestuur te laten weten:

0613637066.

We gaan richting het Noorden, daarom is het prettiger dat de bus vanaf het

Transferium de snelweg op kan. Indien er mensen zijn die niet bij het

Transferium in kunnen stappen, maar wel bij het oude belastinggebouw, dan

kunnen zij met een van de bestuursleden contact opnemen.

Het aanmeldingsformulier vindt u hierna.

U kunt zich ook aanmelden door een e-mail te zenden voor 7 april 2012 aan

g.rijsdam@hetnet.nl of gerkam@casema.nl

De ontvangst van de e-mail zal dan bevestigd worden.

Programma rest van het jaar

Of er nog iets in oktober wordt georganiseerd is ondermeer afhankelijk van de

gemaakte kosten voor de busreis en of er iets geschikts gevonden kan worden.

In de volgende Nieuwsbrief komen we hierop terug.

De datum voor het Eindejaarsbuffet zal vermoedelijk worden bepaald op

woensdag 19 december 2012 en zal waarschijnlijk weer gehouden worden in het

Chinees Restaurant in Leiderdorp. Ook hierover meer in de volgende

Nieuwsbrief.



Landelijke dag in Nieuwegein

Voor de geinteresseerde is het prettig om alvast te weten dat op woensdag 26

september 2012 de tweejaarlijkse landelijke dag gepland is, wederom in

Nieuwegein.

Bestuursvergadering

Wij hebben op 23 november 2011 de laatste bestuursvergadering gehouden.

Sinds 20 september 2008 hebben we een eigen website

De website – onderhouden door Frans Hemelop – werd gedeeld met de Leidsche

vereeniging van postzegelverzamelaars. Deze ‘vereeniging’ is sinds april 2010

bereikbaar onder www.lvpv.nl , terwijl onze website bereikbaar is gebleven op:

http://home.planet.nl/~hemel026/vpbl.htm

De onderlinge verbinding is echter nog wel aanwezig op beide startpagina’s.

Vooral door de foto’s trekt de site bij veel belangstellenden de aandacht.

Graag nodigen wij u ook uit om eens ‘op bezoek’ te komen.

In mei 2012 hebben we de volgende bestuursvergadering gepland. Als u vragen,

opmerkingen of punten voor die vergadering heeft, horen wij dat graag van u.

Groeten mede namens de andere bestuursleden,

Gerard Kamphorst



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

Aanmelding voor de busreis

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

(Eventueel) e-mail-adres: .............................................................................................

.............................................................................................................................................

Zal met/ zonder (doorhalen wat niet van toepassing) partner deelnemen aan de

busreis op woensdag 18 april 2012.

Eventuele wensen voor een dieet, waarmee rekening moet worden gehouden:

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

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

Opstapplaats is Transferium in Leiden

Inzenden uiterlijk op 7 april 2012 aan:

Ria Rijsdam

Kamperfoelieplein 21

2225 RP Katwijk

De eigen bijdrage (€ 45,00 per persoon) overmaken op

ING-betaalrekening 4771958 t.n.v.

VERENIGING POSTACTIEVEN BELASTINGDIENST LEIDEN.


