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Nieuwjaarstoespraak Leo Dijkstra (COMF-Haarlem)
Ik wens u allen in de eerste plaats een gelukkig nieuwjaar met veel
gezondheid toe.
Wat staat ons te wachten in 2012 ?
We hebben het over crisis,maar zeker ook over pensioenen. Verlaging
van ons pensioen komt in zicht. Het ABP laat op 19 januari van zich
horen, korten op ons pensioen in 2013 bestaat tot de mogelijkheid.

(023) 536 07 99
E-mail: ria.co@zonnet.nl

Dat is eigenlijk raar: wij 65–plussers laten toch wel veel over ons heen
komen. Wij praten er met elkaar over maar doen verder weinig. Toch zijn
we machtig met een paar miljoen gepensioneerden, maar waar zijn ze in
de Tweede Kamer vertegenwoordigd ?
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Wij houden kennelijk vast aan onze principes en daardoor stemmen we
verschillend en is onze macht versplinterd. Een partij die alleen voor de
ouderen opkomt en geen onderlinge ruzie maakt, die hebben we nodig.
Dán hebben we macht en kunnen we onze invloed doen gelden.
Maar ……wie pakt die handschoen op ?
Maar voor dit moment even genoeg hierover.
Vandaag houden we onze nieuwjaarsreceptie en dat is gelukkig nog
steeds mogelijk. Bij vele ex–werkgevers gebeurt er voor ouderen en oudmedewerkers niets. Bij onze Belastingdienst gelukkig nog wel! Er bestaat
een subsidieregeling en er is een groep enthousiaste mensen die dit
allemaal voor ons regelt.
In januari 2011 hebben we als bestuur afscheid genomen van oud
voorzitter Gerrit van den Dool, penningmeester Henk Harder,
bestuursleden/reisleiders Jan Dobber en Jan Preusterink. Zij gaven aan
dat zij –volgens eerder gemaakte afspraken– wegens het bereiken van
de 80-jarige leeftijd wilden stoppen. Dankzij hun jarenlange inzet, van
Gerrit ruim 20 jaar, staan wij er als Haarlemse Comité Oud-Medewerkers
Financiën (COMF) goed voor en kunnen we evenementen als deze
bijeenkomst organiseren.
Nogmaals dank hiervoor, heren!

www.postactieven-belastingdienst-nh.nl

Het nieuwe bestuur gaat hiermee door en hoopt dat we u nog vele malen
op onze bijeenkomsten en reisjes mogen ontmoeten en begroeten.
Ik wens u een fijne middag toe.
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Op 27 januari 2012 overleed Pieter (Peter) Peereboom. Peter is voor veel oud-collega’s vanaf
1995 jarenlang een begrip geweest door zijn actieve organisatietalent voor hen in te zetten.
Veel collega´s hebben na hun werkzame leven kunnen genieten van de dag– en meerdaagse
vakantiereizen die Peter organiseerde. Om die reden neemt André de Vries ons mee in de trein
van het leven van Peter Peereboom.

De trein van het leven
Mensen stappen in en mensen stappen uit deze trein.
Het grote mysterie van de reis is dat we niet weten wanneer we
moeten uitstappen. We weten ook niet wanneer onze reisgezellen
uitstappen, zelfs niet degene die naast ons zit. Je stapt in met weinig
bagage en op een bepaald moment stap je die trein uit.
De reis zit vol dromen en verrassingen, ontmoetingen en afscheid
nemen, mee- en tegenvallers. Je maakt van alles mee.
Dat gold ook voor Pieter Peereboom, bij ons allemaal bekend als Peter
Peereboom.
Peter stapte in zijn trein op 23 november 1932, tegelijk met zijn broer
Mathieu. Tijdens zijn reis ontmoette hij heel veel andere reizigers en
niet onbelangrijk: zijn vrouw Wil die de coupé voor het vervolg van de
reis met hem bleef delen. Velen passeerden hun coupé en zijn soms
een kort traject, soms een langer stuk meegereden.
Ikzelf ben zo rond 1995 ingestapt op het station Zaandam. Bij Peter in de coupé zaten
inmiddels een aantal oud-collega’s, de Postactieven van de Belastingdienst. Met Peter en
zijn oud-collega’s was het leuk samenwerken in het organiseren van activiteiten voor de
postactieven. We hebben vele haltes lang samen met hem gereisd, letterlijk en figuurlijk.
Peter leren kennen was niet zo gemakkelijk, maar eenmaal met hem op weg was hij wel
degene die goed voor zijn post-actieve medereizigers zorgde. Zo zorgde hij voor
uitstapjes, zoals vele dagtochten en de meerdaagse vakanties in Frankrijk, Duitsland,
Oostenrijk en Nederland. Hij regelde bussen, hotels, excursies en verschillende spelletjes
voor vermaak in de avonduren.
Tussendoor ging Peter met Wil vaak naar warmere oorden per vliegtuig en/of boot. Peter
was een aktieve man, een doener die niet kon stilzitten. Reizen organiseren, tuinieren,
reizen, films en video’s plakken of knutselen aan zijn modelspoorbaan, hij was altijd
bezig.
Helaas kwam op 27 januari 2012 voor Peter de eindhalte en moest hij na 79 jaar
uitstappen. Ook wij, in onze regio Noord-Holland, zullen Peter missen. Maar we zijn trots
op het voorrecht dat we met hem mogen meereizen.Zijn plaats in de coupé zal worden
ingenomen door foto’s, films en mooie herinneringen.
Namens alle postactieven waarvoor hij zich heeft ingezet: Peter bedankt.


