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Nieuwsbrief 2012-2

De vakantieperiode zit er weer op dus wordt het tijd om de tweede Nieuwsbrief

van het jaar te verzorgen.

Eerst enkele mededelingen.

Helaas is kortgeleden J.W. van Westrienen overleden.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met het verlies.

In de loop van dit jaar zijn er weer oud collega’s en hun partners toegetreden.

Dit zijn: Ann Dozy-Rol met L de Jeu-Vogelenzang, Ben Duivenvoorde met

echtgenote, Bart de Roo met echtgenote, Jacques van Schie en Piet Witteman

met echtgenote.

Alle nieuwe leden heten wij van harte welkom.

Dagje uit met de bus op 18 april j.l.

Zo'n busreisje roept bij mij ongewild een enigszins nostalgisch gevoel op,

verwachtingsvol van wat komen gaat. Zeg maar een schoolreisjesgevoel. Ria,

Gerard en Piet, de organisatoren, hadden besloten het niet zo ver uit de buurt

te zoeken. Reisdoel l : Museum " De Zaanse Schans" en het daarmee in

verbinding staande Verkade Paviljoen. Om kwart voor negen draaide de bus het

transferium op en werden we begroet, nee, niet door Theo, maar door Gerrit.

Theo had , zo werd ons duidelijk , een andere klus. Gerrit afkomstig uit

Groningen, werkzaam in Roelofarendsveen en woonachtig in Rotterdam bleek al

vrij snel een waardig vervanger te zijn. Ondanks fileleed leverde hij ons slechts

met een kwartier vertraging af bij De Zaanse Schans.



Het rondje koffie met gebak smaakte als vanouds. Daarna het museum in. Een tot

ieders verbeelding sprekend panoramisch overzicht vertelde de geschiedenis van

de Zaanstreek. In die streek waren destijds drie zaken van belang; Water, Hout

en Papier. Scheepsbouw floreerde in de achttiende eeuw, de in de jaren 1730 en

volgende zorgden 256 molens niet alleen voor droge voeten maar waren ook in

gebruik als houtzaag- en korenmolens. De ook vandaag aan de dag nog bestaande

papierfabrieken Van Gelder gebruikten hout bij de papierfabricage. Van die 256

molens rest er nog slechts een tiental.

Het Verkade Paviljoen geeft op een indrukwekkende wijze de historie van een

internationaal bekend bedrijf weer. Wat mij opviel was de uitgekiende

verkoopstrategie van het bedrijf. Waar grootgrutters als AH, C1000 etc. hun

klanten nu lokken met voetbalplaatjes, was Verkade zijn tijd ver vooruit.

Met schitterende albums ( geschreven door natuurvorser Jac.P.Thysse) als

cadeau werden de klanten verleid tot het kopen van de Verkade producten. Veel

sneller dan gedacht was de beschikbare tijd voor het museumbezoek voorbij. De



westfriese lunch stond op het programma en die heeft iedereen zich dan ook

goed laten smaken.

Reisdoel ll bestond allereerst uit een rondvaart door het 1000 Eilandenrijk en

over het recreatiemeer, het Geestmerambacht.

Daarna volgde een bezoek aan het veilingmuseum . Daar werden we welkom

geheten door twee in nogal sobere klederdracht gestoken dames en " ome Dirk

". Ome Dirk, klein van stuk, keurig bijgewerkt snorretje en voorzien van een

schitterend zijden petje zou zo uit een tableau van Anton Pieck gestapt kunnen

zijn. Door een uitermate vlot van de tongriem gesneden dame werd ons het

afmijnproces uitgelegd.



Uiteindelijk leverde het twee van ons bloemkool en winterpeen op. Hierna volgde

een door " Jan " gegeven voordracht over de ontstaansgeschiedenis van de

Langedijk en het wonen en werken in dat gebied. Kort gezegd komt het erop

neer, dat het bestond uit vroeg opstaan, keihard werken en vroeg naar bed gaan.

