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Van de nieuwe voorzitter

Mijn naam is Leo Dijkstra. Ik word dit jaar 65 en ben sinds 2007
met FPU. Ik ben gehuwd en heb 3 kinderen. Ik heb vele
bestuursfuncties vervuld, o.a. in ouderraden, medezeggenschaps
raden en sportvereniging. Thans ben ik al 24 jaar voorzitter van
een kampeervereniging, die met strandhuisjes op het strand van
Zandvoort staat en ik ben voorzitter van de Federatie van
Kampeerverenigingen van strandhuisjes te Zandvoort.

Vanaf 1 september 1963 tot 1 juli 2007 heb ik verschillende
functies bekleed bij de Belastingdienst. Ik begon op het
ontvangkantoor aan het Klein Heiligland 84 te Haarlem. Het
afschrijven van de betalingen in de kohieren en het schrijven van
aanmaningen en dwangbevelen waren de eerste taken die ik
moest doen. Na ruim 12 jaar werkzaam te zijn geweest in de
Bijzondere Invordering werd ik in 1981 chef de bureau van het
ontvangkantoor te Amstelveen. Enkele jaren later vervulde ik
deze functie op het kantoor waar ik ooit begonnen was te
Haarlem. Later, na diverse reorganisaties, kwam ik terecht bij
B/CFD, de facilitaire tak van de Belastingdienst. Ik kreeg te
maken met de twee kantoren in Haarlem, de kantoren in
Hoofddorp en Leiden en de diverse kantoren op Schiphol. Vanaf
de eerste tot de laatste dag heb ik altijd met plezier bij deze
werkgever gewerkt.
Vorig jaar ben ik gevraagd om
de voorzittersrol van Gerrit
van den Dool over te nemen.
Op 18 januari jl. vond de
wisseling plaats en werd ik de
nieuwe voorzitter. Mijn eerste
taak was afscheid te nemen
van Gerrit van den Dool. Aan
Gerrit heeft de Haarlemse club
van postactieven heel veel te
danken. Het is uniek en fantastisch wat er bij de postactieven in
Haarlem gebeurd!

Heeft u wel eens geïnformeerd bij anderen die gepensioneerd
zijn wat hun ex-werkgever nog voor hen doet? Meestal is het
antwoord dat er niets wordt gedaan en is men verbaasd als men
hoort wat wij doen. Dit alles is te danken aan vrijwilligers die
bereid zijn er een deel van hun vrije tijd aan te willen geven.
Gelijktijdig met Gerrit namen Jan Dobber en Henk Harder
afscheid van hun bestuursfuncties. Ik dank hen beiden vanaf
deze plaats nogmaals voor hun inzet en het nieuwe bestuur zal
proberen hun taken met veel enthousiasme voort te zetten.

Het huidige bestuur bestaat nu uit: Co de Haas, Ineke ter Metz ,
Henk Duym, Jack Bloem, Gerard Brouwer, Jan Preusterink en Leo
Dijkstra. Dit bestuur wordt ondersteund door Henk Kraak, Bram
Otte, André Piket en John Vasen.
Ik hoop dat u ons wilt steunen en wij zien u graag terug bij de
diverse activiteiten.
Leo Dijkstra
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Van de scheidende voorzitter

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat er een
bestuurswisseling heeft plaatsgehad. Vanaf
de oprichting ben ik bij het "postactievengebeuren" betrokken geweest.