André de Vries

Landelijke dag 2012
Dit jaar wordt voor de zesde keer de landelijke
dag

‘De Ontmoeting’
georganiseerd en wel op

woensdag 26 september.
Een werkgroep is volop bezig met de
voorbereidingen en het samenstellen van een
aantrekkelijk programma waarbij de nadruk
weer zal liggen op reünie, elkaar ontmoeten.
Ook dit jaar zal het evenement vanwege de
centrale ligging en goede bereikbaarheid in
Nieuwegein worden gehouden.
LET EIND MEI OP UW BRIEVENBUS!!!
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Op 8 februari 2012 overleed Karel Evert Grandia, voor de oud-collega’s van de COMF in
Haarlem vele jaren een begrip door zijn vele activiteiten in de personeelsvereniging en als
bestuurslid van het COMF. Om die reden besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan
zijn overlijden met citaten uit de toespraak van COMF’s oud-voorzitter Van den Dool.

Afscheid
Vandaag gaan wij afscheid nemen van een aimabel mens:
Toen ik in 1947 in dienst trad bij de Belastingdienst gevestigd aan
het Klein Heiligland 84 te Haarlem vervulde Karel zijn militaire
dienstplicht in het voormalig Nederlands Indië waar hij de taak
vervulde van officier van Welzijn en Sport. Hij kon daar boeiend over
vertellen. Voor ons was ook belangrijk dat hij daar kennis maakte
met de volleybalsport. Verschillende collega's die ook in Indië hun
dienstplicht vervuld hadden maakten daar ook kennis met volleybal.
In overleg met de personeelsvereniging OVRA werd besloten om
onder dezelfde naam een volleybalclub op te richten. Karel was één
van de eerste voorzitters. Daarnaast was hij ook actief in de
plaatselijke personeelsvereniging en in de sportcommissie van de
Federatie van Personeelsverenigingen bij de Belastingdienst. De
Federatie organiseerde jaarlijks een landelijke sportdag waarin
Karel als lid van de sportcommissie vele sportdagen mede
organiseerde. Zijn voorzitterschap bij ons heeft niet lang geduurd.
Karel koos al snel voor zijn andere liefhebberij: het honkballen.
Ambtelijk is hij via de interne vakopleiding voor adjunct-commies en een cursus
boekhouden, tijdens het jaarlijks gehouden loopbaanonderzoek geselecteerd voor een
tweejarige opleiding tot controleur. Na de opleiding werd hij werkzaam bij de
Omzetbelasting en vanwege zijn inzet en deskundigheid werd hij gevraagd als docent op
te treden. Ook werd hem zelfs gevraagd lesboeken op zijn vakgebied te schrijven. Later
sprak hij over de lesperiode als de beste jaren uit zijn ambtelijke loopbaan.
Karel was op zijn werk en ook daarbuiten een bezig baasje. Dat is de dienstleiding
kennelijk niet ontgaan want Karel werd voor al zijn verdiensten benoemd Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Een welverdiende onderscheiding!
Helaas sloeg ook het noodlot toe in Karel's leven. Karel kreeg last van zijn darmen. Bij
onderzoek bleek hij een latente ontsteking mee te dragen in zijn darmen, ontstaan tijdens
zijn verblijf in de tropen. Een moeilijke tijd volgde met in 1999 bovendien het overlijden
van zijn vrouw Trudy na een kort ziekbed. Karel patiënt en Trudy, zijn steun en toeverlaat
was niet meer. De wijze waarop hij zich staande hield verdiende onze grote bewondering.
Na de oprichting van de postactievenclub regio Haarlem heeft Karel een aantal jaren
zitting gehad in het bestuur. Later maakte hij zich verdienstelijk met het schrijven van
stukjes voor onze Nieuwsbrief onder de kop ‘Even terug in de tijd’. Een rubriek die, gezien
ook de titel, bij vele ouderen zeer in de smaak viel. Gelukkig bleef hij ook deelnemen aan
de bijeenkomsten en sommige dagreizen van de postactieven. Daar kon hij praten met de
mensen waar hij zoveel jaren mee had gewerkt. Enkele weken voor zijn overlijden hadden
wij nog een goed gesprek in het Spaarne Ziekenhuis en daar nog wat ouwe koeien uit de
sloot gehaald: ‘Even terug in de tijd!’ Ik denk zeker te weten dat velen hem zullen missen.
Als je terug denkt aan Karel is de lach dichtbij! Karel bedankt.


