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Nu het zomerweer een beetje is ingebonden en de temperaturen tot het normale

zijn teruggebracht krijg ik weer zin in het werken binnenshuis. Ook is de

vakantie achter de rug en ik hoop dat u allen net zo naar de zin hebben gehad als

leni en ik dat zit het voor dit jaar weer heel goed.

Met dank aan Jos Swinkels kan ik u een mooi verslag geven van de busreis in

april van dit jaar. Jos, ik heb het al via de e-mail gedaan maar bij deze bedankt

en mijn complimenten voor het vele werk wat daar in zit.

Dagje uit Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden.

Op donderdag 20 april heeft het jaarlijks dagje uit plaatsgevonden.

Ruim 60 leden zijn die dag opgehaald bij Transferium en Belastinggebouw.

Nadat de bus was volgeladen zijn we vertrokken richting Leerdam

en daar zonder al te veel oponthoud tijdig aangekomen.

Aangekomen in Leerdam zijn we eerst getrakteerd op een koffie en gebak en

hierna hebben we een demonstratie glasblazen bijgewoond. Het was zeer

interessant om te zien hoe van alles van glas met de hand gemaakt wordt.
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Na afloop hebben we in het bijbehorende restaurant de lunch gebruikt en was er

nog gelegenheid in de winkels de aldaar gemaakte artikelen te kopen. Gelet op de

prijzen hebben velen het geloof ik maar bij kijken gelaten.

Aangezien het glasblazen toch wel een erg warme aangelegenheid is, zijn we

daarna vertrokken naar Berkel Enschot en aldaar de brouwerij van La Trappe

bezocht. Aldaar een interessante rondleiding gehad in de brouwerij en na afloop

nog een biertje gedronken. En het moet gezegd: die monniken maken daar een

best biertje.
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Na de rondleiding en het bier was het al weer tijd om verder te gaan naar de

locatie in Wagenberg voor ons een diner.

Nadat we ons dit hadden laten smaken zijn we weer huiswaarts getogen en

konden we terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Programma voor de rest van het jaar:

We beginnen op woensdag 27 september met de Landelijke dag “de ontmoeting”

Tot op heden hebben zich 26 leden aangemeld. Dit is dus 25% van het

ledenbestand. Diegene die zich ingeschreven hebben krijgen hiervan nog bericht.

OP woensdag 25 oktober . Kunt u een excursie naar de KNRM ( Koninklijke

Nederlandse Reddingsmaatschappij) station Noordwijk bijwonen. Medewerkers

zullen hun vereniging daar voor ons promoten., met een film over het

reddingswerk aan de Nederlandse kust.

Al het reddingsmateriaal wat voorhanden is kan bekeken worden en op al uw

vragen zullen ze een antwoord willen geven.

Voor mensen met goede benen is er de mogelijkheid de vuurtoren te beklimmen.

We beginnen om 14.00 uur en…. De koffie of thee staat bij binnenkomst klaar.

Aanmelden van te voren is niet noodzakelijk. Iedereen is welkom en we zien wel

hoeveel leden we daar kunnen begroeten.

Het reddingsstation is vlak naast de vuurtoren aan de N- zijde. ( Bosweg).

Komt u met de auto:

Dan kunt u parkeren op het parkeerterrein aan het wantveld. Dit zit pal achter

het reddingsstation. (Houd wel rekening met parkeerkosten want een badplaats

is daarmee niet zuinig)!
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Komt u met de Bus.

Dan moet u uitstappen bij:

 halte Theater de Muze vuurtoren – bij lijn 42 ( U stapt dan uit recht

achter het Botenhuis. Het kleine deurtje aan de achterzijde is geopend en

meestal uit de wind.)

 halte Theater de Vuurtoren --- bij lijn 40. ( looptijd naar het

reddingstation c.a. 2 minuten ) U loopt in Noordelijke richting, steekt het

kruispunt over, langs een paar winkels tot aan het Theater de Muze. Dan

steekt u de weg over en u bent bij het botenhuis ook voor deze reizigers

het kleine deurtje aan de achterzijde.

Als laatste activiteit willen we weer een eindejaar bijeenkomst houden. De

reacties van vorig jaar waren zo positief . Dat wij besloten hebben u ook dit

jaar een chinees buffet te regelen.

De datum hiervoor is: Woensdag 13 december van 13.30 u. tot ongeveer 16.00u.

De Plaats: Chinees – Indisch Restaurant “ DE CHINESE MUUR”

Winkelhof 72 2353 TV 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 ofop

20 november a.s. .

Of.:

Een e-mail verzenden voorzien van onderstaande gegevens aan:b-ike@tele2.nl.

De ontvangst van de e-mail zal ik dan bevestigen!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aanmelding voor einde jaar bijeenkomst!

Naam……………………………………………………………………………… Tel nr.:

Zal met/ zonder (doorhalen wat niet van toepassing is) Partner deelnemen aan

de maaltijd op woensdag 13 december 2006.

e.v. Dieet wensen, waarmee rekening moet worden gehouden:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inzenden uiterlijk op 20 november a.s. aan:

B.J.B. Ike, Susanna van Ettenstraat 4

2203 GP Noordwijk.
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Bestuursvergadering!.
Het bestuur zal in oktober vergaderen. Mocht u wensen, opmerkingen e.d.

hebben die voor de vereniging belangrijk zijn. Kunt die aan mij doorgeven. Per

Brief, per e-mail of per telefoon maar wel graag voor 4 oktober a.s.. We zullen

deze gegevens dan ook in bestuursvergadering behandelen.

Groeten mede namens de andere bestuursleden,

Berend Ike.

.

Groetend, meden namens de

andere bestuursleden

Berend Ike.


