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Nieuwsbrief 2OI5-2

Beste leden,

De zomer is oqn het overgoon in deherf st. Het was een zome? von extremen.

Geen w eken ocht er een het zelf de w eer, Ju | í b roc ht o ns een hitt er ecor d moor o o k

de koudste nocht en de zwoorste zomerstorm. Tijd vliegt, doorom al weer een

nieuwe Nieuwsbrief .Tn deze nieuwsbrief wordt o.o. oondocht besteed aan onze

nojoorsoctiviteit. John vonZonneveld schreef een verslog vsnonze bustocht

noor Urk op?2 opril. Zoals wij dot von hem gewend zijn is het een humorvol en

vof ledig verslog geworden woorvoor onzehortelijke donk.

Mededdingen
De reorgonisotie binnen de Belostingdienst goot verder. De ofdeling

Porticuf ieren von kontoor Leidenwos ol opgegaon in en verplootst noor kontoor

Den Hoog . Op t7 opril von dit joor is "ons" kontoor opgehoud en te bestoon. Voor

onze postoctievenvereniging heeft dit voorolsnog geen gevolgen. Wij kunnen ols

verentging bl ijven bestoon.

Ons ledenbestond
In moort 2OL5 overleden C. Dietz,73 joor en J.M.E. Mosurel, 90 joor.

Als nieuw lid hebben zich aangemeld: J.J. Ruiigrok, 5'H' Verstrooten en J' von

Hoostrecht, ollen met echtgenote.
Mw. C. Afewijk-Sondberg is opgenomen in eenverpleeghuis. Mw. C. von Bovene-

Luyendijk en Dhr. A.A. Rosin hebben vanwege hun leeftijd op moeten zeggen.



Reisverslog von dogtocht noor Urk en weerum.

Over voedselbonken, visseríj, windmolens, stegen en snelwegen. Over Moddy,
gespsnnen verwochtingen, zintuigen en zem)wen. En bovenol.......we gingen
cuf tuurhístorisch en wot bleek? Door hoef je niet voor te hebben gestudeerd.
Zools gebruikelíjk bij busreizen wos er weer een stel dot wors bleek von de
formule tijd = geld. Moddy ving het professioneel en klontvriendelijk op, zodot
we met een vertroging von vijf mínuten de snelweg noor het noord en bereiklen.
Er wos nog een duozít voor Piet Redegeld en Nel vsnZonneveld beschikboor, een
zogenaamdePieternel en ook uw verslaggever sloogde tot zljntevredenheid in
een v oo?zienbare p locepool ing.
Eerst moor iets over Moddy. Zij woont ín Alphen o/d Rijn, is niet al te groot vqn
postuur moor des te groter ols ervoren chouffeuse, reisleidster en zo nodig
gezelschapsdome met verbondkoffer en ospirine.Zij hield onze oqndocht
gevangen met interessonte weet jes inzake Hqorlemm e?meer , vroeger de
woterwolf genoemd met Leidse visserijbelangen, de scheephel, nu Schiphol, een
von de thuishovens von de combinotie Air Fronce-KLM, genoomd Airport
Amsterdom en von groot economisch belong voor de Rondstod. Nog even een
persoonlijke invullíng von een niet onbelongrijk detoil. fn de centrumploots
Hoofddorp is een wijk vernoemd noor de historische gebeuntenis, diehet nieuw
gewonnen lond tot een van de groonschuren von West Europo mookte "6roon
voor Vísch". Nu de ene Vinexwijk no de ondere de groonboerentot renteniers
moqkt v?ees ik dqt op niet ol te longe termijn een dan gekozen gemeenlerood de
hele polder goot somenvotten in de noom "steenwijk oon Zee." Ook over de
nieuwere polders Flevolond en de Noordoostpolder, woorvon het voormolige
eílond Urk onderdeel is geworden kon Moddy hoor possogiers bloemrijk
onderhouden. De echte historie von de vissersploots liet zij verstondig ín de
reistos om dot ospect over te loten oon de plootselijke deskundigen. No
oonkomst in Urk beklom het gezelschop de hoog gelegen eetruimten von het
restouront oon de haven noost de vísofslog, annex museum, dot loter op het

Progrommq stond.



