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Nieuwsbrief 2015-1

Beste leden,

De kerstversiering is opgeruimd en de maand januari is al voorbij. Toch willen wij

u nog een gezond en voorspoedig 2015 toewensen.

Mededelingen
De reorganisatie binnen de Belastingdienst gaat verder. Per 1 december j.l. is de

afdeling Particulieren van kantoor Leiden opgegaan in en verplaatst naar kantoor

Den Haag. In de loop van 2016 zal “ons” kantoor ophouden te bestaan. Welke

mogelijke gevolgen dit gaat hebben voor onze postactievenvereniging is nu nog

onbekend. Wij houden u op de hoogte.

Ons ledenbestand
In oktober 2014 is ons oud-bestuurslid Mart Brittijn overleden.

Mw. J. Brandsma heeft zich als nieuw lid aangemeld.

Zevende landelijke dag “de ontmoeting” op 24 september 2014.

Een verslag.
Om ca. 09.30 uur vertrokken Wilma en ik vanuit Roelofarendsveen met de auto

naar Nieuwegein. Gelukkig hadden we het navigatiesysteem ingeschakeld daar we

in Nieuwegein met een omleiding werden geconfronteerd, zodat we af moesten

wijken van de routebeschrijving in de folder van “de ontmoeting”.

Na het kopje koffie (helaas waren de plakjes cake al op) konden we meteen naar

de Event Hall. Allereerst was er een korte inleiding door Ab Versteeg

(voorzitter CPB) en werd de dag officieel geopend door directeur-generaal Peter

Veld. Aansluitend hierop volgde het concert van de Douane Harmonie Nederland

met als speciale gast (de hoogzwangere) soliste Brigitte Heitzer, o.a. bekend van

op zoek naar Evita.



De Douane Harmonie bracht een zeer gevarieerd programma ten gehore. Helaas

overstemde het geluid van de Harmonie de prachtige zang van Brigitte Heitzer.

Omdat dit optreden iets was uitgelopen, begonnen we een kwartiertje later aan

de lunch.

Na de lunch hebben Wilma en ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een

testrit te maken op een elektrische fiets. Wij waren vooral benieuwd hoe het

fietsen is zonder gebruik te maken van de ondersteuning. Dit viel ons erg mee.

Na de fietstest zijn we in snel tempo langs de (16!) “overige activiteiten” en

bezienswaardigheden gelopen. Bij veel workshops kon inspiratie worden opgedaan

om na de pensionering actief te blijven. Dit kan in de vorm van bewegen zoals

fietsen, nordic walken, jeu de boules of bewegen op muziek. Daarnaast kon

inspiratie worden opgedaan voor diverse hobby’s zoals houtbewerken, kaarten of

sieraden maken, schilderen, beeldhouwen en fotograferen. Bij “gezond belast”

hebben we enkele zeer bruikbare tips over voeding gekregen van, mijn ex-collega

van kantoor Leiden, Marga Kruize. Het was ook mogelijk om de bloeddruk te

laten meten en adviezen te krijgen over valtechnieken.

Met een kwartiertje vertraging begon in de Event Hall de voorstelling “Van Gogel

tot Google”. Eerlijk gezegd kon ons dit niet echt bekoren.

Aansluitend volgde het optreden van astronaut André Kuipers. Op zeer boeiende

wijze vertelde hij over de aanloop en de missie van zijn ruimtereis, het verblijf

van ruim een half jaar (!) in het internationale ruimtestation ISS en zijn blik

vanuit de ruimte op onze planeet.

Voor de ondersteuning van zijn verhaal werden prachtige dia’s getoond.

Omdat het programma nogal was uitgelopen kon hij helaas de dia’s van de landing

van zijn ruimtecapsule niet meer laten zien en moest hij zijn optreden om ca.

15.30 uur afsluiten.

Daar Wilma en ik nog andere afspraken hadden zijn we direct daarna weer naar

Roelofarendsveen afgereisd en hebben we dus niet deelgenomen aan het happy

hour als afsluiting van de dag.

Ondanks enkele kleine minpuntjes hebben we beiden genoten van deze

“ontmoeting”.

Piet Witteman

Bezoek aan kasteel Duivenvoorde te Voorschoten

op 15 oktober 2014
Er hadden zich 34 personen aangemeld om deze middag te komen. Er

was slechts 1 afzegging. Iedereen was op tijd aanwezig.



Nadat we ons gemeld hadden werd de groep in de ontvangstruimte

welkom geheten door een van de gidsen.

