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Nieuwsbrief 2017-2 

 
Beste leden, 

 

De herfst kondigt zich weer aan. Op het 

moment dat ik dit schrijf valt de regen, 

net als de laatste dagen, met bakken uit de 

lucht. Op deze manier spoelen de 

vakantieherinneringen wel erg snel weg.  

Tijd voor de nieuwe nieuwsbrief van onze 

vereniging. Daarin vind u nieuws over onze 

najaarsactiviteiten. Deze keer gaan wij op 

de creatieve toer of wandelen in de 

Leiderdorpse Heemtuin. Ook de kerstlunch 

staat weer op het programma. 

Verderop in deze nieuwsbrief het verslag van onze dagtocht in april. Peter 

Nijenhuis schreef het verslag, waarvoor onze hartelijke dank! 

 

De financiële toekomst van onze vereniging is nog steeds zeer onzeker. De 

Directeur Generaal van de Belastingdienst heeft aangegeven het subsidiebedrag 

voor de postactieven, gelet op de huidige situatie binnen de Belastingdienst, te 

hoog te vinden. Hat landelijke bestuur van de postactieven is in overleg met de 

DG. De uitkomst is onzeker. Wat dit voor onze activiteiten in de komende jaren 

gaat betekenen is nu nog onduidelijk. Wij hopen hier snel meer over te horen en 

zullen u op de hoogte houden. 

 

 

Ons ledenbestand 
Als nieuw lid heeft zich aangemeld dhr. W.R. Kristelijn met partner mw. G.M. 

Sein.  

 



Reisverslag 19 april 2017  
 

De wekker loopt af. Het is nog vroeg, maar dat klopt, want vandaag gaan we uit. 

De bus wacht op ons bij het Transferium in Leiden. Vandaag is het jaarlijkse 

dagje uit met onze oud collega’s. We zijn er ruim op tijd, maar zijn niet de 

eersten. De bus komt om ongeveer 8.15 uur met onze eigen Theo achter het 

stuur. Om half negen vertrekken we. Theo meldt ons dat we binnendoor rijden 

via de Willem de Zwijgerlaan, richting Hoogmade via de N11 naar de A12. De reis 

verloopt voorspoedig totdat we op de A12 komen. Daar komen we in een file 

terecht en gaat het stapvoets verder. Onderweg kregen we – zoals we gewend 

zijn van Theo – allerlei wetenswaardigheden te horen, zoals waar de kaas voor 

Albert Heijn wordt gemaakt tot de naam van die gele bloemen die in de berm 

groeien (koolzaad). 

 

Om ongeveer half elf komen we aan bij het Kijk en Luister museum in Bennekom. 

Maar voordat we dat gaan bezichtigen is er eerst koffie met gebak. Nadat we op 

ons gemak van de koffie hebben genoten, worden we uitgenodigd om naar het 

museum te komen. 

 
In dit museum staat een groot aantal mechanische muziekinstrumenten. Van een 

klein muziekdoosje tot een draaiorgel en alles wat daar tussen zit. We krijgen 

een uitgebreid overzicht te zien en te horen van de verschillende instrumenten. 

De muziekdoosjes met een ballerina erop kennen we wel, maar dat er ook enorme 

apparaten zijn waar een viool en een piano in verwerkt zitten is voor mij nieuw. 



 

 
 

Er was zelfs een heuse jukebox met metalen schijven. Deze was niet bestemd 

voor huiselijk gebruik, maar stond in een horecagelegenheid. Uiteraard bracht 

dit apparaat alleen geluid voort als er geld in werd gestopt. Wat dat betreft is 

er nog niets veranderd. 

Nadat de gids was uitverteld, kregen we de gelegenheid om al deze apparaten 

van dichtbij te bekijken. 

 

En toen werd het tijd voor de lunch in Scherpenzeel!! 

 
Hier stond voor ons een uitgebreide lunch klaar, inclusief de kroket!! 

 

Na de lunch op weg naar Maarssen, waar we een tocht over de Vecht gingen 

maken.  