Aanvankelijk (in 1989) ongestructureerd op
initiatief van Ben Wempe en Ko van Stigt.
Later, naar aanleiding van een aanwijzing van
de Directeur-Generaal, in georganiseerd
verband. Met veel oud-collega’s heb ik met
groot genoegen een aantal activiteiten in
gang gezet . Ik denk daarbij aan:
verenigings- uitjes, inloopmiddagen,
kerstdiner, kerstpakket en onze eigen
zakagenda. Maar ook onze Nieuwsbrief en
Website dragen er aan bij om het onderlinge
contact te bevorderen. Het is mij dan ook een
behoefte om ‘de werkers van het eerste uur’
hier te noemen en met nadruk de al eerder
genoemden Ben Wempe en Ko van Stigt.
Ben Wempe nodigde in 1989 een aantal oudcollega's uit om bij hem thuis in de
Palamedesstraat in Haarlem-Noord te
overleggen wat er zoal aan wensen leefde
onder de gepensioneerden. Bij deze
bijeenkomst waren, naast de initiatiefnemers,
aanwezig: Wim Beukenkamp, Ad van
Bruggen, Karel Grandia, Fred Ploeger, Jan
Smolders en ondergetekende.

Als gevolg van deze vergadering werd op
9 januari 1990 het eerste bestuur gevormd
met Ko van Stigt als voorzitter. Informeel
werd aan de Hoofden van Dienst gevraagd,
naast het verlenen van vergaderfaciliteiten
ook een jaarlijkse bijdrage te verlenen om
een nieuwjaarsreceptie en een uitstapje
mogelijk te maken. Dat deze opzet niet
optimaal werkte laat zich raden. Landelijk, maar ook plaatselijk
kwamen, afhankelijk van de opstelling van de Hoofden van Dienst,
grote verschillen voor. Wij, en ook anderen uit de lande, hebben
die ongelijkheid ter kennis gebracht van de toenmalige DirecteurGeneraal, Joop van Lunteren (foto rechts). Deze vond daarin
aanleiding om op 28 december 1994 aan de Dienst en alle
postactieven een brief te schrijven waarin de structuur en de te
verlenen faciliteiten werd vorm gegeven. Hoewel deze maatregelen
als een grote doorbraak werden ervaren bleef er toch behoefte
bestaan aan landelijke coördinatie en ondersteuning.

De zeker in douanekringen welbekende Joop Parson nam in 2000 het initiatief om
tot landelijke samenwerking te komen. Hij nodigde alle regio's waar een
postactievenbeleid werd gevoerd, uit om op 26 januari in Lelystad een zgn
‘voortrekker’ af te vaardigen om samen te brainstormen over de vraag ‘hoe nu
verder’? Eén en ander resulteerde in de instelling van een landelijk bestuur waarin
ik ook zitting heb genomen. Als één van eerste prioriteiten stond op de agenda het
verwerven van een administratief ondersteuningspunt op een centrale plaats in het
land.
Een bezoek aan de opvolger van directeur-generaal Van Lunteren, Jenny
Thunnissen, resulteerde in de toezegging om formatieruimte ter beschikking te
stellen om een ‘Servicebureau’ op te zetten met als vestigingsplaats Apeldoorn.
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Bovendien werd ter ondersteuning van het postactievenbeleid een jaarlijks
subsidiebedrag toegekend per ingeschreven lid en partner. Sindsdien fungeert het
Servicebureau als een spin in het web. Niet alleen ter ondersteuning van de regio's
maar ook, en niet in de laatste plaats, ter ondersteuning van de Commissie
Postactieven Belastingdienst, het landelijk bestuur. Kortom, het Servicebureau is
van groot belang en onmisbaar in onze organisatie.

Hoe ging het verder met de contactgroep Haarlem? Naar aanleiding van de eerder
genoemde brief van Joop van Lunteren werd op 11 november 1996 een Haarlems
bestuur gevormd bestaande uit: Ko van Stigt voorzitter, Leen Overhuijs vicevoorzitter, Gerrit van den Dool secretaris, Henk Harder penningmeester, Jan Klaren
reisorganisator, Jan Klaren en Karel Grandia algemene taken. Sindsdien zijn er veel
mutaties geweest. Helaas zijn Ko van Stigt, Leen Overhuijs en Jan Klaren niet meer
in ons midden.

