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Beste leden,

De zomerperiode loopt longzoom noor zijn einde. Veel bekende gezichten waren
e? even niet en de stroten woren soms half leeg. De kronten en het nieuws
worden voor een groot deel beheerst door geweld en onverdroogzoomheid in de
wereld. Dot goot heloos onvermindend door. Er werd een veelbelovende
sportzomer in het vooruitzicht gesteld: EK voetbol, tour de France en
Olympisch e spelen. Kippenvelgorontie schreeuwden sommige kronten. Niet dot er
niets tebeleven viel moor het is een zege om míjn eigen tijd in te delen ente
genieten von zowel octiviteiten ols rustmomenten zonder door de media le
worden geleefd.
Het nojoor kondigt zich oon en dus leest u nu de nieuwe nieuwsbrief von de post-
octieven Leiden wocrin wij terugkijken naor onze dogtocht in opril en
vooruitkijken noor de octiviteiten von dit nojoor. Het verslog von de dogtocht is
geschreven door Chiel von der Plos. Hortelíjk donk doorvoor Chiel!

Ons ledenbestond
Afs nieuw f id hebben zich aangerneld: W. v.d. Born, G. Kom, J. von der Post, ollen
met portner, en P.Klein.

Reisverslog von dogtocht Alkmoar: Met de f iscofe pensionodo's
oP stop.
Op woens dag 20 opril 201ó is het weer zove?. Bij het tronsf erium in Leiden
wochten de deelneÍners (44 an getol) op de BOVO bus, die om kwort over ocht

Gebruiker
Tekstvak



ar?iveerl. Achter het stuur zit - net
ofs vorig joor - Moddy. Zoals bijno
gebruikelijk de lootste joren is het
ook nu wee? schitterend weer. We
storten om holf negen precies
richting Bloemendool. Vio de N 206,
soms oon beide zijden"gelordeerd"
door kfeurígevelden met tulpen,
norcissen en voorcl hyocinten, rijden
we vio Aerdenhout en Bentveld
richting Zondvoort woor wij bij het
befoomda nocecincuit linksof sloon
naor Bfoemendool aonZee. Onze
ee?ste stop is bij Son Blas, woor wij
ofdolend von de duintoppen (dus geen
Kopje, moor Topje von Bloemendool)
oon de rond von het strond in een
grote consumptietent von een kop
koffie met gebok kunnen genieten.
Het is mooi helder weer enwe zien
de veerboot von Umuiden noor
Newcostle binnen komen. Om kwort
over tien stoppen we weer op,
puffend genoemd ïopje nemend, op
weg noor Alkmoor, woqr wij om tien
over elf in de nobijheid von de Woog
uitstoppen voor een rondwondelíng
door de stod. Dot gebeurt onder

supervis ie van tw ee stodsg idsen
(Loes en ïheo). Bíj deze
rondwand eling zien en horen wij zeer
i nteresso nt e w et enswoord i9 h eden en
zíen historische plekken in het hort
von Afkmoor. No eenwandeling von
ruim zeven kwortier stoppen we wee?
in de bus die ons noon uitsponning
"De Buizerd" brengt, woar een
v o ortr ef fe I ij ke kof f iet af el
(uiteroord met kroket) op ons stoot
te wochten.
Voor het middogprogrommo rijden
we noor Burgerveen, noor de
kwekerij Rozen & Rodijs, een oud
famif iebedrijf woor ?ozen worden
geteeld. No de fraaie overdekte fuin
tehebbenbezichtigd mogen we in
een kos plootsnemen woor ons tekst
en uitleg wordt gegeven door Mortin,
mede-eigenoor von het bedrijf .We
krijgen op een zeer wetenswoordige
en ínteressonte monier uitleg over de
technieken die worden gehanteerd
bij het telen von de rozen op
biologischewijze. Ook wordt nog een
demonstratie bloemschikken
gegeven. Het lijkt ollemool zo simpel,
moor het ís puur vokwerk! De
bloemstukj es die bij deze
demo nstrotie wo rd en gepr oduceer d
worden oon het eind von de sessie
onden de deelnerners von onze groep
verloot.
Om kwort voor zes stoppen we wee?
in de bus voor de rit noor Ter Aar.
Door gaonwe in "De Oude School" de
dog ofsluiten met het gebruikelijke
dÍner. Ook dit joor wos dot díner
weer "toppie"! Met een voldoon
gevoel werd de terugreís noor Leiden



weer aangevangen. Tijdens deze rit werd Moddy bedonkt voor hoqr inzet. Om
half negen stopte de bus bij het Tronsferium en konden we ons eigen
vervoermiddel opzoeken. fk denk dot ollen het met mij eens zijn ols ik vonof
hier de orgonisotoren von deze trip von horte bedonk voor ol hun bemoeienissenl
En hierbij hoort ook Frons Hemelop met echtgenote. Met een "tot volgend joor"
goot doorno ieder zrjn weegs.
M. von der Plos.
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Londelijke dog

