
Nieuwsbrief—01-2004

Geachte Oud Collega’s

Bij deze wil ik u namens alle bestuurders van onze vereniging alle goeds en vooral veel gezondheid
toewensen in 2004.

U leest in de vorige zin twee dingen die u niet bekend voorkomen, n.l. bestuur en vereniging.
Na het overlijden van Bram vorig jaar heb ik het stokje overgenomen, onder voorbehoud dat ik het niet
alleen zou doen. Natuurlijk waren er destijds nog twee commissarissen te weten:John van Zonneveld
en Ton Lergner. Maar Ton had al eens laten vallen dat hij echt met pensioen wou gaan en vroeg om
een vervanger.
We hebben eventjes goed gezocht in de ledenlijst en jawel Mart. Brittijn was bereid om de taak van
Ton over te nemen. Dus compleet weer met z’n drieën. Dat was gelet op de organisatie die onze club
met zich meenam onvoldoende in onze ogen en we zijn op zoek gegaan naar noch een paar leden.
Ook die hebben we gevonden.
Gerard Kamphorst en Frans Hemelop zeiden ja. Dus nu zijn we met vijf man voor de organisatie. Daar
wij vrijwillig verplicht zijn om de verenigingsvorm aan te nemen. Is dit vijfmanschap in staat de nodige
werkzaamheden op te knappen die de overgang naar een vereniging met zich brengt en ze zijn in
staat om het eerste bestuur te vormen van deze vereniging.
Deze bestuursleden wonen door het hele gebied van Leiden en heeft u vragen of opmerkingen dan
kunt u zich wenden tot een van de onderstaande bestuursleden die het dichts bij u woont of waar u
een goede band mee heeft.

J.J. van Zonneveld, Meidoornweg 284-1 1171KE Badhoevedorp
M. Brittijn Sleutelbloemzoom 30 2353 BB Leiderdorp
B.J.B. Ike S. v. Ettenstraat 4 2203 GP Noordwijk
G. Kamphorst Cauberg 90 2402 ZM Alphen a.d. Rijn
F. Hemelop Cameliadal 6 2317 HK Leiden

Wij hebben ons ook beraden voor een programma voor dit jaar.

Bustocht op donderdag 15april 2004

We vertrekken om 08.00 uur vanaf het Transferium, voor een dagtocht naar Friesland. We nemen u
dan mee naar Hindeloopen. Drinken daar koffie en bezoeken het “Schaatsmuseum” Dan hebben we
tussen de middag een heerlijke koffietafel. Vervolgens gaan we met een gids in de bus langs een
aantal van de Friese Elfsteden.Om 15.30 zijn we terug in Hindeloopen voor koffie met suikerbrood.
Rond 16.30 uur vertrekken we weer richting Tollebeek voor gebruik van een 3 gangen diner.
We verwachten rond 22.00 uur weer terug te zijn in Leiden.
De eigen bijdrage, voor deze dag is bepaald op € 20,-- per persoon.
De storting van de eigen bijdrage is tevens de aanmelding voor deze dag. We kunnen 48 personen
meenemen. Dus de eerste 48 aanmeldingen kunnen mee!

De betaling voor de autobustocht dient plaats te vinden voor of op 01 maart a.s.
Door storing op girorekening nr.: 1288354 t.n.v. B.J.B. Ike te Noordwijk.



Het volgende is de Landelijke Dag Postactieven te Nieuwegein.
Deze is gepland op 15 september a.s. Ik kan al wel verklappen dat de Douane Harmonie zijn
medewerking hiervoor heeft toegezegd. En….. mensen …. Naast de gelegenheid om landelijke oud
collega’s te ontmoeten is zeker de uitvoering van de Douane Harmonie alleen al de moeite waard om
deze dag mee te maken.
De vorige maal zijn we met 19 man aanwezig geweest en we hebben daarvoor een hele bus
afgehuurd. Dit kan bruin geen tweede keer trekken. Dus is een ieder aangewezen op eigen vervoer.
Suggestie:

 Je kan proberen om met andere mee te liften die toch met eigen vervoer gaan.(voor het
gebouw in Nieuwe Gein is parkeergelegenheid voldoende)

 Een andere mogelijkheid is met de trein naar Utrecht .Daar overstappen op de tram naar
Nieuwegein en dan stap je voor het gebouw uit.

Ik kom hier uitgebreid in een volgende nieuwsbrief op terug. Ik wil eerst de totale gegevens ontvangen
van het comité Landelijke dag.

In oktober willen we dan weer een middag in het Centraal Belasting gebouw te Leiden organiseren.
Dat zal een middag zijn in het teken van een gezellige onderlinge ontmoeting. Mogelijk opgevuld met
een dia presentatie of zoiets dergelijks. Indien er wensen zijn voor wat betreft de invulling hoor ik dat
graag van U.

We sluiten het jaar af met een kerstlunch. Zoals we ook het afgelopen jaar hebben gedaan.
Wij de bestuursleden vonden het dit jaar gezellig. Maar indien er onder de aanwezigen andere
wensen zijn ventileer ze rustig aan ons we zullen de ideeën mee nemen bij de organisatie.

Er is nog een stukje papier over dus neem ik dat in beslag voor verenigingsnieuws.
Onze vereniging is gegroeid met 2 personen tot 107 personen.
De onderstaande nieuwe leden kunnen heten wij hartelijk welkom, en we hopen dat ze het gezellig
vinden om met oud collega’s nog wat na te praten.
M. Goudzwaard en echtgenote te Leiden; J.R. Beyderwelle en echtgenote te Noordwijk, WRC Wolf
en echtgenote te Leiden en als laatste JM. Van Kesteren en echtgenote te Voorhout.

Tot zover ons nieuws . Ik groet u allen en hoop dat we een gezellig postactief jaar tegemoet gaan.

Nog even ter herinnering!
De betaling voor de autobustocht dient uiterlijk plaats te vinden voor of op 01 maart a.s.
Door storing op girorekening nr.: 1288354 t.n.v. B.J.B. Ike te Noordwijk.

Met vrienden groet, mede namens alle bestuurders,

Berend Ike


