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Nieuwsbrief 2013-1

Beste leden,

Wij wensen u allen een voorspoedig 2013 toe en wellicht zien we elkaar in april

a.s. als we de jaarlijkse busreis weer organiseren.

Mededelingen

Het Sevicebureau Postactieven in Apeldoorn heeft ons laten weten dat het

aantal postactieven van de Belastingdienst tot boven de 8000 is gestegen.

Door de reorganisatie binnen de Belastingdienst waarbij een aantal vestigingen

worden opgeheven moet er rekening mee gehouden worden dat dit in de nabije

toekomst ook gevolgen kan hebben op het aantal verenigingen/groepen van

postactieven. Het landelijk bestuur onderzoekt momenteel welke effecten deze

reorganisatie kan hebben op de huidige organisatie.

Wij wachten dit onderzoek af en zullen u op de hoogte houden van de eventuele

gevolgen.

Museumbezoek op 24 oktober 2012 in Katwijk

Er hadden zich 25 personen aangemeld om deze middag te komen. De dag ervoor

moest 1 echtpaar zich echter afmelden wegens ziekte.

Alle overige 23 personen waren voor 14.00 uur aanwezig bij het museum in de

Voorstraat te Katwijk.

Nadat we ons gemeld hadden werd de groep in twee delen gesplitst, omdat voor 1

gids een groep van 23 teveel was.

De groepen werden ongeveer 1 uur bezig gehouden door de gidsen alvorens er

een pauze werd ingelast. In de pauze is er koffie met gebak genuttigd en werd

er met elkaar bij gepraat.



Na de pauze werden we verder door het museum geleid en ruim 2 uur na aanvang

was de rondleiding achter de rug en konden we verder nog op eigen houtje in het

museum rondkijken.

Er is veel te zien, onder andere schilderijen over Katwijk, klederdracht,

Interieur van een visserswoning van vroeger, zeilmakerij, vissersboten, teveel om

op te noemen.

Leuk was ook de maquette van de boulevard, zoals deze er voor de oorlog heeft

uitgezien. Tijdens de oorlog moesten de huizen aan de boulevard van de Duitsers

gesloopt worden in verband met de bouw van de Atlantic Wall. Er stonden toen

hele mooie panden aan de boulevard. Het witte kerkje aan de boulevard mocht

wel blijven staan van de Duitsers, maar de toren moest wel gesloopt worden.

Deze is later weer herbouwd.

De leden van het bestuur hebben de indruk dat de aanwezigen het een leuk

bestede middag vonden, we hebben in ieder geval geen negatief signaal

doorgekregen.

Terugblik op het Eindejaar buffet

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, zijn we weer naar het Restaurant ‘De

Chinese Muur’ in Leiderdorp geweest. Er waren dit jaar 73 personen aanwezig.

Een van de oudere leden werd aan het eind van de lunch onwel. Een ambulance is

gebeld en ze is afgevoerd naar het ziekenhuis. De andere dag heb ik via de

telefoon contact gehad met haar. Ze vertelde me dat ze tot half acht ’s avonds

in het ziekenhuis was geweest, ze konden echter niets vinden. Door een van haar

kinderen is ze opgehaald en naar huis gebracht. Ze voelde zich weer goed.



Dagje uit met de bus

Het programma voor de busreis van dit jaar is als volgt samengesteld,

We vertrekken op woensdag 24 april om 8.45 uur vanaf het Transferium naar de

Japanse Watertuin in Naaldwijk waar we koffie met gebak gaan gebruiken. Na de

koffie kunnen we de watertuin met zijn watervallen, kreeken, vissen en allerlei

bloemen, planten en bonsaiboompjes bekijken. Een uitgebreide koffietafel gaan

we gebruiken in een goed restaurant met uitzicht op de Nieuwe Waterweg.

Na de lunch gaan we naar Oudewater waar we een bezoek brengen aan de

Heksenwaag en daarna heeft u nog tijd om het stadje zelf te bekijken en e.v.

een terrasje te pikken.



Voor het diner gaan we, evenals de twee vorige jaren, naar restaurant De Oude

School in Ter Aar voor een heerlijk 3-gangen diner.

We zullen ongeveer 20.30 uur weer terug zijn bij het Transferium.

De eigen bijdrage voor deze reis kunnen we gelukkig weer omlaag brengen, niet

meer naar de prijs van twee jaar geleden, maar toch wel terug naar €.38,00 per

persoon (vorig jaar was dit €.45,00).

Niet geregistreerde partners/introducés dienen echter het volledige bedrag te

betalen. Hierover wordt u apart geïnformeerd.

Het aantal deelnemers aan de busreis loopt de laatste jaren terug, in 2010 waren

het er 50, 2011 weer iets meer, namelijk 57, maar vorig jaar slechts 41. Als we

onder de 40 personen komen is het financieel niet meer haalbaar op de manier

zolas het nu gedaan wordt. We zullen dan w.s. de reis moeten annuleren.

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

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

0641433744.

We gaan richting het Zuiden, daarom is het prettiger dat de bus vanaf het

Transferium de A44 op kan. Indien er mensen zijn die niet bij het Transferium

in kunnen stappen, maar wel bij het oude belastinggebouw, dan kunnen zij met

een van de bestuursleden contact opnemen.

Het aanmeldingsformulier vindt u hierna.

U kunt zich ook aanmelden door een e-mail te zenden voor 6 april 2013 aan

g.rijsdam@hetnet.nl of gerkam@casema.nl

De ontvangst van de e-mail zal dan bevestigd worden.

Al enkele jaren wordt door onze vereniging de traditionele busreis georganiseerd

en dat gebeurt vrijwel altijd volgens een vast programma.

Gaarne zouden wij van u willen horen in hoeverre bij u de behoefte bestaat om

een (deels) andere invulling aan het programma te geven.

U zou b.v. wat meer gelegenheid willen hebben om op een bepaalde locatie wat

meer uw eigen gang te kunnen gaan, b.v. geen museumbezoek of iets dergelijks,

maar gezellig een terrasje pakken b.v., of er zouden wensen kunnen bestaan t.a.v.

specifieke reisdoelen.

Als u suggesties daaromtrent heeft zou u dit kunnen melden aan Piet Zirkzee

emailadres pazirkzee@ziggo.nl of telefonisch op nr. 071 5897353".



Programma rest van het jaar

Of er nog iets in oktober wordt georganiseerd is ondermeer afhankelijk van de

gemaakte kosten voor de busreis en of er iets geschikts gevonden kan worden.

In de volgende Nieuwsbrief komen we hierop terug.

De datum voor het Eindejaarsbuffet zal vermoedelijk worden bepaald op

woensdag 18 december 2013 en zal waarschijnlijk weer gehouden worden in het

Chinees Restaurant in Leiderdorp. Ook hierover meer in de volgende

Nieuwsbrief.

Bestuursvergadering

Wij hebben op 28 november 2012 de laatste bestuursvergadering gehouden.

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 2013 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 24 april 2013.

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

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

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

Opstapplaats is Transferium in Leiden

Inzenden uiterlijk op 5 april 2013 aan:

Ria Rijsdam

Kamperfoelieplein 21

2225 RP Katwijk

De eigen bijdrage (€ 38,00 per persoon) overmaken op

ING-betaalrekening 4771958 t.n.v.

VERENIGING POSTACTIEVEN BELASTINGDIENST LEIDEN.