Gerrit van den Dool

De foto-albums van het COMF kerstdiner (Haarlem) en de nieuwjaarsrecepties van Haarlem en
Amsterdam zijn te bereiken en bekijken via onze website http://www.postactievenbelastingdienst-nh.nl of www.postactievennh.mijnalbums.nl . 
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Haarlems Kerstdiner 2011………………….
Vrijdag 16 december 2011 staat met dikke letters in de
agenda: Kerstdiner met oud-colllega’s. Dan denk je
onwillekeurig terug aan vorig jaar, toen door de hevige
sneeuwval de wegen nauwelijks begaanbaar waren en velen
verstek moesten laten gaan. Nu regent het pijpenstelen,
maar daar laat een echte Hollander zich niet door
ontmoedigen. Tegen halfzes melden de 79 deelnemers zich
in de Toekan Haarlem Zuidoost, daar is de Frankrijkzaal al
feestelijk voor ons ingericht. Een ieder zoekt een tafel uit
naar eigen keuze en al snel worden de laatste nieuwtjes
uitgewisseld. De eerste glazen wijn worden ingeschonken en
ook de heerlijk broodjes met kruidenboter en tapenade
vinden gretig aftrek. Een goede gelegenheid voor voorzitter
Leo Dijkstra om een ieder hartelijk welkom te heten.
Evenals vorig jaar is gekozen voor een lopend buffet en de
door Ria de Haas en Ineke ter Metz fraai verzorgde
menukaarten geven een voorproefje van alle heerlijkheden
die ons te wachten staan. En dat is niet mis, uitgestald op de
tafels staat dit alles inmiddels uitnodigend klaar en die
uitnodiging is niet aan dovenmansoren gericht. De keuze is
werkelijk uitbundig. Koude schotels met voor de
visliefhebbers onder meer gerookte zalm, Hollandse en
Noorse garnalen en gerookte pangasiusfilet, daarbij
verloochent mijn afkomst uit Den Helder zich niet! Maar ook
de vleesliefhebbers komen ruimschoots aan hun trekken.
Eendenborstfilet, een Italiaans worstplateau en diverse
soorten ham zijn ook niet te versmaden. Het ‘fingerfood’
gedeelte wordt geserveerd in mooi opgemaakte glaasjes en
biedt onder andere rivierkreeftjes met een avocadodip en
gamba’s in een voortreffelijke wasabi mayonaise. Daarnaast
dan ook nog de warme afdeling, een aardappelgarnituur,
diverse groentes en vleeswaren, zoals getrancheerde beenham en kalkoentournedos. Waarbij ook hier visliefhebbers
niet zijn vergeten: wat bijvoorbeeld te denken van de slibtongetjes en de gevulde zalm! Een ieder laat zich dit alles
goed smaken en het aanbod is meer dan voldoende.
Voor zover nodig hebben de wijn en al het gebodene de
tongen nog losser gemaakt en de sfeer is dan ook prima,
oude contacten worden hernieuwd en nieuwe aangegaan.
Dan gaat plotseling het licht uit en komen de jongelui van de
bediening stralend op met het dessert, om het deftig te
zeggen: een Siberienne omelet voorzien van uiteenspattende