Anderen hebben om gezondheidsredenen moeten afhaken maar steeds hebben wij
de opengevallen plaatsen met enthousiaste mensen kunnen aanvullen. Vanaf 1999
heb ik als voorzitter mogen fungeren. Met veel genoegen denk ik terug aan alles
wat wij tot stand hebben gebracht maar bovenal denk ik aan de bijzondere inzet en
betrokkenheid van alle bestuursleden die door de jaren heen ook mijn functioneren
mogelijk hebben gemaakt. Ik wens het ‘vernieuwde’ bestuur alle succes en wijsheid!
Rest mij ook u, leden van onze club, hartelijk te bedanken voor uw belangstelling
voor de activiteiten die wij voor u organiseerden. Tijdens reisjes, kerstdiner of
tijdens de nieuwjaarsreceptie voel je toch altijd weer de binding van het
gezamenlijke arbeidsverleden: het “Wij van Financiën”-gevoel!
Het gaat u allen goed en tot ziens.
Gerrit van de Dool

In geval van NOOD!

Medewerkers van ambulance en andere hulpdiensten maken steeds vaker mee dat
de patiënten of slachtoffers wel een mobieltje bij zich hebben, maar dat zij de
onbekende mobiele telefoon moeten nazien om het telefoonnummer te vinden van
een contactpersoon (ouder/partner) te vinden. Daarvoor is nu een internationaal
toegepaste oplossing gevonden: de ICE code.
ICE staat internationaal voor In Case of Emergency (in geval van nood).

Het is de bedoeling dat u in uw mobiele telefoon (GSM) een adres invoert met als
naam "ICE" (=In Case of Emergency).
Onder deze naam vermeld u het
telefoonnummer van de persoon die als
eerste gewaarschuwd wilt hebben in geval
van nood. Daarna weten de hulpverleners
als politie, ambulancepersoneel, artsen en
brandweerlieden snel te vinden wie ze
moeten waarschuwen.

Wilt u meerdere nummers opslaan voor dat
doel, maak dan gebruik van de namen
ICE1, ICE2, ICE3. U kunt achter deze code
desgewenst de naam van de
nummerhouder vermelden. Maak dus zo
spoedig mogelijk een ICE-adres met telefoonnummer aan in uw GSM. Deze tip kunt
u natuurlijk vrijblijvend verspreiden om zoveel mogelijk mensen te kunnen
bereiken.
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Kerstdiner 2010

Het is vrijdag 17 december. In mijn agenda staat al geruime tijd
‘Kerstdiner met oud-collega’s’. Je kijkt naar buiten en het blijft
maar sneeuwen. Je ziet fietsers vallen en auto’s slippen en
denkt: ‘straks zijn wij aan de beurt’.

Dat klopt! De auto staat weliswaar comfortabel in de
parkeergarage onder de appartementen, het is dus instappen en
wegwezen, maar dan slaat het noodlot toe. De verwarmde
hellingbaan vormt geen enkel probleem, de straat blijkt echter
spiegelglad te zijn en vol sneeuw. De banden slippen gierend weg
en we blijven op de hellingbaan staan terwijl achter ons de
garagedeur meedogenloos dichtgaat. Daar staan we dan,
ingeklemd tussen twee muren en de auto kan voor- noch
achteruit!! Mijn vrouw en ik kijken elkaar ontsteld aan, wordt dat
een nachtje doorbrengen in de auto? Maar gelukkig na ellenlange
minuten passeert een bekende, die kordaat een schep gaat halen
en niet lang daarna zijn we bevrijd uit onze benarde positie.
Rustig rijdend bereiken we Haarlem Zuidoost, waar de
disgenoten langzamerhand binnendruppelen. Het is wel
spannend: hoeveel dapperen hebben de barre tocht aangedurfd?
De teller blijft uiteindelijk staan op 44. Dat betekent dat er maar
liefst 38 personen verstek hebben moeten laten gaan.

