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Nieuwsbrief 2014-2 

 

De vakantieperiode zit er voor het nog werkende deel van de bevolking in de 

meeste gevallen weer op dus zorgen wij weer voor de tweede Nieuwsbrief van dit 

jaar. Iets vroeger dan gebruikelijk i.v.m. de geplande activiteit in oktober, zie 

hierna. 

 

Eerst enkele mededelingen. 

 

Dit jaar zijn helaas drie nog betrekkelijk jonge oud collega’s overleden. 

Bob van Nierop in maart van dit jaar, Wim Groenewegen en Vol Roelofs heel 

recent in juli van dit jaar. 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met het verlies. 

 

In de loop van dit jaar zijn er weer oud collega’s en hun partners toegetreden. 

Dit zijn: H.M.v.Teijlingen met echtgenote en H.Gortzak met echtgenote. 

Alle nieuwe leden heten wij van harte welkom.  

 

Dagje uit met de bus op 23 april j.l. 

 

Het is woensdagochtend 23 april 2014. Het is stralend mooi weer. Om even voor 

half negen komt bij het Transferium bij de A44 de ons allen bekende BOVO-bus, 

met Theo achter het stuur, aangereden. De groep elkaar begroetende oud-

collega’ s wordt steeds groter en om precies kwart voor negen stapt iedereen in 

en is de jaarlijkse uitgaansdag van de “Leidse”Postactieven begonnen.  

We doorkruisen Leiden op weg naar de A4, richting Rotterdam. Theo kiest voor 

een route dwars door Rotterdam en dat is op zich best wel interessant. We 

rijden langs de bekende dierentuin en bevinden ons later in het hart van de stad, 



de befaamde Coolsingel. We rijden langs de voormalige woning van Pim Fortuyn 

en aanschouwen ook het karakteristieke stadhuis. Via het Zuidplein verlaten we 

Rotterdam weer en rijden we richting Ridderkerk.  

Onze eerste stop is op de Chocolaan, de parkeerplaats van het chocolade atelier 

van Frits van Noppen.  

 
We worden verwelkomd met koffie en chocola-gebak van eigen huis. Frits laat 

ons na een welkomstwoord eerst een instructiefilm zien over de cacaoplant en 

het verwerken van de cacaobonen tot grondstof van chocolade. Daarna krijgen 

we les in het maken van ambachtelijke bonbons en zelfs een echte Bertha 38 van 

chocola.  

 
Op enthousiaste wijze laat Frits ons zien hoe het een en ander tot stand komt. 

Wij mogen ook de zojuist geproduceerde bonbons proeven en daarna de 

verkoopafdeling langs lopen.  



Om kwart over twaalf verlaten we de “chocolaschool” en rijden we naar de bijna 

naastgelegen uitgaanscentrum “Jaap van der Graaf” waar de middaglunch wordt 

genuttigd.  

 
 

We stappen weer in de bus en rijden nu naar Rijsoord. Daar stoppen we bij het 

Planetarium Museum en de naastgelegen Johannes Postschool. Deze oude school 

stamt nog uit de negentiende eeuw, en vanzelfsprekend was toen de naam nog 

anders. Een deel van die oude school is nu ingericht deels als museum en deels als 

planetarium. Het geheel wordt gerund door een groep vrijwilligers die de zaak 

draaiende houden zonder subsidie. Wij nemen plaats in de filmzaal en maken een 

reis door de tijd en onder meer ons sterrenstelsel . Een tweede film gaat over 

het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940. Deze film is heel vakkundig 

samengesteld. Bijzonder indrukwekkend. We horen ook veel over de toedracht 

en het verloop van de meidagen in dat jaar. We nemen daarna plaats in de 

schoolbanken van vroeger en worden weer met het Aap, Noot, Mies 

geconfronteerd. In een naastgelegen klaslokaal is iets bijzonders te zien. De 

capitulatie van de Duitsers in mei 1945 is ons allen bekend, maar de capitulatie 

van Nederland in mei 1940 veelal niet. In dit klaslokaal zien we de 

onderhandelingstafel waarbij de Duitsers de voorwaarden dicteren aan de 

legerleiding van Nederland onder generaal Winkelman. Zowel de Nederlandse als 

de Duitse militairen zijn zo natuurgetrouw mogelijk in beelden nagebootst. Let 

wel, dit heeft zich allemaal afgespeeld in ditzelfde klaslokaal.  



 
 

Na deze interessante bezichtiging lopen we vanuit de school door de tuin naar 

een daar afgemeerde rondvaartboot, waarmee we een tochtje gaan maken over 

de Waal. Neen, niet de ons bekende rivier de Waal, maar een inmiddels 

afgesloten stuk vaarwater, oorspronkelijk een verbinding tussen de Noord en de 

Oude Maas met een lengte van bijna tien kilometer.  

 
 

Het is inmiddels kwart voor vijf geworden, tijd om de terugtocht te aanvaarden 

naar Ter Aar. Op die terugtocht wordt vernomen dat door een ongeval op de 

route voor ons zich een file van ruim negen kilometer aan het ontwikkelen is. 