No te zijn geacclimotiseerd von onze carlog (spreek uit korlek) en het doorlopen
von het "koffie met ge6ok" ritueel, werden wij verwelkomd in de voormolige
visofslog. Onder het nuttigen vqn een ve?sgebokken schorretj e kregen we uit de
welbesprookte mond vsn een voormolig vissermon en nu jochthovenmeester een
stortvfoed oon informatie over ons heen. Nqost een historísch beeld von de
Urker vissersbevolking, vístechnieken en leef gewoonten kregen wij video's te
zienvsnhet werk op de kotters en trowle?s, de visverwerkíng, hondel en export.
Zintuigelijk gesproken werden wÍj gevongen in een fuik vqn "horen, zien en
zwijgen" . No of loop von elk onderdeel wos er gelegenheid tot het stellen von
v?agen. Al met sl zeer verhelderend en je zou bíjno von de Urkers goon houden.
Het wos nqqr de ínschotting von Uw versloggever zeker geenbroodje oop wot de
mon te vertellen hod doch somtijds ronduít verbozingwekkend. De Noordzeeis
veruit de schoonste zee ter wereld en trekt enorme hoeveelheden vis oon.
Enerzijds een gevolg von sterk gecontroleerde Europese Visserijregels enhet
weren von grote Russische en Chinese fndustrieschepen, onderzijds door
gunstige klimotologische voorwqqrden. Op gestelde v?ogen noor uitheemse
vissoortenkregen wij te horen, dot oon de oevers von het Mekongríool ,
Vietnomese kweekvijvers met behulp von lodingen ontibioficc- een
exportcontingent oon kweekvis groot brengl , welke in de visserijwereld wordt
ofgedaon qls inferieur huismerkproduct. Soms wordt het aangeboden ols
kibbeling en soms stqot het op menukoorten von restouronts ols gefileerde
AtfontischeTong. Niet zuíver op de groot dus.



Meer kennis omtrent het wonen ,leven en werken op Urk zouden we nog opdoen
tijdens de voontocht op het ïJsselmeer met een ingebouwd ponoromo vonof het
woter op de Rotterdomse Hoek, het Kerkje oon deZee en de vuurtoren. Moor
dooroon voorof wos er een smakelijk lunchbuff et voor ons opgesteld in het
restouront, woorno e? nog ruim een uur overbleef voor diegenen, dieinferesse
op brochten voo r een zogenoemde st egent o cht, een wondel í n9 door de
schifderochtige strootjes vqn het oude Urk ols lootste eilond in het Meer ter
hoogte vqn Enkhuizen. Alvorende oon boord von de "Zuiderzee" verhaoldede
kopiteín over het Vissensmonument bij het voornoem de kerkje en de religieuze
ommezwqoi die de Urkers moesten ondergoon in de nodogen von de Beeldenstorm
woon het nieuwe koninkrijk de protestontse leer ook oon de eílondbewoners
opdrong en de postoor werd ve?vsngen door de dominee . Het wos ook een tijd
von bittere armoe bij de eilonders. Wot ís de Rotterdomse Hoek? Het is de
oonduiding von een deel von de koden, welke zíjn versterkt met puin uít
Rotterdom, ontstoon tijdens het bombordement in de meidogen von 1940. No de
drooglegging en de periode von herrijzend Nederlond kreeg de kustploots Urk
een modernisering von hoven en vloot en síndsdien bevissen de Urkers de
w er el dzeeën (zo utwotervis ) en he'f f Jsse I me er (zo etwoterv is). Het ei gen
korokter bleef behouden en dehelft von de bevolking leeff von de visseríj. Nog
gevangen in het web von indrukken nomen we wee? ploots ochter Moddy, díe ons
behoedzaom door defiles von de noordvleugelvan de Rondstod zou voerenen
ons opnieuw zou loten proeven von hoor territoriqle kennis omtrent het longs
glijdende londschop op weg noqr de Voedselbonk in Ter Aor ín het deels oon
verrommelÍng ten pnooí gevollen Groene Hort von Zuidhollond waormee ík de
industrieporken vonof Amstelveen en Uíthoorn meen te moefen duíden en woor
we wee? konden bouwen op de geografische kennis von onze inmiddels volledig
geoccepteerde Moddy. Aongekomen bij deOude School in ïer Aqr kon het
inmiddels hongerige gezelschop zich wqt verfríssen en ontlosten.



De tongen kwomen los en de soepïernines bleven evenmin bewegingloos. Tijdens
het hoofdgerecht werden de zintuigen proeven en ruíken oongemoedigd tot
mqximole prestoties, werden oude reloties versterkt en tol von omusonte
onekdotes bevestigd don wel ontkend. Duidelijk werd in ieder gevol, dot het
dogje met de bus een onmisboor onderdeel is gebleken voor het behoud vqn de
contocten tussen oud collego's en hun portners in een ontsponnen en vrijblijvende
ombiqnce. Het post mij don ook donkboor te zijn jegens onze
verbindingsofficieren zoals Bert Boss, Río Rijsdom, Piet Zirkzee en f otogroof
Frons Hemelop met echtgenote, die zich op de ochtergrond inzetten om zo'n
busreis tot een succes te moken. Het woqnderende schoudenklopje jegens de
stuurvrouwe door Berf werd onder opplous bevestigd tijdens de overdrocht von
een enveloppe met ínhoud voor onze Moddy. Zij brocht het verzodigde en
gelouterde gezelschop in ongeschonden toestand terug op het tronsferium. Hef
enigermote discrimínerende verhool over de viskotter moet beslist zíjn
ontsproten oon het brein van een verongeliJkte, in olfobetische volgorde ïe
plootsen concurrent uit Kotwijk, Scheveningen, Vloordingen of Vollenhove.

