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Nieuwsbrief 2016-I

Beste leden,

De tíjd vliegt voorbij. Het is al weer bijno moant. Sneeuw hebben we niet gezíen,
wel sneeuwkfokjes en bloeiende norciss en. Op t4 oktober, het is al weer even
geleden, bezochten we met ongevee? 35 leden de Hontus Botonicus in Leiden. De
kerstlunch wos met 56 leden wee? druk bezocht en gezellig. Verderop enkele
foto's.

Mededelingen
De Belostingdienst gaat steeds meer digitoof. Stroks communiceren wij niet
meer vio de vertnouwde blouwe envelop moor vío de digitole brievenbus bij de
overheid op mijn.overheid.nf
Het befostingkontoor in Leiden is nostalgie geworden Doorom moor een foto ter
herinnering.

Gebruiker
Tekstvak
                                                                                                                                                             



Ons ledenbestond
Overleden zíjn: P. Selier, J.A.W. v.d. Meer, John vanZonneveld, Rini, echtgenote
von Piet Redegeld en Rio, echtgenote von Arnold Elfrink.
Afs nieuw fid hebben zichaongerneld: W.Herbers met echtgenote en Poul
Rijsbergen met echtgenoï e.

Bezoek oon de Hortus Botonicus op 14 oktob er 2Ot5
Het wos een gure dog moor toch wos e? eenleuke opkomst von 35
geinteresseerden. Een deskundige gids leidde ons door de Clusiustuin voor een
uitfeg over medicinole plonfen. De poddenstoelenwereld had geen geheimen voor
hem moor voor ons werd een nieuwe wereld geopend. De Hortus is een prochtige
plek mídden in de stod tussen Ropenburg en Witte Singel. No of loop konden wij
ons verwormen en genieten von eenhapje en een dronkje bij de Grote Beer.

De Kerstlunch

Op t6 december kwom een groot gezelschap weer bíj elkoor voor de kerstlunch
bij het inmiddels vertrouwdeChinese restouront inLeiderdorp. Sommigen wa?en
von ver gekomen en de stemming wss wee? opperbest. Frons Hemelop heeft de



door hem gemaakle foto's weer op onze websitegeplootst. Híerbíj een tweetal
voor een korte impressie.

Dogtocht 2016
op woensdag 20 opril vertrekken wij om 08.30 uur vonof het Tronsferium in
Leiden' Wii goon voor de koffie met gebak noor povifjoen son Bfos in
Bfoemendoof oon Zee. No dekoffie rijden *á noo, Afkmoor, de koosstod met zíjnhistorisch centrum. Alkmoor heeft t hofjes en bijno 400 ríjksmonumenten.
Diverse museo wooronder het StedelÍjk Museum, het Holfonds Kots museum, het



Op Art museum en het Beotles museum. Onder leíding von een gids kon een
stodswondeling worden gemaakt. Voor hen die niet oon de stodswondeling kunnen
of wif fen deelnemen zijn er voldoende mogelijkheden. Er is voldoende horeca en
er zijn veelterrassen. Wij vrogen u om bij de oonmeldingtevermelden of u oon
de stodswondel ing deelneeml
No de kofflelafel in restouront De Buizerd, uiteroord met kroket, brengt de bus
ons noor Burgerveen voor eenbezoek oon Rozen en Rodijs. Hier worden wij
ontvongen met veel informotie over rozen en er is een fraoie overdekte tuin.
Wij volgen een demonstrotie bloemschikken en een presentotie"groei enbloei".
Dit gebeurl in 2 g?oepen die in de pauze (met koff ie en thee) wisselen. De
vervoordi gde bloemstukjes worden verloot.
Voor het dinen rijden wij weer noor Ter Aor. fn de Oude School sluiten wij de
dog of. De verwqchte thuiskomst ís 20.30 uur.
Wij hebben de eigen bíjdroge voor deze dog kunnen ver)ogen noor € 30,- per
persoon. We moeten wel minimool 40 deelnemers hebben om de busreis
finoncieel hoolbqor te houden. Niet geregistreerde portners/intnoducés dienen
echter het volledige bedrag ïe betolen. Hierover wordt u oport geínf ormeerd.

Indien e? op de dog zelf door omstondigheden olsnog of gezegd moet worden, kon
dit gemeld worden op telef oonnummer 0650400533.
Het Tronsferium ligt oon de A44 oon het einde von de Plesmonloon in Leiden.

Het oonmeldingsformulier vindt u qon het einde vsn deze nieuwsbrief .
U kunt zich ook oonmelden door een e-mail te zenden vóór 1 opril 2Ot6 aan
g.ríjsdom@ziggo.nl De ontvongst von uw oonmelding zol door ons bevestígd
worden.
Postoctieven Belostingdienst Leiden heeft geen collectieve onnulerings-en/of
reisverzekering voor deze dogtocht ofgesloten. Indien u door behoefte oon heeft
dient u door zelf zorg voor te drogen. Voor de goede orde: deelnome oon het
dog$e-uit is, rekening houdend met de algemene voorwoorden von reisorgonisotor
Theo's busreizen ,voor eigen risico.

Progrommo rest von het joor
fn oktober willen wij nog een octiviteit orgoniseren. Hierover wordt u in de
volgende nieuwsbrief geinformeerd.Uw suggesties zijn welkom. Ook over het
eindejoorsbuffet meer in de volgende nieuwsbrief .



Bestuur
Het bestuur von PostoctievenLeiden bestoot uit 3 leden. Rio Ríjsdom, Píet
Zirkzee en ondergetekende. fn de moond mei houden wij de volgende
bestuursvergadering. Als u vragen, opmerkingen of punten voor die vergodering
heef'l,loot het ons weten.

Website en e-moilodres

De websíte - onderhouden door Frons Hemelop - wordt gedeeld met deLeidsche
vereniging von postzegelverzarneloors. Deze vereniging is bereikboor onder
www.lvpv.nl , tenwijl onze website bereikboon is op:

http://home.planet. nll-hemel025/index. htm

De onderf inge verbinding is oonwezig op beide stortpogino's.
Voorof door de foto's trekt de site bij veel belongstellenden de oondocht.
Groog nodigen wij u uit om eens'op bezoek' te komen.

Postoctieven leiden is ook per e-moil bereikboor: postoktievenleiden@gmail.com
Heeft u nieuws te melden of wilt u ons íets vragen, u bent welkom. Als u denkt
dot uw (gewijzigde) e-moílodnes nog niet bij ons bekend is: stuur ons uw e-
moilodres.

Vriendelijke groeten, mede nomens de ondere bestuursleden,
Bert Boss



Áonmelding voor de busreis

(Eventueel) e-moi l-odres :

Zal net/ Zgnlg:i(doorholen wot niet von toepossing) pontner deelnemen oqn de
busreis op woensdog 20 opril20L6.

Enwel/nieï deelnemen oon de stodswondeling met .... personen.

Eventuele wensen voo? een dieet , woa?mee rekening moet worden gehouden:

i Opstopplqots is Tronsferium in Letden

i

Inzenden uiterlijk op 1 opril 2Ot6 oon:
Rio Rijsdom
Komperf oelieplein 2t
2225 PP Kotwijk

De eigen bijdroge (€ 3O,OO per persoon) overmoken op
IN6-betoalrekening NL58 INOB OOO4771958 t.n.v.
VERENI6IN6 PO5TACTIEVEN BELA5TINGDIEN5T LEIDEN.