De welkomstwoorden van voorzitter Gerrit van den Dool komen
extra warm over terwijl het personeel inmiddels drukdoende is
een rij tafels van allerhande heerlijkheden te voorzien. Gekozen
is dit jaar voor een lopend buffet en de menukaart is
veelbelovend. Ria de Haas en Bep Harder hebben er weer een
waar pronkstuk van weten te maken. Mijn blik gaat verlekkerd
over zaken als: gerookte zalm, een drieluik van gerookte
vissoorten, saté van kippenborst, pittig gekruide spareribs etc.
etc. Dan is het moment aangebroken om toe te slaan, met een
bord langs al dat lekkers en uiterst zorgvuldig een keuze maken.
Met het veroverde terug naar de tafel, waar de sfeer gezellig is
en de herinneringen en kwinkslagen over en weer vliegen. Alles
smaakt meer dan voortreffelijk en er is ruim voldoende voor een
ieder. Aangekomen bij het dessert gaat het licht uit en vol trots
komen de jongelui van de bediening binnen met brandende
ijstaarten, waarbij elke tafel rijkelijk wordt voorzien. Vergeten
zijn al mijn goede voornemens en adviezen van de
diabetesverpleegster, maar wat is een mens zonder zijn
zwakheden?! Tot slot een lekkere kop koffie vergezeld van, zoals
de menukaart zo stijlvol zegt, friandises.

Vervolgens verwoordt de voorzitter de tevredenheid van ons allen
en spreekt een dankwoord uit voor al degenen, die deze avond
tot een succes hebben gemaakt. Daarbij ook de mededeling dat
we in verband met het bereiken van de tachtigjarige leeftijd
afscheid moeten gaan nemen van maar liefst 4 bestuursleden!
Naast onze zeer gewaarde voorzitter vertrekken ook Henk
Harder, het financiële brein achter alle activiteiten, alsmede Jan
Dobber en Jan Preusterink, toch vooral vermaard als onze actieve
en onversaagde reisleiders. Wel is aan Jan Preusterink enige tijd
amnestie verleend, omdat hij nog drukdoende is een bezoek aan
het provinciehuis en de sterrenwacht voor te bereiden. Gelukkig
staan hun opvolgers al klaar in de startblokken. Zij nemen een
zware erfenis over, maar we hebben daar alle vertrouwen in. 
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Een extra woord van dank gaat naar Hermien Dobber, die de dikwijls nauwelijks
leesbare verslagen van de diverse besprekingen bekwaam heeft uitgetypt en hier
ook mee stopt.

Aan Henk Harder de schone taak om de dames Hermien Dobber, Ria de Haas en Bep
Harder eens extra in de schijnwerpers te zetten en dit gaat gepaard met een
welverdiende stoffelijke blijk van waardering. Daarmee is het einde aangebroken
van een geslaagd Kerstdiner met een wel bijzonder spectaculaire aanloop. De
afscheidsrituelen gaan vergezeld van het schudden van handen, de nodige kussen
en omarmingen om vervolgens met een warm hart de barre winter weer in te
stappen.
Tot het volgend jaar!
Jaap Plas.

december 2010.

P.S. Bij een inderhaast gehouden enquête spraken 36 aanwezigen zich positief uit
voor een lopend buffet en waren 8 personen daartegen.

Sterrenwacht Copernicus

Dankzij de inspanningen van Jan Preusterink stond op 27 januari een bezoek op het
programma aan de Sterrenwacht Copernicus te Overveen. Deze sterrenwacht
beschikt naast een fraaie expositieruimte uiteraard over een observatorium.
Het betreft hier een draaibare koepel met een diameter van 6.5 meter.
In het observatorium bevinden zich onder meer een
computergestuurde spiegeltelescoop en een telescoop, waarmee
direct naar de zon kan worden gekeken. Een aantal van 25 oudcollega’s hadden aan de uitnodiging voor dit bezoek gehoor gegeven.
Na een korte introductie door Jan nam dr. Hans Albers (foto) de regie
over door middel van een voordracht met als titel ‘Er is veel te zien
in de Hemel’. Onderverdeeld in een drietal onderwerpen:
sterrenbeelden, levensloop van de zon en het zonnestelsel.

