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Leiden, september 2007

Nieuwsbrief 2007-2

De vakantie is voor de meeste van ons weer achter de rug en dus wordt het weer

tijd om iets van ons te laten horen.

Dagje uit Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden.

Het was weer vroeg dag op 25 april 2007 voor de 79 postactieven die naar Texel

meewilden.

Om 8 uur vertrok de bus naar het mooie en grootste Waddeneiland.

De eerste stop was nog voor Alkmaar in hotel Akersloot van Van der Valk. Hier

werd ons koffie met gebak geserveerd.

Vervolgens zijn we op weg gegaan naar de veerpont in Den Helder. Om 11.30 uur

zou deze vertrekken. We hadden nog wat tijd over en Theo, de chauffeur,

maakte nog een kleine omweg. In de kop van Noord Holland konden we onderweg

nog genieten van vele bollenvelden (het lijkt wel of er daar inmiddels meer zijn

dan in onze Bollenstreek). Zelfs op Texel zijn er bollenvelden.

Op de boot konden we even de bus verlaten om aan de reling te staan. Wel

oppassen voor de meevliegende meeuwen.

Op Texel kwam er een gids in de bus, dit was een Texelse dame van 77 lentes,

die ons heel veel wist te vertellen over het eiland. Halverwege de rondrit hebben

we een uitstekende lunch gehad.

Na de lunch zijn we het eiland verder gaan verkennen. Na deze toer zijn we in

Den Burg een uurtje losgelaten om de benen te strekken en de liefhebbers

konden nog wat winkelen. Om half vier zijn we weer in de bus gestapt, want om

16.00 uur moesten we met de pont terug naar het vasteland.

In de buurt van Alkmaar, om precies te zijn in het dorp Stompetoren (zo komt

men nog eens ergens) was er voor ons in een verbouwde schuur een diner

geregeld. Deze locatie bleek niet zo’n goede greep te zijn van Theo: het was er

wat smoezelig, het eten was wel redelijk, maar kon toch beter. Bij de volgende

reis zullen we daar meer opletten.



Na het eten bleken de mensen toch wat zwaarder geworden te zijn, want de bus

kwam bij het afrijden van de parkeerplaats met de onderkant tegen het trottoir.

Na diverse vergeefse pogingen moesten de zwaargewichten toch de bus uit. Toen

lukte het wel.

Hierna zijn we weer naar de opstapplaatsen teruggereden en konden we toch

weer op een geslaagd uitje terugkijken.

Gerard Kamphorst

Programma voor de rest van het jaar:

We beginnen op woensdag 17 oktober met een diapresentatie in het nieuwe

Belastinggebouw voor de Groenoordhallen. De ingang voor voetgangers en fietsen

is aan de W. De Zwijgerlaan en voor automobilisten aan de Gooimeerlaan. Bij de

eerste ingang is er betaald parkeren (dan komt men dicht bij de ingang) en bij de

tweede ingang kan men vrij parkeren. Deze diapresentatie zal gaan over “Strand

en Duin” en duurt ongeveer een uurtje. Daarna hebben we nog volop gelegenheid

om wat te drinken en om met elkaar een praatje te maken.

Wij hebben graag een indicatie hoeveel personen er komen, omdat er met het

kantinepersoneel geregeld moet worden hoeveel drank er klaargezet moet

worden en welk deel van de kantine gebruikt gaat worden. Daarom vragen wij om

even te bellen of te e-mailen voor 6 oktober 2007 als u van plan bent om te

komen. De telefoonnummers zijn: 071-5212938 (F. Hemelop) of 0172-501480

(G. Kamphorst) en de e-mail adressen zijn: f.hemelop@wxs.nl of

gerkam@casema.nl.

Als laatste activiteit willen we weer een eindejaarsbijeenkomst houden. Wij

hebben besloten ook dit jaar nog een keer een chinees buffet te regelen.

De datum hiervoor is: woensdag 12 december van 13.30 u. tot ongeveer 16.00 u.

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 of

op 20 november a.s. .

Of:

Een e-mail verzenden voorzien van onderstaande gegevens aan:

f.hemelop@wxs.nl. De ontvangst van de e-mail zal dan bevestigd worden!



Bestuursvergadering.
Het bestuur zal eind van het jaar vergaderen. Mocht u wensen, opmerkingen e.d.

hebben die voor de vereniging belangrijk zijn dan kunt u die aan een van ons

doorgeven. Per brief, e-mail of telefoon, maar wel graag voor eind oktober a.s.

We zullen deze gegevens dan ook in de bestuursvergadering behandelen.

Groeten mede namens de andere bestuursleden,

Gerard Kamphorst en Frans Hemelop

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

Aanmelding voor einde jaar bijeenkomst!

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

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

de maaltijd op woensdag 12 december 2007.

Eventuele dieetwensen, waarmee rekening moet worden gehouden:

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

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

Inzenden uiterlijk op 20 november a.s. aan:
F. Hemelop, Cameliadal 6, 2317 HK Leiden

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

Wat vond ú ervan?
Omdat wij het u graag naar de zin willen maken, willen we graag van u horen hoe

de busreis naar Texel is bevallen. Wilt u daarom aan de onderstaande onderdelen

uw waarderingscijfer toekennen.

0 = waardeloos, 6 = voldoende en 10 = uitmuntend.

De tussenliggende cijfers mogen natuurlijk ook.

Kwaliteit bus :.......................

Begeleiding van Theo :......................

Koffiepauze (Akersloot) :.......................

Lunch (Texel) :.......................

Diner (Stompetoren) :.......................

Uw cijfers kunt u gelijk meezenden of mailen aan f.hemelop@wxs.nl