Kerststerretjes. Het woord ijs zou hier toch echt te profaan
zijn! Tot slot wordt het diner afgesloten met een kop koffie
aangevuld met bonbons. Naast de prima kwaliteit – een
Michelinster waardig – mag in dit kader ook de goede
bediening niet onvermeld blijven.
In zijn afscheidswoord wordt dit onderstreept door Leo
Dijkstra, die daarbij de hoop uitspreekt dat het volgende
Kerstdiner nog meer deelnemers kunnen worden genoteerd.
Het laatste woord is – traditiegetrouw – aan Leen de Jong
die een woord van dank richt tot het bestuur, dat deze
bijzonder geslaagde avond heeft georganiseerd. Als goede
voornemen voor 2012 geeft hij een ieder als advies mee:
“wees een beetje lief voor elkaar.”
Tijd om op passende wijze afscheid te nemen van elkaar,
met een handdruk of een warme omhelzing, en dan met een
blij gevoel naar huis. 
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…………..en Nieuwjaarsbijeenkomst 2012
Inmiddels is het alweer 10 januari in het jaar 2012 en
vandaag staat de Haarlemse nieuwjaarsbijeenkomst met
oud-collega’s en partners op het programma. Voor mijn
vrouw en mij de eerste keer dat we deze bijeenkomst
zullen bijwonen. Nota bene aangemoedigd door een
telefoontje uit Amsterdam. Voormalig collega Johan Ziel
spreekt zijn verbazing uit over het feit dat we elkaar hierbij
nog nooit ontmoet hebben. Het verweer dat de dinsdagmiddag mijn vaste bridgemiddag is vindt in zijn ogen
geen genade. Dan toch maar eieren voor mijn geld
gekozen en daar heb ik beslist geen spijt van. De
ontvangst met koffie en gebak is direct al een voltreffer en
zeker niet minder belangrijk is de grote opkomst. Ruw
geschat zo’n 100 deelnemers.
Voorzitter Leo Dijkstra opent de bijeenkomst met het
uitspreken van de goede wensen voor het jaar 2012.
Daarnaast haalt hij de dreigende ingreep op het pensioen
aan en roept op hiertegen de gelederen te sluiten. Een
woord van lof gaat voorts uit naar de voormalige
bestuursleden Gerrit van de Dool, Jan Dobber, Henk
Harder en Jan Preusterink, voor hun niet aflatende inzet
gedurende een reeks van jaren. Hierna het meer informele
gedeelte. Onder het genot van een glas en een hapje de
begroetingen en het uitwisselen van de goede wensen.
Helaas zijn er ook ditmaal weer een aantal overledenen te
betreuren. Persoonlijk denk ik dan aan mijn goede collega
Ben Boos en de markante Pook Zwiersen. Ook Bep
Harder is ons ontvallen, zij stond onder meer garant voor
de prachtige menukaarten in de afgelopen jaren.
Tot besluit is naar mijn mening een woord van waardering
zeker op zijn plaats voor het huidige bestuur. In de
afgelopen periode heeft dit bestuur op overtuigende wijze
aangetoond dat de door haar overgenomen fakkel in
goede handen is.
Haarlem december2011/januari 2012


