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Leiden, september 2009

Nieuwsbrief 2009-2

De vakantieperiode is voor de meeste van ons weer achter de rug en dus melden

we ons weer met de tweede nieuwsbrief van het jaar.

Dagje uit Vereniging Postactieven Belastingdienst Leiden op 22 april j.l.

Om 8 uur ’s morgens stond de bus weer gereed bij het Transferium in Leiden

voor onze jaarlijkse uitgaansdag. Dit keer hadden we gelukkig weer de ons

bekende chauffeur Theo, die ons onderweg weer het een en ander te vertellen

had. Dit jaar was de groep wat kleiner dan de jaren daarvoor. Diverse vaste

klanten hadden dit keer andere besognes of moesten afhaken wegens ziekte.

Komend jaar hopen we weer op het gebruikelijke aantal.

De reis ging ook deze keer (evenals vorig jaar) richting Noord Brabant. We

hebben uiteraard wel andere locaties bezocht.

De eerste stop was in het Nederlands

Leder- en Schoenenmuseum te Waalwijk.

We werden daar ontvangen met koffie en

een halve zool. Daarna kregen we in twee

groepen een rondleiding in het museum.

Het was interessant om te zien hoe in de

loop der tijd schoenen en andere artikelen

van leer werden vervaardigd.

De begeleiders van het museum vertelden

er zeer enthousiast over.

De lunch werd gebruikt in de plaats Eersel en hier begon ook de Smokkelaars-

route die we in de bus hebben gereden. Een gids was aan boord gekomen om het

een en ander van de route uit te leggen. De route liep natuurlijk ook over de

grens in België.



Na deze belevenis was er nog genoeg tijd

om het streekmuseum ‘De Acht Zalig-

heden’ te bezoeken en om in Eersel zelf

het dorpscentrum op te zoeken en een

terrasje te pikken. Het was weer mooi

weer, we hopen dit de komende jaren ook

voor elkaar te krijgen.

Op een afgesproken tijd zouden we

vertrekken naar Meeuwen voor het diner.

Echter, er waren een paar deelnemers

verdwaald en het vertrek moest daarom wat uitgesteld worden. Dit was geen

bezwaar voor de restauranthouder, want het eten smaakte nog voortreffelijk.

We waren in dezelfde locatie als het jaar daarvoor en toen waren we ook al zeer

tevreden.

Komend jaar proberen we weer iets leuks te zoeken (het zal dan niet weer Noord

Brabant worden).

We kunnen in ieder geval weer op een geslaagde dag terugkijken.

Gerard Kamphorst

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.

Zoals al vermeld in vorige Nieuwsbrieven treedt er jaarlijks een bestuurslid af.

Komend jaar per 1 januari is Gerard Kamphorst aan de beurt.

Per 1 januari 2009 was dat Frans Hemelop en op 1 januari 2008 Mart Brittijn.

Deze twee heren zijn echter nog even blijven zitten omdat er maar geen

aanmeldingen komen van mensen die ook een periode willen meebesturen.

Het is echt niet veel werk, lees de taakomschrijvingen in de vorige Nieuwsbrief

(2009-1) nog maar eens op na.

Wij zoeken in principe voor elk jaar een nieuw bestuurslid.

Indien u zich geroepen voelt om een periode van vijf jaar iets te doen voor uw

medePostactieven dan zouden we dit graag weten.

Helaas hebben we nog een droeve mededeling.

In juli is de bij de meeste van ons zeer bekende Jan de Klerk overleden.



Programma voor de rest van het jaar:

We beginnen op woensdag 14 oktober met een gezellige bijeenkomst in de

kantine van het (nieuwe) Belastinggebouw voor de Groenoordhallen.

De ingang voor voetgangers en fietsen is aan de W. De Zwijgerlaan en voor

automobilisten aan de Gooimeerlaan. Het is momenteel een beetje moeilijk om

daar te komen in verband met de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan,

maar komen doe je er altijd.

De bijeenkomst wordt opgeluisterd door John van Zonneveld. Hij zal een lezing

houden en maakt o.a. gebruik van eigen gedichten. De titel van deze middag luidt:

“Van Odyssee tot Weissensee”. Op onze laatste bestuursvergadering kregen we

een voorproefje van John en wij kunnen dan ook vertellen dat het zeker de

moeite waard is om te komen.

Wij willen starten om 14.00 uur Er is daarnaast 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 3 oktober 2009 als u van plan bent om te

komen.

De telefoonnummers zijn: 071-5212938 (F. Hemelop) of 071-8870183

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

gerkam@casema.nl.

We willen ook weer een eindejaarsbijeenkomst houden. Het is vorig jaar goed

bevallen, dus hebben we besloten om dit jaar evenals vorig jaar weer naar de

Haagsche Schouw te gaan.

De datum hiervoor is: woensdag 16 december van 13.00 u. tot ongeveer 16.00 u.

De Plaats: Hotel Restaurant ‘Leiden’

Haagsche Schouw te Leiden

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 25 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!

Groeten mede namens de andere bestuursleden,

Gerard Kamphorst en Frans Hemelop



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

Aanmelding voor einde jaar bijeenkomst!

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

a. Zal met/ zonder (doorhalen wat niet van toepassing is) aangemelde

partner deelnemen aan de maaltijd op woensdag 16 december 2009. of

b. Zal met/ zonder (doorhalen wat niet van toepassing is) niet aangemelde

partner deelnemen aan de maaltijd op woensdag 16 december 2009

Voor een niet aangemelde partner dient een bedrag van € 15,- betaald te worden

(voor een niet aangemelde partner wordt namelijk geen subsidie ontvangen

waaruit de kosten van de kerstlunch voldaan kunnen worden).

Eventueel overmaken op ING-betaalrekening 4771958 t.n.v.

VERENIGING POSTACTIEVEN BELASTINGDIENST LEIDEN te Leiden

Inzenden uiterlijk op 25 november a.s. aan:
F. Hemelop, Cameliadal 6, 2317 HK Leiden

Groeten mede namens de andere bestuursleden,

Gerard Kamphorst en Frans Hemelop