Theo verlaat daarom de grote weg en probeert om via Capelle een weg richting 

Gouda te zoeken. Dat betekent een ruime omweg via Rotterdam-Noord. Maar we 

hebben daardoor bijna niet stilgestaan. Via de Gouwe rijden we richting Alphen 

aan de Rijn en met een achterstand van ongeveer drie kwartier komen we als 

verlate schoolverlaters aan bij De Oude School, de plaats van het avonddiner 

(alweer voor het vierde achtereenvolgende jaar!) 

 
Ook deze keer was het eten weer prima verzorgd. Volop groente, vlees en 

toebehoren. Om circa kwart voor negen stappen we weer in de bus, richting 

Leiden. Tijdens die rit wordt de chauffeur door Gerard Kamphorst bedankt voor 

alle inspanningen van die dag en wordt de wens uitgesproken om ook volgend jaar 

weer van zijn diensten gebruik te kunnen maken. Bij het Transferium wordt 

afscheid genomen en keert iedereen huiswaarts. Ik denk dat ik namens allen 

spreek als ik zeg dat we weer hebben kunnen genieten van een excellente dag en 

wil vanaf deze plaats het bestuur en allen die daarbij betrokken waren bedanken 

voor de organisatie  

 

Chiel van der Plas. 

 

 

Bestuursvergadering.  
Het bestuur zal eind van de maand november 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 half 

november a.s. We zullen deze zaken dan ook in de bestuursvergadering 

behandelen.  



Bestuurswisseling. 

 
Aan het eind van dit jaar zal ondergetekende  uit het Bestuur treden. 

Bert Boss is bereid gevonden om mijn plaats in te nemen vanaf komend jaar. 

Ik dank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen. 

 

Programma voor de rest van het jaar: 
Op woensdag 15 oktober 2014 willen we met u een bezoek brengen aan Kasteel 

Duivenvoorde in Voorschoten. 

Als u mee wilt, zult u op eigen gelegenheid naar het Kasteel moeten komen. 

Er kan geparkeerd worden bij het Kasteel, er is een grote parkeerplaats voor 

zo’n 130 auto’s. Het adres is Laan van Duivenvoorde 4 te Voorschoten. De 

loopafstand naar het kasteel is 5 minuten. Met openbaar vervoer is het ook 

mogelijk, de buslijnen 45 en 46 hebben een halte direct bij de oprijlaan van het 

Kasteel. De oprijlaan is 700 meter lang. In het kasteel is het niet mogelijk om 

met een rolstoel of rollator mee te lopen, dit i.v.m. trappen. 

Wel is er voor mensen die moeilijk ter been zijn een videopresentatie. 

Er wordt een rondleiding gegeven, deze start om 14.45 uur. Iedereen wordt dus 

dringend verzocht uiterlijk 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, dit i.v.m. 

de wandeling vanaf de parkeerplaats, c.q. de bushalte.  

De rondleiding zal ongeveer vijfkwartier in beslag nemen, na afloop gaan we bij 

de uitspanning “Het Eiland van Ome Nick” iets drinken. Er is geen mogelijkheid 

dit in het Kasteel te doen. Deze uitspanning is dichtbij het Kasteel, 

Wij willen graag weten wie er meegaat, daarom vragen wij om even te bellen of 

te e-mailen voor 14 september 2014 als u van plan bent om te komen. (Er 

moet uiterlijk 15 september doorgegeven worden met hoeveel personen we 

komen i.v.m. planning van gidsen) Er zijn buiten de reiskosten voor u geen kosten 

aan verbonden. (Alleen als u een tweede of meer consumpties bij de uitspanning 

wilt nemen, zijn die voor eigen rekening) 

De telefoonnummers zijn: 071-4013619(R.Rijsdam) of 071-8870183 

(G. Kamphorst) en de e-mail adressen zijn: g.rijsdam@ziggo.nl of 

gerkam@casema.nl 
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Eindejaars bijeenkomst: 
De eindejaarsbijeenkomst zal dit jaar ook weer in het chinees restaurant bij de 

Winkelhof te Leiderdorp plaatsvinden. 

De datum hiervoor is: woensdag 17 december van 13.00 u. tot ongeveer 16.00 u. 

De Plaats:  Chinees Restaurant ‘De Chinese Muur’ 

               Winkelhof te 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 22 november a.s. of een e-mail te verzenden voorzien van onderstaande 

gegevens aan: g.rijsdam@ziggo.nl of gerkam@casema.nl 

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

 

 

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. 

 

 

G-Mail adres 

Door Bert Boss, het nieuwe bestuurslid vanaf volgend jaar, is alvast het volgende 

g-mailadres in het leven geroepen: postaktievenleiden@gmail.com. Dit adres kan 

gebruikt worden om vragen te stellen en nieuws te melden. Het bestuur kan dit 

gebruiken voor tussentijdse berichten die niet op de Nieuwsbrief kunnen 

wachten.    

 

 

Groeten mede namens de andere bestuursleden, 

Gerard Kamphorst  
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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 17 december 2014. of 

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

partner deelnemen aan de maaltijd op woensdag 17 december 2014 

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 Nl 58 INGB 0004771958 

t.n.v.VERENIGING POSTACTIEVEN BELASTINGDIENST LEIDEN te Leiden 
 

Inzenden uiterlijk op 22 november a.s. aan: 
 

R.Rijsdam 

Kamperfoelieplein 21 

2225 RP  Katwijk 

 

 
 