 



Aan boord van de River Cloud werd de bootreis gemaakt. Onderweg kregen we 

van de schipper de nodige informatie. Het was binnen erg warm (tenminste dat 

vond ik). Aan dek was het nog erg fris, maar had je wel een beter uitzicht. Langs 

deze rivier staan best wel leuke optrekjes. Ook werden er nog nieuwe woningen 

gebouwd. Bij Kasteel Nijenrode werd langzaam achteruit gevaren, zodat 

iedereen rustig foto’s kon maken. 

 
 

Na de boottocht werd het hoog tijd om naar Ter Aar af te reizen voor de 

traditionele afsluiting met het diner in De Oude School. Zoals gewoonlijk was dit 

weer zeer goed verzorgd met 2 soorten soep, genoeg keuze uit groenten en 

aardappelen (patat, gebakken, aardappelkroketten etc.). 

We konden terugzien op een zeer geslaagde dag, waarbij het weer dan wel niet 

optimaal was, maar het is wel droog gebleven. 

Onze dank gaat uit naar Theo, die voor deze dag alles weer uitstekend heeft 

geregeld.  

 

TOT VOLGEND JAAR! 

 

Peter Nijenhuis. 

 

 

Landelijke dag 

 
De landelijke dag werd eens per 2 jaar gehouden. De vorige was in 2016. Nu is al 

duidelijk dat er door de opgelegde bezuinigingen geen vervolg komt. 



 

Programma rest van het jaar 
Op woensdag 11 oktober organiseren wij een middag in een zaal van de 

Scheppingskerk in Leiderdorp. Wij gaan herfststukjes maken. Onder leiding van 

2 creatieve dames kunnen wij laten zien dat wij in creativiteit zeker niet hun 

minderen zijn. Het benodigde materiaal wordt verzorgd en u krijgt 2 drankjes 

aangeboden. Het maximum aantal deelnemers is 25. (Wie het eerst komt die het 

eerst maalt). Mocht dit aantal worden overschreden of geeft u de voorkeur aan 

iets anders, dan is er een mogelijkheid om onder leiding van een gids een 

wandeling te maken door de heemtuin die op loopafstand van de Scheppingskerk 

ligt. 

Aanvang van de activiteiten 13.45 uur. Hieraan zijn voor u geen kosten 

verbonden. 

Na afloop kunnen we samen een ijsje eten in de nabijgelegen ijssalon (dit wel 

voor eigen rekening). 

Het adres van de Scheppingskerk is: Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.  

 

Wilt u deelnemen dan kunt u vóór 20 september een mail sturen naar: 

g.rijsdam@ziggo.nl    Bellen kan ook: Ria Rijsdam 071-4013619 of Bert Boss 071-

5210070.  Wil u bij aanmelding vermelden of u kiest voor de creatieve bezigheid 

dan wel voor de excursie in de heemtuin?   

 

Eindejaarsbuffet 
Het eindejaars - kerstbuffet zal plaatsvinden op woensdag 13 december 2017 

van 13.00 u. tot ongeveer 16.00 u.  

De Plaats:  Chinees Restaurant ‘De Chinese Muur’ 

               Winkelhof te Leiderdorp  

Wij willen graag weten of u komt, vandaar dat wij u vragen de bon aan het einde 

van deze nieuwsbrief in te vullen en op te sturen vóór 1 december a.s. of een e-

mail te verzenden naar: g.rijsdam@ziggo.nl  De ontvangst van de e-mail zal dan 

bevestigd worden! 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit 3 leden. Ria Rijsdam, Piet Zirkzee en ondergetekende. 

In de maand november houden wij de volgende bestuursvergadering. Als u 

vragen, opmerkingen of punten voor die vergadering heeft, laat het ons weten. 

mailto:g.rijsdam@ziggo.nl
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Website en e-mailadres 
 

De website van onze vereniging wordt onderhouden door Frans Hemelop en is 

bereikbaar onder http://vpbl.nl  

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

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

 

Postactieven leiden is ook per e-mail bereikbaar: postaktievenleiden@gmail.com 

Heeft u nieuws te melden of wilt u ons iets vragen, u bent welkom. Als u denkt 

dat uw (nieuwe) e-mailadres nog niet bij ons bekend is: stuur ons uw e-mailadres.   

 

Vriendelijke groeten, mede namens de andere bestuursleden,  

 

Bert Boss 
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