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Nieuwsbrief 2011-1

Beste leden,

We hopen dat iedereen fijne feestdagen achter de rug heeft.

Wij wensen u in ieder geval een voorspoedig 2011 toe en wellicht zien we elkaar

een paar keer dit jaar.

Diamiddag 13 oktober 2010 in de zaal bij de Scheppingskerk te

Leiderdorp

Er hadden zich bijna 30 personen opgegeven om deze middag te komen. Om 14.00

uur waren ze nagenoeg allemaal aanwezig.

De diapresentatie werd verzorgd door de heer Hans Pannekoek namens het Gilde

Leiden. Het Gilde Leiden verzorgt verschillende diapresentaties en levert ook

gidsen voor stadswandelingen in Leiden.

Deze middag hadden we gekozen voor de diapresentatie over het leven van

Rembrandt. Het eerste deel van de presentatie ging o.a. over de plaatsen in

Leiden waar Rembrandt heeft gewoond en gewerkt. Ook werden er tussendoor

werken van Rembrandt getoond.

Na een pauze werden er dia’s getoond van ijssculpturen die in het Rembrandtjaar

(2006) in de Groenoordhal door kunstenaars waren gemaakt.

Het was interessant om over het leven van Rembrandt meer te weten te komen

en de heer Pannekoek bracht het zeer onderhoudend.

De rest van de middag, die tot 17.00 uur duurde, hebben we ons met elkaar

onderhouden onder het genot van hapjes en drankjes.

Gerard Kamphorst



Terugblik op het Eindejaar buffet

Dit jaar zijn we weer teruggekeerd naar het Restaurant ‘De Chinese Muur’ in

Leiderdorp. We waren, zoals gebruikelijk met de Kerstlunch, met een flinke

groep, bijna 80 personen. Na twee keer Haagsche Schouw is dit toch ook weer

goed bevallen.

Dagje uit met de bus

Het programma voor dit jaar is vastgesteld voor wat betreft de busreis.

We vertrekken op woensdag 20 april om 8.45 uur vanaf het transferium en om

ongeveer 8.55 uur bij het “oude” belastinggebouw richting Houten waar we in een

restaurant koffie met gebak gaan gebruiken. Na de koffie gaan we via een

toeristische route naar Diemen. Daar gaan we aan boord van een schip en varen

via Driemond naar het binnen IJ en dan via de Oude Herengracht dwars door

Amsterdam naar de Amstel. Aan boord krijgen we een koffietafel. Daarna nog

een stadstour en voor het diner gaan we naar Ter Aar.

Deze trip gaat niet ver van huis, vandaar dat we een keer later vertrekken dan

normaal en we zullen uiteraard ook wat vroeger terug zijn.

Er was eind 2010 sprake van het feit dat de bijdrage van het Ministerie van

Financiën voor 2011 zou worden gehalveerd. Gelukkig gaat dat (voor dit jaar

althans) niet door.

Daarom kunnen we de eigen bijdrage voor deze reis gelijk houden aan het bedrag

van vorig jaar, dus op € 35,00 per persoon.

Niet geregistreerde partners/introducés dienen echter het volledige bedrag te

betalen. Hierover wordt u apart geïnformeerd.

Indien er op de dag zelf door omstandigheden alsnog afgezegd moet worden,

volgt hier een mobiel telefoonnummer om dit het bestuur te laten weten:

0613637066.

Het aanmeldingsformulier vindt u hierna.



Programma rest van het jaar

Door de hiervoor aangehaalde vermoedelijke halvering van de subsidie hebben we

voor dit jaar nog geen plannen kunnen maken om in oktober wat te organiseren.

In de volgende Nieuwsbrief komen we hierop terug.

De datum voor het Eindejaarsbuffet zal vermoedelijk worden bepaald op

woensdag 14 december 2011 en zal waarschijnlijk weer gehouden worden in het

Chinees Restaurant in Leiderdorp. Ook hierover meer in volgende Nieuwsbrief.

Landelijke dag in Nieuwegein

Op woensdag 29 september 2010 is weer de tweejaarlijkse landelijke dag

gehouden te Nieuwegein. Ria Rijsdam is naar deze dag geweest en heeft in het

kort dit verslag gemaakt.

De dag werd om 10.45 uur geopend door de voorzitter en er volgde een optreden

van de Douane Harmonie. Een zanger vertolkte enkele liederen in het Limburgs,

dit was wel mooi, maar soms wel moeilijk te verstaan voor de niet Limburgers.

Hierna was het tijd voor de lunch. De middag was bedoeld om oud collega´s te

ontmoeten en stands te bezoeken. Men kon onder andere een sneltekenaar en

een glasblazer aan het werk zien. Ook kon men Wii sports uitproberen.

Na de pauze was er nog een optreden van Willeke Alberti.

Rond 15.00 uur werd de dag formeel afgesloten en kon men nog genieten van een

hapje en een drankje alvorens de thuisreis te aanvaarden. Deze keer niet zoveel

oud collega´s ontmoet, maar het was toch leuk om te doen.

Bestuursvergadering

Wij hebben op 7 december 2010 de laatste bestuursvergadering gehouden.

Bestuurswisseling

Het bestuur bestaat nu nog uit 3 leden, te weten Piet Zirkzee, Ria Rijsdam en

Gerard Kamphorst. Afgetreden zijn Frans Hemelop, Mart Brittijn en Eli de

Graaf. Ze worden alle drie heel hartelijk bedankt voor hun inbreng de afgelopen

jaren. Frans blijft nog wel actief voor de vereniging, namelijk het beheren van de

website. Verder handelt hij de financiële zaken nog af van het jaar 2010

alvorens hij dit overdraagt aan Ria.

Ook verzorgt Frans nog een keertje – door nog niet overgedragen financiële

zaken vanwege verbouwing bij Ria Rijsdam - de werkzaamheden rond de komende

uitgaansdag.



Sinds 20 september 2008 hebben we een eigen website

De website – onderhouden door Frans Hemelop – werd gedeeld met de Leidsche

vereeniging van postzegelverzamelaars. Deze ‘vereeniging’ is sinds april 2010

bereikbaar onder www.lvpv.nl , terwijl onze website bereikbaar is gebleven op:

http://home.planet.nl/~hemel026/vpbl.htm

De onderlinge verbinding is echter nog wel aanwezig op beide startpagina’s.

Vooral door de foto’s trekt de site bij veel belangstellenden de aandacht.

Graag nodigen wij u ook uit om eens ‘op bezoek’ te komen.

In mei 2011 hebben we de volgende bestuursvergadering gepland. Als u vragen,

opmerkingen of punten voor die vergadering heeft, horen wij dat graag van u.

Groeten mede namens de andere bestuursleden,

Gerard Kamphorst



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

Aanmelding voor de busreis

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

(Eventueel) e-mail-adres: .............................................................................................

.............................................................................................................................................

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

busreis op woensdag 20 april 2011.

Eventuele wensen voor een dieet, waarmee rekening moet worden gehouden:

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

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

Onze/mijn opstapplaats is: Transferium / oud-Belastingkantoor

Wij ontvangen alleen subsidie voor aangemelde personen!

Inzenden uiterlijk op 9 april 2011 aan:

F. Hemelop

Cameliadal 6

2317 HK Leiden

De eigen bijdrage (€ 35,00 per persoon) overmaken op

ING-betaalrekening 4771958 t.n.v.
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