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Postbus 907 
 

7301 BD  Apeldoorn 

 
: 071-5210070 

Aan de postactieven Leiden 
 

 
Leiden, maart 2019 

 

Nieuwsbrief 2019-1 

 

Beste leden, 

 

Later dan gebruikelijk ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van dit jaar. De 

lente kondigde zich erg vroeg aan en het is mooi maar tegelijk ook vreemd om 

begin maart de krokussen en narcissen volop in bloei te 

zien.  

 

Minder fleurig is het gesteld met de financiën van onze 

vereniging. Konden wij vorig jaar nog gebruik maken van 

een kleine reserve, vanaf nu is het roeien met de riemen 

die wij hebben.   

Toch willen wij vol goede moed het nieuwe verenigingsjaar in gaan.   

In deze nieuwsbrief kijken wij nog even terug op onze kerstlunch en wij kijken 

vooruit naar de jaarlijkse busreis, dit jaar op woensdag 17 april.   

 

 

Mededelingen 

 
Doordat de Belastingdienst onder verscherpt financieel toezicht staat is ook op 

het budget van de postactieven bezuinigd. Onze jaarlijkse subsidie is verlaagd 

van € 37,20 naar € 25,- Dit geldt voor alle leden die vóór 1 januari 2018 zijn 

ingeschreven. Wij hopen de ons toegezegde subsidie binnenkort te ontvangen. 

Dit betekent helaas wel dat wij de bijdrage voor de busreis moeten verhogen van 

€ 35,- naar € 50,-. Dat doen wij niet van 

harte. Bedenk wel dat u voor dit bedrag ook 

een lunch en een 3 gangendiner krijgt.  

Belangrijk: Het Transferium bij de 

McDonalds is opgeheven. Dat heeft te maken 

met de aanleg van de Rijnlandroute. Onze 

busreis vertrekt nu vanaf het 

parkeerterrein bij zwembad De Vliet, 

Voorschoterweg 6 Leiden. U kunt daar gratis 

parkeren. 

 



 

 

Ons ledenbestand 
Overleden is mw. A. Eldering-Jongerius. 

Afgemeld als lid is dhr. D.Kralt 

Als nieuw lid hebben zich aangemeld: Dhr. en mw. H.A.H. Visser en dhr. en mw.  P. 

van Leeuwen.  

 

 

De Kerstlunch 
 

Op 19 december kwam weer een groot gezelschap bij elkaar voor de kerstlunch 

bij het vertrouwde Chinese restaurant in Leiderdorp. Maar liefst 68 leden waren 

aanwezig. De sfeer was uitstekend en het buffet was zeer goed verzorgd. Frans 

Hemelop was verhinderd maar Rinus Oudemans 

heeft de honneurs als fotograaf prima 

waargenomen. De foto’s die hij heeft gemaakt 

staan op onze website.  

Er waren stemmen opgegaan het 

aanvangstijdstip van de kerstlunch te 

verplaatsen naar later in de middag. Een kleine 

enquête wees uit dat hiervoor geen meerderheid 

te vinden was. Het blijft dus 13.00 uur.  

 

 

Dagtocht 2018 woensdag 17 april naar Willemstad 

 
Wij vertrekken om 08.30 uur vanaf de parkeerplaats bij 

Zwembad De Vliet, Voorschoterweg 6 te Leiden. Wij 

rijden naar het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. Bij 

aankomst krijgt u 2 x koffie / thee met een “tuintje” 

aangeboden. Een deskundige gids begeleidt ons door het 

museum. Wij krijgen een beeld van de geschiedenis en de 

ontwikkelingen in de boomkwekerij. Om 12.00 uur 

vertrekken wij naar de oude vestingstad Willemstad, 

gelegen waar het Volkenrak en het Hollands Diep elkaar 

ontmoeten.. De stad heeft een mooi historisch centrum.  

In Willemstad aangekomen gaan we eerst genieten van 

een verzorgde koffietafel. Na de lunch maken wij een 1,5 

uur durende wandeltocht door de stad onder leiding van een gids. Het is ook 

mogelijk om op eigen gelegenheid Willemstad te gaan bezoeken. Op het 

afgesproken tijdstip staat de touringcar gereed voor vertrek naar Restaurant 

de Oude School in Ter Aar voor een 3 gangen diner met 1 consumptie. Na het 



diner worden wij teruggebracht naar Leiden. Wij verwachten rond 21.00 uur 

weer terug te zijn bij het parkeerterrein van zwembad De Vliet 

De eigen bijdrage voor deze dag is € 50,- per persoon.. We moeten wel minimaal 

40 deelnemers hebben om de busreis financieel haalbaar te houden. Als er te 

weinig aanmeldingen zijn kan de reis niet doorgaan. 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, kan 

dit gemeld worden op telefoonnummer 0650400533. 

Het aanmeldingsformulier vindt u aan het einde van deze nieuwsbrief. 

U kunt zich ook aanmelden door een e-mail te zenden vóór 1 april 2019 aan 

g.rijsdam@ziggo.nl  De ontvangst van uw aanmelding zal door ons bevestigd 

worden. Het banknummer voor de betaling van uw bijdrage in de kosten van de 

bustocht vind U aan het eind van deze nieuwsbrief. 

Postactieven Belastingdienst  Leiden heeft geen collectieve annulerings-en/of 

reisverzekering voor deze dagtocht afgesloten. Indien u daar behoefte aan 

heeft dient u daar zelf zorg voor te dragen.  Voor de goede orde: deelname aan 

het dagje-uit is, rekening houdend met de algemene voorwaarden van 

reisorganisator Theo’s busreizen, voor eigen risico.  
 

Programma rest van het jaar 
In de volgende nieuwsbrief word U hierover geïnformeerd.  

 

Bestuur 
Het bestuur van Postactieven Leiden bestaat uit 3 leden. Ria Rijsdam, Piet 

Zirkzee en ondergetekende. Als u vragen, opmerkingen of punten voor ons  

heeft, laat het ons weten. 

 

Website en e-mailadres 
Onze website is geheel vernieuwd. Met een fris uiterlijk en een overzichtelijke 

indeling kunnen wij onszelf goed presenteren. Frans Hemelop heeft er iets moois 

van gemaakt, waarvoor onze hartelijke dank.    

De website van onze vereniging 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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