De tweejoorlijkse Londelijke Dog voor oud collego's "de Ontmoeting" wordt
woensdog 21 september 2016 gehouden. Weer ín Nieuwegein. HeI themo is deze
keer: "Ouder worden en Gezond blijven". U heeft hiervoor een percoonlijke
uitnodiging ontvongen von het servicebureou Postoctieven. fndien u deze dag
bezoekt zou de redoctie von deze nieuwsbnief een korte impressie van deze dag
zeer op príjs stellen. Die wordt don in onze volgende nieuwsbrief geplootst.

Progrommo rest von het jaor
Op woensdog 72 oktober orgoniseren wij een stodswondelíng door de Poncroswijk
in Leiden. Wij vertrekken om 13.40 uur vonof het caf é Olivier, gevestigd in het
voormolig 5t. Elísobeïhziekenhuis, oon deHooigrocht nr. 23.8r is betoolde
parkeergelegenheid op de Gorenmorkt (2 mÍnuten lopen). Wij goon wandelen in 2
groepen vqn moximasl 17 personen, elk onder begeleiding von een gids. De
wondeling eindigt of begint mel een kort bezoek oqn een wevershuisje, een
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kleinscholig museumpje, en duurt ongevee? 1,5 uun. om 15.30 uur goon wij voor
eenhapje en een dronkje ferug noor het Belgisch biercofé Olivier oon de
Hooígrocht nr. 23.
Er zíjn voon u geenkosten verbonden oon deze middog (excursie en 2 drankjes).
wift u deelnemen don kunt u v66r t oktober een moil sturen noor:
q.rijsdom@zíggo.nl Bellen kon ook: Rio Rijsdom O71-4O136t9 of Bert Boss 071-
5?too70.
De rondfeiding is gebonden aan een moximum oontol von 34 deelnemers. Gelet op
de gebruikelijke opkomst bíj onze nojoorsoctívíteít venwocht ik dot de kons klein
is dot wij mensen moeten tefeurstellen

Eindejoorsbuffet
Het eindeioors - kerstbuff et zol plootsvinden op woensdog t4 december 2Ot6
von 13.00 u. tot ongevee? 16.00 u.
De Pfoots: Chinees Restouront 'De Chinese Muur'

Winkel hof t e Leider dorp
Wij wilfen groag weten of u komt, vondoor dot wij u v?agen de bon oon het einde
van deze nieuwsbrief inte vullen en op te sturen v6ór t december o.s. of een e-
moif te verzenden noor: g.rijsdom@ziggo.nl De ontvongst von de e_moif zol don
bevestigd wordenl

Bestuur
Het bestuur bestoot uit 3 leden. RÍo Rijsdom, Piet Zirkzee en ondergetekende.
fn de moond november houden wij de volgende bestuursvergadering. Als u
vragen, opmerkingen of punten voor die vergaderingheeft,loot het ons weten.

Website en e-moilodres

De website von onze verenigíng wordt onderhouden door Frons Hemelop en ís
bereikboor onder http://vpbl.nl
Voorol door de foto's trekt de site bij veel belongstellenden de oondocht.
Groag nodigen wíj u uit om eens'op bezoek' te komen.

Postoctievenleiden is ook per e-moíl bereíkboor: postoktievenleiden@gmoil.com
Heeft u nieuws te melden of wift u ons iels vrogen, u bent welkom. Áls u denkt
dot uw (níeuwe) e-moilodres nog niet bij ons bekend is: stuur ons uw e-moílodres.

Vriendelijke groelen, mede nomens de andere bestuursleden,
Bert Boss



Aanmelding voor einde joor bijeenkomst!
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Zal net/.1_o_.n_q_ejlj (doorholen wot niet von toepossing is) oongemelde i
portn_e1 _{_q9)ye_men oon de mooltijd op woensdag L4 december 2016. of i
Zal net/;g1_Cgjl (doorholen wot niet von toepossing is) niet aongemelde i
PgrIKr.d?::e*b,:?:|9:?:||99l-d9mg^o|Ïij9g.P1-o9-1's$$-9.

Voor een niet aongemelde portner dient een bedrag von € t5,- betoold te worden
(voor een niet oongemelde portner wordt nomelíjk geen subsidíe ontvongen
wooruit de kosten von de kerstlunch voldoon kunnen worden).
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