Kleine verdiensten en een nogal armoedig bestaan lijkt een juiste typering. Het

huidige Broek op Langedijk heeft de tuinbouw gelaten voor het was en dankt zijn

huidige welvaart voornamelijk aan de recreatie. Van de 150 tuinders resten er

nog twee, die aan hun biologisch geteelde groente een boterham kunnen

verdienen. Veel te snel moesten we afscheid nemen van " Jan " , een echt mens,

vol met prachtige verhalen over hoe het eens was en nooit meer zal worden.



In de De Oude School in Ter Aar werden we verwacht voor het afsluitende

diner en het moet worden gezegd, klasse en nog eens klasse.

Wat rest is de organisatie te bedanken voor de fijne dag en Gerrit voor zijn

geweldige rijcapaciteiten. Precies op tijd waren we terug in Leiden. Ik heb

slechts een kwartiertje gemist van Chelsea-Barcelona. Gerrit bedankt!

Arie van der Hoogt

Er staan meerdere foto’s van deze uitgaansdag op onze website.

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 half

november a.s. We zullen deze zaken dan ook in de bestuursvergadering

behandelen.

Programma voor de rest van het jaar:
Op woensdag 24 oktober 2012 willen we met u een bezoek brengen aan het

Katwijksmuseum.

Als u mee wilt, zult u op eigen gelegenheid naar het museum moeten komen.

Er kan geparkeerd worden in parkeergarages aan de Princehaven en de

Tramstraat. In de naaste omgeving van het museum, dat aan de Voorstraat nr.

46 te Katwijk is gevestigd, zijn 2 invalidenparkeerplaatsen.



Met openbaar vervoer vanuit Leiden kan men de busnummers 36, 37 en 38 nemen

en respectievelijk uitstappen bij de haltes: Noordeinde, Nw. Brittenburg en

Vuurbaak.

Er wordt een rondleiding gegeven, deze start om 14.00 uur. Iedereen wordt dus

dringend verzocht uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

De rondleiding zal ongeveer anderhalfuur in beslag nemen, na afloop drinken we

koffie met wat erbij in het museum (er wordt helaas geen andere drank

geserveerd).

Wij willen graag weten wie er meegaat, daarom vragen wij om even te bellen of

te e-mailen voor 5 oktober 2012 als u van plan bent om te komen. Er zijn buiten

de reiskosten voor u geen kosten aan verbonden.

Degenen die mee gaan en in het bezit zijn van een Museum, Sponsor of

Rembrandtpas worden verzocht deze mee te nemen.

We hebben met het museum afgesproken dat er bij onvoldoende deelname

geannuleerd kan worden. Wij denken aan een deelname van minimaal 20 personen.

De telefoonnummers zijn: 071-4013619(R.Rijsdam) of 071-8870183

(G. Kamphorst) en de e-mail adressen zijn: g.rijsdam@hetnet.nl of

gerkam@casema.nl.

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.

Eindejaars bijeenkomst:
De eindejaarsbijeenkomst zal dit jaar ook weer in het chinese restaurant bij de

Winkelhof te Leiderdorp plaatsvinden.

De datum hiervoor is: woensdag 19 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 te verzenden voorzien van onderstaande

gegevens aan: g.rijsdam@hetnet.nl of gerkam@casema.nl.

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



De nieuwe leden van dit jaar, hiervoor vermeld in deze Nieuwsbrief, zijn ook van

harte welkom, alleen moeten deze leden wel weten dat er voor hen vanaf komend

jaar pas subsidie wordt verstrekt, zodat wij voor de deelname van dit eerste

jaar een bijdrage moeten vragen van € 15,00.

Groeten mede namens de andere bestuursleden,

Gerard Kamphorst



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

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 19 december 2012. of

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

partner deelnemen aan de maaltijd op woensdag 19 december 2012

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:

R.Rijsdam

Kamperfoelieplein 21

2225 RP Katwijk