Sterrenbeelden

Dit onderdeel startte met het vertonen van een aantal beelden van
de sterrenhemel. Een opvallende plaats werd hierbij ingenomen door de Poolster,
helder stralend in het noorden. Het is overigens niet juist om te menen dat deze
ster exact het noorden aangeeft. Ook andere sterrenbeelden waren duidelijk
zichtbaar, zoals het sterrenbeeld Taurus
(stier), Gemini (tweelingen) en Ursa
Telescoop
Major (Grote Beer ofwel het overbekende
De spiegeldiameter is 35 cm in een Schmidt‘steelpannetje’).
Cassegrain uitvoering. Tevens beschikt de
Ruim 1300 jaar voor Christus werden de
sterrenwacht over een werkplaats voor het
sterrenbeelden al uitgedrukt via
maken en onderhouden van instrumenten, een
symbolen, die nu echter niet meer kunnen
bibliotheek, expositiemateriaal en enkele
worden verklaard. Bekend is ook de
kleinere telescopen. De enthousiaste donateurs
graftombe van een Farao, waarbij op een
gebruiken het observatorium om diverse
plafond de sterrenbeelden in beeld zijn
activiteiten te organiseren.
gebracht. Dit met de vaste overtuiging
dat deze magistraat na zijn overlijden
naar de meest heldere ster zou gaan, i.c. de poolster. De westerse astrologie kent
12 sterrenbeelden. Dat waren er oorspronkelijk 13, maar het sterrenbeeld
Slangendrager is in de westerse astrologie niet overgenomen.
Het is een illusie om te denken dat deze sterrenbeelden worden bepaald door vaste
data. In tegendeel: deze data verschuiven regelmatig. Zo kwam deze avond naar
voren dat mijn echtgenote, die in de overtuiging leefde tot de Vissen te behoren,
inmiddels een volbloed Waterman bleek te zijn! Dr. Albers verwees dan ook de
waarde van al die bekende horoscopen in de diverse bladen resoluut naar de
prullenbak.
Vastgesteld is dat de sterren geen vaste plaats innemen in het heelal. Volgens
computerberekeningen zal bijvoorbeeld over 100.000 jaar het ‘steelpannetje’ zijn
vervangen door een heel andere vorm.
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Levensloop van de zon

De zon bestaat inmiddels al zo’n 4,5
miljard jaar en de wetenschappers gaan
er vanuit dat de verdere levensduur nog
5,5 miljard jaar zal beslaan. De zon is
een grote gasbel, die hoofdzakelijk
bestaat uit waterstof (70%) en helium
(28%). Deze gasbel is ontstaan door de
samentrekking van een gaswolk. Dit
proces heeft ongeveer 50 miljoen jaar in
beslag genomen. De temperatuur aan de
buitenzijde van de zon bedraagt 5900
graden Kelvin terwijl de temperatuur
binnenin oploopt tot 16 miljoen graden.
Dr. Albers stelde dat de zon in het grote
geheel moet worden gezien als een
middelgrote ster van geringe betekenis.
Daarnaast bestaan er dan ook de grote
sterren en de bijzonder grote sterren. Er ontstaan nieuwe sterren door kernfusie en
andere verdwijnen door explosie.
Verscheidene geleerden hebben een belangrijke rol gespeeld in de astronomie. De
Griekse sterrenkundige Ptolemaeus (87 – 150 na Chr.) heeft een grote invloed
gehad met standaardwerken, die maar liefst 400 jaar als maatstaf hebben gediend.
Copernicus (1473 – 1543) de naamgever van deze sterrenwacht kwam bij
bestudering tot de conclusie dat de aarde draait om de zon, het zogenaamde
heliocentrische stelsel. Voor die tijd werd aangenomen dat de zon om de aarde
draaide, het geocentrische stelsel. Zijn leer werd Copernicus door de rooms
katholieke kerk, waaraan hij als kanunnik verbonden was, niet in dank afgenomen.
Oorspronkelijk stond zijn werk dan ook op de index, om na enkele jaren licht
gecensureerd toch te worden uitgegeven. De wetenschapper Kepler (1571 – 1630)
ontdekte dat de baan van de aarde rond de zon de vorm van een ellips had in plaats
van een cirkel. Dat heeft tot gevolg dat de aarde op variabele afstanden van de zon
staat. Het feit of sprake is van een winter of zomer wordt echter niet door de
afstand bepaald, maar door de hoek van de straling. Komt de straling recht of
nagenoeg recht op onze aardbol dan is het zomer, maar juist dan staat de aarde het
verst van de zon! Zoals bekend draait de aarde zelf ook om zijn as. De eminente
geleerde Isaac Newton (1643–1727) heeft dit verklaard door de werking van de
zwaartekracht. Het verhaal gaat dat Newton tot het ontwikkelen van zijn leer met
betrekking de tot de zwaartekracht kwam doordat hij zich afvroeg hoe het kwam dat
een appel in een boomgaard wel op de grond viel, maar waarom stortte de maan
zich niet op de aarde?!

