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Nieuwsbrief 2019-2 

 

Beste leden, 

 

De zomer is voorbij en de herfstvakantie komt 

er al aan. Tijd voor onze nieuwsbrief waarin wij u 

op de hoogte brengen van onze activiteiten. Ook 

een terugblik op onze busreis van april dit 

voorjaar. Henny Verstraaten schreef het 

reisverslag waarvoor onze hartelijke dank.  

 

Wij hebben inmiddels leren leven met   

ons beperktere financiële budget zodat wij onze hoofdactiviteiten, te weten 

de busreis en de kerstviering, kunnen voortzetten. Ook is er nog ruimte voor 

een bescheiden kerstattentie.  

 

Ons ledenbestand 
Overleden is Dhr. F.W. van der Steen. 

Als nieuw lid heeft zich aangemeld: Dhr. C.J. Erades 

Opzeggingen: Dhr. en Mw. Kristelijn  

 

Reisverslag 
Het jaarlijks uitje van de post-actieven Leiden op 17 april 2019  
Doorgang 

Het hing er om of ons jaarlijkse uitje doorgang zou vinden. Gelukkig hadden er 

zich 38 deelnemers opgegeven zodat de trip financieel haalbaar was.   

Opstapplaats 

Dit jaar werd gekozen voor het parkeerterrein van zwembad De Vliet als 

opstapplaats. De reden was dat het Transferium bij Mac Donald’s was opgeheven 



in verband met de aanleg van de Rijnlandroute. Gelukkig was iedereen op tijd 

aanwezig.  

Vertrek 

Een verrassing was dat Theo, onze vaste chauffeur, met de spelersbus van ZZ 

Leiden aan kwam rijden. De bus was voorzien van 

geblindeerde ramen, blauw gekleurd en voorzien van 

reclameopschriften. Het interieur van de bus was geweldig.  

Omstreeks half negen vertrokken wij met een omweg naar 

Boskoop. Aldaar gingen wij een bezoek brengen aan het 

Boomkwekerijmuseum, gelegen aan de Reijerskoop. 

Bezoek Boomkwekerijmuseum te Boskoop. 

Het museum is te bereiken over een draaiburg over het 

water. Na aankomst en ontvangst werd ons koffie met een 

rondo geserveerd. In het kort werd ons medegedeeld dat 

het museum gerund wordt door vrijwilligers en dat de voorzijde van het museum 

sinds 2013 een gemeentelijk museum is. Het museum verschaft een 

representatief beeld van de geschiedenis en ontwikkeling van de boomkwekerij in 

Boskoop van de vijftiende eeuw tot heden. Na de uitleg werd de groep in drieën 

gedeeld. Onder leiding van de gidsen kregen wij een rondgang door het museum, 

werkplaats en tuin. Bijzonder interessant was het bezoek aan de 

boomkwekerswoning die pas gerestaureerd was in de oorspronkelijk staat van 

vroeger. Het liet zien hoe het gezin van de kweker toen woonde. In de 

werkplaats zagen wij oude gereedschappen die toen gebruikt werden. Rond kwart 

voor twaalf namen wij afscheid en bedankten wij de gidsen voor hun heldere 

uitleg en vertrokken wij met onze prachtige bus richting Willemstad waar een 

heerlijke lunch op ons stond te wachten.  

Willemstad 

Omstreeks 12.45 uur kwamen wij in het vestingstadje Willemstad aan, waar wij 

in het restaurant De Rosmolen onze voortreffelijke lunch 

gebruikten.  Na de lunch maakten wij onder leiding van een gids 

een wandeling door het historisch centrum van Willemstad. Onze 

eerste bezienswaardigheid was de Koepelkerk. Onze gids 

vertelde dat het een protestantse kerk is, gebouwd in 1623. Prins 

Maurits verleende voor de kerk financiële steun. Op voorwaarde 

dat de kerk in ronde of achtkante vorm gebouwd zou worden. 

Daarna wandelden wij door straatjes naar Bastion Friesland. Dat 

diende in de zeventien eeuw als munitie opslaplaats. Daarna door 

naar het Mauritshuis. Het Mauritshuis was vroeger het 

buitenverblijf van Prins Maurits. Na het overlijden van Prins 

Maurits heeft het gebouw onder andere gediend als 

gouvernementsgebouw, marechausseekazerne en stadhuis. Het 



Mauritshuis is erg in trek als trouwlocatie. Frans Bauer gaf hier ook zijn ja 

woord aan zijn vrouw. Na het bezoek aan het Mauritshuis liepen wij via de 

Voorstraat naar de haven en konden we onder ander het oude Raadhuis 

bewonderen. Het werd de hoogste tijd om afscheid te nemen van onze gids om 

richting Ter Aar te gaan voor ons gezamenlijke diner. 

Ter Aar. 

Ondanks het spitsuur lukte het Theo om ons op tijd (18.00 

uur) af te zetten bij de Oude School in Ter Aar, alwaar wij 

ons te goed konden doen aan een heerlijk diner. Na het 

diner bracht Theo ons weer terug op het parkeerterrein 

van zwembad De Vliet. Daar namen wij  afscheid van elkaar. 

Dank. 

Ik dank, namens de collega’s, het bestuur voor de fijne en 

gezellige dag die we met elkaar mochten doorbrengen. Het 

weer liet ons een beetje in de steek, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Misschien tot volgend jaar als de financiën het toelaten. 

Met vriendelijke groet, 

Henny Verstraaten  

  

 

Eindejaarsbuffet 
Het traditionele eindejaars - kerstbuffet zal plaatsvinden op woensdag 18 

december 2019 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 om uzelf vóór 11 

december  per e-mail aan te melden bij het e-mailadres  g.rijsdam@ziggo.nl  De 

ontvangst van de e-mail zal dan bevestigd worden. 

U kunt ook de bon aan het einde van deze nieuwsbrief invullen en opsturen. 
 

Busreis 2020 
 

Ook in het komende voorjaar organiseren wij weer een 

dagtocht. Als U hier belangstelling voor heeft, reserveer 

dan al vast de volgende datum in uw agenda: woensdag 22 

april 2020. Het programma is nog niet bekend, Dat leest 

u in de volgende nieuwsbrief.  

 
 

 

mailto:g.rijsdam@ziggo.nl


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 
De website van onze vereniging wordt beheerd door Frans Hemelop   De website 

is bereikbaar onder http://vpbl.nl. 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 

 

http://vpbl.nl/
mailto:postaktievenleiden@gmail.com

