
Vereniging Post - Actieven
Belastingdienst Leiden









Postbus 907 7301 BD Apeldoorn : 071-8870183

Leiderdorp, september 2013

Nieuwsbrief 2013-2

De warme maanden juli en augustus hebben we weer achter de rug, nu nog hopen

op een mooie nazomer. Het is wel weer tijd om de tweede Nieuwsbrief van het

jaar te verzenden.

Eerst enkele mededelingen.

Helaas is begin mei A (Fred) Buijsen, veel te jong, overleden.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met het verlies.

Zijn echtgenote heeft laten weten geen lid te blijven van de vereniging.

Kortgeleden is er een oud collega en zijn partner toegetreden. Dit is:

D.H.J.van Ettinger.

Zij worden van harte welkom geheten.

Dagje uit met de bus op 24 april j.l.

Er blijkt een gezegde te zijn: “Als engelen reizen, lacht de hemel”.

Of Bert en Ria Bos het hiermee eens zijn weet ik niet: zij komen opgewekt bij

het Transferium aan om in de bus te stappen en worden daar tegengehouden!

Komen zij een cerberus tegen?

Neen, het is onze reisleidster Ria Rijsdam, die hen moet vertellen dat zij zich

niet hebben aangemeld. Zij hebben ook nog de pech dat de bus stampvol zit. Ria

kan dus niet anders.

Wat hebben we er allemaal van geleerd?



Gelukkig zien Bert en Ria kans om zich ’s avonds bij ons te voegen als wij in Ter

Aar ons 3- gangen diner gebruiken.

Verder lijkt het gezegde toch een hoog waarheidsgehalte te hebben. We

treffen het in elk geval met het weer.

Theo de chauffeur, die wij als post- actieven al heel wat jaren kennen, brengt

ons via een alternatieve route door Wassenaar en den Haag naar de Watertuin in

Naaldwijk. Ook nu weer weet hij ons weer heel veel van de omgeving te vertellen.

Wij trekken onder andere langs de Auberge de Kieviet, het Huis ten Bosch, het

Provinciehuis, Madurodam, het Congresgebouw (met het Catshuis aan de

overkant), het Museon enz.

De Japanse Watertuin blijkt van naam te zijn veranderd. De Japanse eigenaar

heeft de tuin verkocht aan een rijke Chinees, die het accent meer wil gaan

leggen op de horecafunctie. De naam blijkt te zijn veranderd in “de Watertuin”.

Wie, zoals ik, al eerder op Google naar de Japanse Watertuin heeft gekeken,

kon zien dat bezoekers de tuin waardeerden met een 8.3. Als je vervolgens de

10 bijbehorende commentaren leest dan kom je naast zeer lovende kritieken

opmerkingen tegen als “slechte bediening” , steur dood” en “men keek en deed

heel chagrijnig”. Hoe kom je dan op een 8.3?

Uit onze groep hoor ik geen enkele wanklank . De tuin is inderdaad heel mooi;

de Japanse nachtegaal is niet Chinees geworden, er zwemt een gezonde steur en



de bediening (niet onbelangrijk ) is heel vriendelijk en correct. Ook de koffie

en het appelgebak smaakt ieder goed.

Om 11.30 zitten wij weer in de bus, die ons door het Westland via Honselersdijk

(bloemenveiling) , de Lier, Westerlee en Maasland naar Vlaardingen brengt.

Onderweg zien wij op afstand Delfshaven liggen, wat dichterbij de van

Nellefabriek en zo komen wij aan bij het restaurant ’t Oeverbos te Vlaardingen,

met uitzicht op de Nieuwe Waterweg. Hier gebruiken wij de koffietafel.



Hier vandaan vertrekken we om 13.30 naar Oudewater. Wij rijden via de A 20

richting Gouda. Vervolgens rijdend via Haastrecht komen wij op een redelijke

tijd in Oudewater aan.

Daar bezoeken we de Heksenwaag.

Deze waag werd in 1482 gebouwd als goederenwaag . Karel V gaf in 1545

vergunning voor een eerlijke weging van personen (voorlal vrouwen) die van

hekserij waren beschuldigd. Dit onder het motto “Plus oultre”= nog verder.

Wij krijgen het hele verhaal te horen en worden ook gewogen. Alle groepsleden

blijken hun gewicht in goud waard te zijn.

Hierna hebben we nog alle tijd om de stad te bezichtigen. Het is daar druk ,

want het is ook Marktdag.

Velen van ons zoeken een terrasje op. Anderen maken inderdaad een

wandelingetje door het kleine centrum. Op het dak van het stadhuis zien wij,

zoals we hadden verwacht, twee ooievaars….

Om 17.10 zit iedereen weer in de bus en vertrekken we naar het restaurant “de

Oude School” in Ter Aar , waar ons een uitstekend 3-gangen diner is beloofd.

Het diner , waarbij een groot aantal groenten worden geserveerd, smaakt allen

uitstekend. Klasse.



Om 20.30 brengt Theo ons met de bus weer terug bij het Transferium in Leiden.

Allen blijken uiterst tevreden .

Hierbij wil ik, naar ik aanneem namens iedereen, het bestuur van onze vereniging

Post-Actieven hartelijk bedanken voor het organiseren van deze bijzonder fijne

dag.

Gerrit Berkheij

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 23 oktober 2013 willen we met u een bezoek brengen aan het

bedrijf van John Warmerdam schelpendecoraties. Deze handelt in schelpen en

vetplanten en is gevestigd in Hillegom aan de Hyacinthenlaan nr.25.



We krijgen daar een rondleiding en we gaan zelf iets maken om mee te nemen

naar huis. Het bezoek zal ongeveer 2 uur duren en tijdens het bezoek wordt er

koffie met gebak verstrekt.

Als u mee wilt, zult u op eigen gelegenheid naar het vermelde adres moeten

komen. Er kan geparkeerd worden bij het bedrijf.

Met openbaar vervoer vanuit Leiden kan men busnummer 50 nemen en bij de

halte Steenfabriek Hillegom uitstappen. Het is dan nog een klein stukje lopen.

Er wordt gestart om 14.00 uur. Iedereen wordt dringend verzocht uiterlijk 5

minuten voor aanvang aanwezig te zijn.

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

te e-mailen voor 4 oktober 2013 als u van plan bent om te komen. Er zijn buiten

de reiskosten voor u geen kosten aan verbonden.

We hebben met het bedrijf 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@ziggo.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 18 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 23 november a.s. of een e-mail te verzenden voorzien van onderstaande

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

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

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 18 december 2013. of

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

partner deelnemen aan de maaltijd op woensdag 18 december 2013

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 24 november a.s. aan:

R.Rijsdam

Kamperfoelieplein 21

2225 RP Katwijk