Zonnestelsel

Het zonnestelsel is een verzameling van hemellichamen die in hoofdzaak bestaat uit
de zon en een aantal (dwerg)planeten en manen, door de zwaartekracht onderling
aan elkaar verbonden.
Binnen ons zonnestelsel bevinden zich een achttal planeten, namelijk: Mercurius,
Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en
Neptunus. Kenners onder u zullen zeggen en
Pluto dan? Deze wordt in de huidige opvattingen
beschouwd als een dwergplaneet, dit in
overeenstemming met de huidige definitie van
een planeet:
1.
Een planeet is een hemellichaam dat draait
om een ster;
2.
Het lichaam is door de zwaartekracht
(nagenoeg) bolvormig;
3.
In de loop van de tijd heeft dit hemellichaam zijn omgeving schoongeveegd van
puin.
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Zoals al eerder opgemerkt is de zon in ons
bestaan de ster waar de aarde om heen
draait. De afstand van de zon tot de aarde
bedraagt ca 150 miljoen kilometer en dit
betekent dat een zonnestraal in 81/3
minuut de aarde bereikt. De snelheid van
het licht bedraagt n.l. 18 miljoen km per
minuut. Bij de enorme afstanden in het
heelal wordt overigens gewerkt met
lichtjaren. Een lichtjaar is geen eenheid van
tijd, maar van afstand, namelijk de afstand
die het licht in één jaar aflegt. De
afstanden in het heelal zijn werkelijk
gigantisch, afstanden van meer dan 5000
lichtjaren vormen bijvoorbeeld geen
uitzondering! Uit de massa van de zon kan
maar liefst zo’n 1,3 miljoen maal de aardbol
worden gevormd.
Tot slot nog de opmerking dat elke planeet
één of meerdere manen heeft. Een maan
beschrijft een baan om een planeet en is
veelal kleiner. Van de maan die wij kennen
zien we steeds dezelfde kant. Dat is
namelijk het gevolg van het feit dat de
maan in het zelfde tempo om zijn as draait
als de aarde. De maan heeft overdag een
temperatuur van 120 graden Celsius, in de
nacht kan dat maar liefst minus 180 graden Celsius bedragen. De oorzaak van dit
grote verschil is gelegen in het feit dat de maan geen dampkring heeft die de
warmte kan vasthouden. De maan staat gemiddeld 384.450 kilometer van de aarde.
De verwensing ‘loop naar de maan’ is dus wel erg rigoureus!
Helaas was door de omstandigheden door de periscopen nauwelijks iets te zien,
maar alleen de lezing had al een dermate boeiend karakter dat van een groot
succes kan worden gesproken. Ik hoop dat mijn enthousiasme is terug te vinden in
dit stuk, wel met de wetenschap dat dit enthousiasme mijn kennis over deze
materie in hoge mate overtreft.
Haarlem, januari 2011 .
Jaap Plas

