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Leiden, oktober 2018 

 
 

Nieuwsbrief 2018-2 

 
Beste leden, 

 

De zomer lijkt dit jaar maar niet van ophouden te weten. De bruin geworden 

grasvelden kleuren weer groen maar op het 

moment dat ik dit schrijf zie ik nog steeds een 

blauwe hemel. Over 2 maanden is het 

sinterklaasfeest al voorbij en zitten we al 

helemaal in de kerstsfeer. Ik kan het me nu nog 

niet voorstellen. Maar de kalender is duidelijk: 

het is tijd voor de nieuwe nieuwsbrief van onze 

vereniging. Daarin vindt u een verslag van onze 

dagtocht in april. Ook toen scheen de zon volop! 

Eli schreef er over, waarvoor onze hartelijke 

dank. Verder staat de kerstlunch weer op het 

programma. Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief. Ook nieuws over de 

busreis in april 2019.   

 

 

 

Ons ledenbestand 
Wij hebben 4 nieuwe leden aan ons bestand kunnen toevoegen:  

Dhr. J.J. Rijsbergen en echtgenote en Dhr. J.J. Trommel en echtgenote. 

 

Wij kregen 2 berichten  van overlijden. Het betreft Dhr. R.A. Theelen en  

dhr. J. Salomons 

 

 

 

 



Reisverslag 18 april 

2018  
 

Woensdag 18 april was 

het weer zover. 

De jaarlijkse dagtocht 

van de Vereniging Post – 

Actieven Belastingdienst 

Leiden. 

Met enige vertraging 

vertrokken de 38 deelnemers met Theo’s Reizen richting Haarlemmerliede. 

Theo had ondanks het latere vertrek besloten om toch door de Bollenstreek te 

rijden. 

Hoewel  alle bollenvelden nog niet vol in bloei stonden werd het met alle weetjes 

van Theo een mooie rit. 

In Haarlemmerliede hebben we in restaurant De Zoete Inval genoten van koffie 

met gebak. 

Voldaan reden we naar Hoorn met als eerste reisdoel Het Museum van de 

Twintigste Eeuw. 

Het museum is voor bussen moeilijk bereikbaar. Maar ook zonder de beschikking 

te hebben over een zgn. keerlus slaagde Theo er met zijn vakmanschap in de bus 

op de plaats van bestemming te krijgen. 

Het museum is zeker een aanrader. Je waant je werkelijk in de twintigste eeuw. 

Speelgoed, gebruiksvoorwerpen, 

winkeltjes, ingerichte woonkamers 

eigenlijk te veel om op te noemen.  

Op dezelfde locatie bevond zich 

Brasserie Oosterland waar we een 

heerlijke lunch, uiteraard met 

kroket, kregen voorgeschoteld. 

Na de lunch was er tijd om Hoorn 

te ontdekken. Naast de 

monumentale panden en het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen was vanaf het 

zon overgoten terras nog veel meer moois te bewonderen !. 

Op de afgesproken tijd verzamelde iedereen zich bij de bus om vervolgens naar 

ons traditionele restaurant De Oude School in Ter Aar te rijden. 

Elk jaar is het weer smullen van een uitgebreid 3 gangen diner. Wat een grote 

horeca collega eens heeft gezegd: ze eten me arm en drinken me rijk ! 

Over rijk gesproken: Theo beweerde dat Voorschoten, de gemeente waar hij 

woont de rijkste van de regio is namelijk  je komt er bij de ZILVER fabriek 

binnen rijden en je gaat er bij De GOUDEN Leeuw uit. 

Ook dit jaar kunnen we terug zien op een zeer geslaagde dag en mogen we 

wensen dat er de komende jaren nog veel zullen volgen ! 



 

Busreis 2019  
 

 

Ook in het komende voorjaar organiseren wij weer een dagtocht. Als U hier 

belangstelling voor heeft, reserveer al vast de volgende datum in uw agenda: 

woensdag 17 april 2019. Het programma is nog niet bekend, Dat leest u in de 

volgende nieuwsbrief.  

 

 

Eindejaarsbuffet 
Het traditionele eindejaars - kerstbuffet zal 

plaatsvinden op woensdag 19 december 2018 

van 13.00 u. tot ongeveer 16.00 u.  

De Plaats:  Chinees Restaurant ‘De 

Chinese Muur’ 

               Winkelhof te Leiderdorp  

Wij willen graag weten of u komt, vandaar dat wij u vragen de bon aan het einde 

van deze nieuwsbrief in te vullen en op te sturen vóór 12 december a.s. of een 

e-mail te verzenden naar: g.rijsdam@ziggo.nl  De ontvangst van de e-mail zal dan 

bevestigd worden! 

 

Uw privacy 
De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is op  25 mei 2018 in 

werking getreden. In verband daarmee het volgende: door deel te nemen aan 

onze activiteiten geeft u toestemming tot publicatie van foto’s die tijdens onze 

activiteiten zijn gemaakt. Onze foto’s kunnen uitsluitend worden geplaatst in 

onze nieuwsbrieven en op onze website. 
 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit 3 leden. Ria Rijsdam, Piet Zirkzee en ondergetekende. 

In de maand november 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 van onze vereniging wordt onderhouden door Frans Hemelop en 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. 

mailto:g.rijsdam@ziggo.nl
http://vpbl.nl/


 

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 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Aanmelding voor einde jaar bijeenkomst! 

 

Naam……………………………………………………………………………… Tel nr.: 

 

a. Zal  met/ zonder (doorhalen wat niet van toepassing is) aangemelde 

partner deelnemen aan de maaltijd op woensdag 19 december 2018. of 

b. Zal  met/ zonder (doorhalen wat niet van toepassing is) niet aangemelde 

partner deelnemen aan de maaltijd op woensdag 19 december 2018 

Voor een niet aangemelde partner dient een bedrag van € 15,- betaald te worden 

(voor een niet aangemelde partner wordt namelijk geen subsidie ontvangen 

waaruit de kosten van de kerstlunch voldaan kunnen worden). 

Eventueel overmaken op ING-betaalrekening NL 58 INGB 0004 7719 58 

t.n.v.VERENIGING POSTACTIEVEN BELASTINGDIENST LEIDEN te Katwijk 
 

Inzenden uiterlijk op 12 december a.s. aan: 
 

R.Rijsdam 

Kamperfoelieplein 21 

2225 RP  Katwijk 
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