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Leiden, februari 2017 
 

 

Nieuwsbrief 2017-1 
 

 

Beste leden, 

 

Januari, een saaie maand. De feestdagen zijn voorbij, de luchten zijn vaak grijs, 

de bomen kaal. Het is een maand om alles wat er gebeurd is even te laten zakken. 

Wij kijken in deze nieuwsbrief even terug naar onze stadswandeling op 12 

oktober en naar de jaarlijkse kerstlunch op 14 december. Vooruitkijken doen we 

zeker ook: naar de jaarlijkse busreis, dit jaar op woensdag 19 april.  

 

 

Mededelingen 
Het zal u niet zijn ontgaan dat de belastingdienst in de pers en de politiek de 

afgelopen tijd met veel kritische vragen te maken heeft. Denk o.a. aan de royaal 

uitgevallen vertrekregeling. Sinds midden oktober staat de dienst onder 

verscherpt financieel toezicht van de Staatssecretaris. Dit betekent dat er voor 

ons op dit moment geen duidelijkheid is over de hoogte van het voor ons 

beschikbare subsidiebedrag voor het 2e deel van 2017 en volgende jaren.  

Voorlopig kunnen wij onze activiteiten nog gewoon voortzetten en wij vertrouwen 

er op dat wij dit ook in de toekomst kunnen blijven doen.    

 

 

Ons ledenbestand 
Overleden zijn: mw.  J.A. van Haasdrecht-Smeding , mw A.  Korfage-

Mittertreiner, Dhr. P. Redegeld, Dhr. A.G. Seinstra 

Als nieuw lid hebben zich aangemeld: dhr. M.J. Groeneveld, dhr. W.B. Veenstra, 

dhr. P.de Vink, dhr. J. Noordam, mw. M. Onderwater, allen met partner, dhr. J 

Akerboom en mw. Klein-Weijers (partner P.Klein was al eerder aangemeld). 

 

 



Stadswandeling 

Pancraswijk  

12 oktober 2016 
 

31 leden hadden zich 

aangemeld en 

verzamelden zich in 

stadscafé Olivier. Daar 

werd de groep 

opgesplitst. De 2 

uitstekende gidsen van 

het Gilde Leiden voerden 

de groepen door de 

Pancraswijk om ons op de vele fraaie gebouwen en hun geschiedenis te wijzen. 

Deze verrassende wandeling eindigde in het museum Het Leids Wevershuis, een 

in authentieke staat bewaard gebleven pandje, waar het weversambacht werd 

gedemonstreerd. Deze leerzame middag werd afgesloten met een hapje en een 

drankje in het stadscafé.   
 

De Kerstlunch 

 
 

Op 14 december kwam een groot gezelschap weer bij elkaar voor de kerstlunch 

bij het inmiddels vertrouwde Chinese restaurant in Leiderdorp. Er hadden zich 

75 leden aangemeld en de stemming was weer als vanouds. Frans Hemelop heeft 

de foto’s weer op onze website geplaatst.  



 

Dagtocht 2017 woensdag 

19 april 
 

Om 08.30 uur vertrekt de bus vanaf 

het Transferium te Leiden. Wij rijden 

rechtstreeks naar Bennekom waar wij 

gastvrij worden ontvangen in het Kijk 

en Luistermuseum met koffie en gebak.  

Dit museum heeft een verzameling van 200 mechanische muziekinstrumenten uit 

de 19e eeuw. Verder is er ruim aandacht voor de Veluwse streekhistorie. Voor de 

lunch, uiteraard met kroket, rijden wij naar restaurant Boszicht in 

Scherpenzeel. Wij vervolgen onze reis naar Maarssen waar we aan boord gaan 

van het motorschip de River Cloud voor een twee uur durende tocht over de 

rivier de Vecht. Tijdens de bootvaart krijgt u een drankje aangeboden. Voor het 

diner rijden wij weer naar  restaurant De Oude School in Ter Aar. Wij 

verwachten om 21.00 uur weer terug te zijn bij het Transferium. 

 

De eigen bijdrage voor deze dag is € 30,- 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 vóór 1 april 2017 aan 

g.rijsdam@ziggo.nl  De ontvangst van uw aanmelding zal door ons bevestigd 

worden. 

Postactieven 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.  

 

 

 

mailto:g.rijsdam@hetnet.nl


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. Ook over het 

eindejaarsbuffet meer in de volgende nieuwsbrief. 

 

Bestuur 
Het bestuur van Postactieven Leiden bestaat uit 3 leden. Ria Rijsdam, Piet 

Zirkzee en ondergetekende. 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 
Onze website is geheel vernieuwd. Met een fris uiterlijk en een overzichtelijke 

indeling kunnen wij onszelf goed presenteren. Frans Hemelop heeft er iets moois 

van gemaakt, waarvoor onze hartelijke dank.    

De website van onze vereniging is bereikbaar onder http://vpbl.nl  

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 (nieuwe) e-mailadres nog niet bij ons bekend is: stuur ons uw e-mailadres.   

 

Vriendelijke groeten, mede namens de andere bestuursleden,  

 

Bert Boss 

 

 

 
De verhuizing van onze website 

http://vpbl.nl/
mailto:postaktievenleiden@gmail.com


 

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 19 april 2017. 

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

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

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

Opstapplaats is Transferium in Leiden 

 

Inzenden uiterlijk op 1 april 2017 aan: 

Ria Rijsdam 

Kamperfoelieplein 21 

2225 RP  Katwijk 

 

De eigen bijdrage (€ 30,00 per persoon) s.v.p.overmaken op 

ING-betaalrekening NL58 INGB 0004771958 t.n.v. 

VERENIGING POSTACTIEVEN BELASTINGDIENST LEIDEN. 

 
 
 

 