PS

Elke vrijdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur en elke eerste zaterdag van de
maand van 14.00 uur tot 17.00 uur bent u welkom voor een bezichtiging. De
maanden juni, juli en augustus is de sterrenwacht voor bezoek gesloten.
Jan Preusterink.

RAADSELACHTIG

2011......

Dit jaar hebben we vier ongewone data:
1/1/11;

11/1/11;

1/11/11; en

11/11/11

En dan het echt raadselachtige:
neem de laatste twee cijfers van je geboortejaar.
Tel daarbij op de leeftijd die je dit jaar bereikt.
De uitkomst is – jawel - : 111 .
Dit is echt bijzonder: ...... ongeacht bij wie je dit doet in dit jaar
2011, de uitkomst blijft 111 !
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Nieuw bestuur

Na de laatste bestuursvergadering bestaat
ons bestuur uit de volgende personen: (vlnr)
Leo Dijkstra, voorzitter.

Gerard Brouwer, reiscoördinator.
Henk Duym, notulist, algemeen
Ineke ter Metz, penningmeester. (tevens
contactpersoon Belastingdienst Holland
Midden)
Ondersteuning:

Jack Bloem, reiscoördinator
Co de Haas, secretaris

Bram Otte, nieuwsbrief en redactie website.
Henk Kraak, webmaster.

Jan Preusterink, rondleidingen.

John Vasen, contactpersoon FIOD.

Ter informatie: de bankrekening van de postactieven Haarlem,

rekeningnummer 4760307, (ongewijzigd) staat nu ten name van:
J.A. de Haas en/of Mw. M.C. ter Metz-Rijper.
Excuses voor het ongemak van de laatste weken.

Voor in de agenda:
31
20
21
28
15
26
13
25

maart: inloopmiddag COMF Haarlem
april:
rondleiding Paviljoen Welgelegen.
april:
dagtocht regio Haarlem naar Friesland. (volgeboekt).
april:
vergadering Zaandam – Regio Noord-Holland.
mei:
7-daagse reis naar Normandië – Regio Noord-Holland.
mei:
dagtocht regio Amsterdam naar Noord Brabant.
oktober: inloopmiddag COMF Haarlem
oktober: bestuursvergadering COMF Haarlem.

Evenementen Federatie:

16 april: bridgedrive in Rotterdam.
14 mei: natuurwandeling Biesbosch.
23 mei: golf-open.
18 juni: landelijke fietsdag in ’t Harde.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Henk Noppert – h.noppert@kpnmail.nl
Tel. 055 528 39 32 of 06 1860 67 88
Kijk voor de complete agenda ook op onze website:
www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

Let op!!!!!!!!

Heeft u het inventarisatieformulier al teruggezonden naar het service bureau?
Dit is erg belangrijk voor de administratie aldaar.

Bezoek regelmatig onze website voor het laatste nieuws:
www.postactieven-belastingdienst-nh.nl.
Meer foto’s - van vele reizen en activiteiten (óók alle 237 foto’s van de Wenenreis
uit deze Nieuwsbrief) – kunt u bekijken, bestellen of downloaden via onze
fotowebsite http://www.postactievennh.mijnalbums.nl/

Colofon:

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de postactievenregio 21 (COMF-Haarlem) en
verspreid onder alle postactieven in de regio Noord-Holland.
Samenstelling en redactie: Co de Haas; Bram Otte; Vormgeving: Bram Otte
Medewerkers: Leo Dijkstra; Gerrit van den Dool; Jaap Plas;
Foto’s: eigen foto’s en andere postactieven.
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