Tínus Neptunes
Met donk oon Frons voon de foto's.

Progrommo rest von het joor
Op woensdag t4 oktober orgoníseren wij een rondleiding door de Hortus
botonicus in Leiden. Wij worden om 14.00 uur verwocht bij de bolie von de
Hortus. Het odres is RopenburgT3 teLeiden U loopt onder de poort door en
iets verder rechts is de íngong von de Hortus. De rondleíding o.l.v. een gids duurt
ongeveer 1 uur. Er zal, ofhonkelijk von wot de notuur ons op dot moment te
bieden heeft oondocht worden besteed oon poddenstoelen en/of kruiden en



plonten voor medicinole doeleinden. No de rondleiding kunt u nog in de Hortus
rondwond elen. Om 15.30 uur ventr ekken wij noor De Groïe Beer,
Rembrondtstroot 27 (is op loopofstond) voor een hopje eneen dronkje.
Áls u per outo komt: Vonof het Stodsporkeer|errejn oon de Haogweg (kosten
€ 6,- voor 3 uur) is er grotis shuttlebusvervoer noor de Hortus.
Er zijn voor u geen kosten verbonden oon deze middog (excursie en 2 drsnkjes).
Wij vrogen u ols u in het bezit bent von een museumjoorkoorl deze te gebruiken
voor de toegong tot de Hortus, dit om ons budget zoveel mogelijk te sporen.
Wílt u deelnemen don kunt u vítítr t oktober een moil sturen noor:
g.rijsdom@zig9o.nl Bellen kon ook: Río Rijsdom O7L-40L36L9 of Bert Boss 071-
52\OO7O. Vergeeï niet te vermelden of u ol don niet gebruik mookt von de
museumjoorkoort.
De rondfeiding is gebonden aan een moximum oontol von 40 deelnemers. Gelet op
de gebruikelijke opkomst bij onze nojoorsoctiviteít venwocht ik dot de kons klein
is dot wij mensen moeten teleurstellen.

Eindejoorsbuffet
Het eindejoors - kerstbuf f eI zal plootsvind en op woensdog L6 december 2Ot5
von 13.00 u. tot ongevee? 1ó.00 u.
De Ploots: Chinees Restourqnt 'De Chinese Muur'

Winkelhof t e Leiderdorp
Wij willen graag weten of u komt, vondoor dot wij u vrogen de bon oon het einde
van deze nieuwsbrief inte vullen en op te sturen vóór 2t november o.s. of een e-
moif te verzenden noor: g.rijsdom@ziggo.nl De ontvongst von de e-moil zol don
bevestigd wordenl

Bestuur
Het bestuur bestoot uit 3 leden. Rio Rijsdom, Piet Zirkzee en ondergetekende.
fn de moond november houden wij de volgende bestuursvergodering. Als u
vragen, opmerkíngen of punten voor die vergodering heeft,loot het ons weten.

Website en e-moílodres

De website - onderhouden door Frons Hemelop - wordt gedeeld met de Leidsche
vereeniging von postzegelverzomelao?s. Deze vereniging ís bereikboor onder
www.lvpv.nl , terwijl onze website bereikboor is op:

http: / / home.p lonet .nl / *hemelO2 6/vpbl. htm
De onderlinge verbinding is sanwezig op belde stortpogino's.
Voorol door de foto's trekt de site bij veel belangstellenden de oondocht.
Groag nodigen wíj u uit om eens'op bezoek' te komen.



Postoctieven leiden is ook per e-mail bereikbqor: Lqq_tgllevedeic|e!1Qgrnqd.egq'
Heeft u nieuws ïe melden of wilt u ons iets vrogen, u bent welkom. Als u denkt
dot uw (nieuwe) e-moílodres nog niet bij ons bekend is: stuur ons uw e-moílodres.

Vriendelijke groeten, mede nomens de andere bestuursleden,
Bert Boss

Í -"-"-- ' -"-- ' - ' -
i Aonmelding voor einde jocr bijeenkomst!

i portnel !e9!1enen oon de mooltijd op woensdog t7 december 2OL4. of

i b. Zol imet/ zonderi(doorholen wot niet von toepossing is) niet aongemelde
i portner deelnernen qon de mooltijd op woensdog t7 december 2OL4

_..1.- . - .J . - . - .

Voor een niet oongemelde portner dient een bedrag von € t5,- betoold te worden
(voor een niet oongemelde partner wordt nomelijk geen subsídie ontvongen
woqruit de kosten von de kenstlunch voldoon kunnen worden).

Eventueel overmoken op fN6-betoolrekening Nl 58 ïNGB 0004771958
t.n.v.VERENï6ING POSTACTïEVEN BELASïïNGDIENST LEIDEN te Leiden

Tnzenden uiterlÍjk op 2t november o.s. oon:

R.Rijsdom
Komperfoelieplein 2t
2225 PP Kotwijk