Hierna zijn we verdeeld in 2 groepen met gidsen in het Kasteel

rondgeleid. Tijdens de rondleiding werd ons de geschiedenis van het

Kasteel uit de doeken gedaan. De geschiedenis van het Kasteel

dateert al vanaf de dertiende eeuw.

Na de bezichtiging van het Kasteel zijn we naar de uitspanning “Het

Eiland van Ome Nick” gegaan en hebben daar onder het genot van een

drankje en een hapje nagepraat en bijgepraat.

Gerard Kamphorst

Terugblik op het Eindejaarsbuffet

Op woensdag 17 december hebben wij weer genoten van onze jaarlijkse

kerstlunch in het restaurant ‘De Chinese Muur’ in Leiderdorp. Er waren dit jaar

67 personen aanwezig. Frans Hemelop, onze huisfotograaf, had zijn fototoestel

paraat, het resultaat staat weer op onze website.



Hieronder, met dank aan Frans, een tweetal foto’s.

Dagtocht 2015

Op woensdag 22 april om 8.45 uur vertrekken wij vanaf het Transferium naar

Urk. Bij aankomst daar wacht ons de koffie, uiteraard met gebak. Wij bezoeken

de visafslag waar wij kunnen meedoen aan een veiling. Daarna volgt de

koffietafel waarbij de kroket niet zal ontbreken. Met een goed gevulde maag

gaan wij onder leiding van een deskundige gids de stegentocht in Urk lopen. Om

14.45 uur vertrekken wij met de rondvaartboot uit de haven voor een tocht van

ongeveer 1,5 uur over het IJsselmeer. Daarna brengt de bus ons weer naar het

ons bekende restaurant De Oude School in Ter Aar voor het diner. De verwachte

thuiskomst is 20.30 uur.

De eigen bijdrage voor deze reis is onveranderd €.35,00 per persoon.

We moeten wel minimaal 40 deelnemers hebben om de busreis financieel

haalbaar te houden.

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, kan

dit gemeld worden op telefoonnummer 0650400533.

Het Transferium ligt aan de A44 aan het einde van de Plesmanlaan in Leiden.

Het aanmeldingsformulier vindt u aan het einde van deze nieuwsbrief.

U kunt zich ook aanmelden door een e-mail te zenden voor 1 april 2015 aan

g.rijsdam@ziggo.nl of postaktievenleiden@gmail.com De ontvangst van uw

aanmelding zal door ons bevestigd worden.

Postaktieven Belastingdienst Leiden heeft geen collectieve annulerings-en/of

reisverzekering voor deze dagtocht afgesloten. Indien u daar behoefte aan heeft



dient u daar zelf zorg voor te dragen. Voor de goede orde: deelname aan het

dagje-uit is, rekening houdend met de algemene voorwaarden van reisorganisator

Theo’s busreizen , voor eigen risico.

Programma rest van het jaar

In oktober willen wij nog een activiteit organiseren. Hierover wordt u in de

volgende nieuwsbrief geïnformeerd. Uw suggesties zijn welkom.

Het eindejaarsbuffet zal vermoedelijk op woensdag 16 december 2015

plaatsvinden in het Chinees Restaurant in Leiderdorp. Ook hierover meer in de

volgende Nieuwsbrief.

Bestuur.
Zoals bekend bestaat het bestuur uit 3 leden. Gerard Kamphorst is afgetreden

en opgevolgd door ondergetekende. Samen met Ria Rijsdam en Piet Zirkzee, de 2

ervaren aanblijvende bestuursleden, hoop ik voor de Postactieven Leiden de

komende jaren een aantal interessante activiteiten te kunnen organiseren.

In de maand mei houden wij de volgende bestuursvergadering. Als u vragen,

opmerkingen of punten voor die vergadering heeft, laat het ons weten.

Website en e-mailadres

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

vereeniging van postzegelverzamelaars. Deze ‘vereeniging’ is bereikbaar onder

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

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

De onderlinge verbinding is aanwezig op beide startpagina’s.

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

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

Postactieven leiden is ook per e-mail bereikbaar: postaktievenleiden@gmail.com

Heeft u nieuws te melden of wilt u ons iets vragen, u bent welkom. Als u denkt

dat uw e-mailadres nog niet bij ons bekend is: stuur ons uw e-mailadres.

Vriendelijke groeten, mede namens de andere bestuursleden,

Bert Boss



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 22 april 2015.

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

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

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

Opstapplaats is Transferium in Leiden

Inzenden uiterlijk op 1 april 2015 aan:

Ria Rijsdam

Kamperfoelieplein 21

2225 RP Katwijk

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

ING-betaalrekening 4771958 t.n.v.

VERENIGING POSTACTIEVEN BELASTINGDIENST LEIDEN.