Jaap Plas

Laatste “Wij” van Financiën van de persen
In januari 1946 verscheen de eerste editie van de ‘Wij van
Financiën’, later in brede kring beter bekend als de “WIJ”.
Bijna 66 jaar is nu het allerlaatste nummer gedrukt. In
december 2010 verscheen het laatste nummer in druk. Per 1
januari 2012 is de papieren versie van het oudste
departementale personeelsblad van Nederland opgeheven.
De artikelen van de ´WIJ` zullen nu worden gepubliceerd op
Rijksportaal, het gemeenschappelijke intranet van ministeries
en uitvoeringsorganisaties.
Twee keer per jaar (in mei en december) verschijnt er voor de
gepensioneerden van het kerndepartement (locatie Korte
Voorhout) een speciaal samengestelde knipselkrant, gemaakt
van het Financiënnieuws op Rijksportaal.
Wilt u deze knipselkrant ontvangen of wenst u meer informatie
hierover stuur dan een mailbericht naar wij@minfin.nl of een
brief naar Ministerie van Financiën,
Redactie Wij
Postbus 20201 - 2500 EE Den Haag
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Uit de laatste ‘WIJ’
Nieuw telefoonnummer
Vanaf juli 2012 kunnen mensen voor vragen aan de Rijksoverheid bellen met
telefoonnummer 1400. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van
minister-president Rutte.
De Rijksoverheid sluit zich hiermee aan bij de zogeheten 14-reeks voor
overheden en andere diensten van bijzonder maatschappelijk belang. De
telefonische loketten van meer dan 100 gemeenten, waaronder
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, hebben reeds een telefoonnummer
dat begint met 14, gecombineerd met het netnummer.
De stad New York stond hiervoor model. Hier kunnen alle inwoners met hun vragen
terecht bij één loket met een eenvoudig telefoonnummer. Met de overgang van de huidige
Postbus 51 Informatiedienst naar het nummer 1400 van de Rijksoverheid zet ook
Nederland een volgende stap in deze richting. De Rijksoverheid krijgt met het nummer
1400 immers een verwijsfunctie naar andere overheden en diensten.
Net als voor de overige nummers in de 14-reeks geldt voor 1400 een tarief voor bellen
naar een normaal vast nummer.
Voor meer informatie: www.rijksoverheid.


FIOD magazine gaat digitaal
Niet alleen de ‘WIJ’ van Financiën verdwijnt in zijn gedrukte vorm, ook het personeelsblad
van de Belastingdienst/FIOD is in december 2011 voor het laatst op papier verschenen.
Dat maakte de redactie bekend. In zijn laatste column die van de pers rolde meldt
(hoofd)redacteur Jurjen de Paauw dat de digitale versie van de uitgave onbeperkt meer
mogelijkheden geeft, zoals video’s met geluid toevoegen, mooie technieken met fotografie
en toepassingen van de sociale media.
Uw nieuwsbriefredacteur, vele jaren lang (hoofd)redacteur van het FIOD magazine
geweest, mocht het eerstkomende nummer al digitaal bekijken. Hij is erg onder de indruk
van de ongekende, technische mogelijkheden en vormgevingstechnieken die het geheel
tot een spannende uitgave maken. Zijn ‘opgegroeide kind’ heeft een bijzonder nieuw en
spannend vervolgleven gekregen waarop de redactie trots kan zijn!
Ook aan de oud-medewerkers en partners is gedacht. Zij hebben inmiddels een brief
ontvangen met de mogelijkheid om aan te geven of zij via internet toegang willen tot het
digitale magazine.
Oud-collega’s van de FIOD die belangstelling hebben om op de hoogte te blijven van het
actuele wel en wee bij de dienst kunnen een e-mail sturen aan
fiod.redactie@belastingdienst.nl .


Links het laatste magazine in druk en rechts het nieuwe digitale gezicht
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Sportdag Heiloo 2012
Op donderdag 31 mei 2012 wordt opnieuw de (regionale)
Sportdag Heiloo georganiseerd. Ook voor oudmedewerkers (post-actieven) was weer de mogelijkheid
om voor een aantal geselecteerde onderdelen in te
schrijven.
Op onze website www.postactieven-belastingdienst-nh.nl
kon daartoe een inschrijvingsformulier worden
gedownload. De inschrijving sloot op 10 februari 2012.
Een overzicht van de activiteiten waarvoor kon worden
ingeschreven:
Wandeltocht heren/dames

Afstand 15 km / 25 km

Wedstrijdloop heren (tot 40 jaar)

Afstand + 10 km.

Wedstrijdloop heren ( 40 tot 50 jaar)

Afstand + 10 km.

Wedstrijdloop heren (50 +)

Afstand + 10 km.

Wedstrijdloop dames

Afstand + 5 km.

Recreatieve fietstocht

Afstand + 50 km

Motortoertocht
Jurylid bij Wandeltocht/Wedstrijdloop/Fietstocht
Lawntennis (dubbel / heren / dames / mix)
Darts
Badminton enkel / dubbel / mix
Post-actieven kunnen altijd nog zonder inschrijving
deelnemen aan de wandeltocht of als toeschouwer
andere sportieve activiteiten bezoeken.


FPF activiteiten 2012
GPS wandelen in Wageningen

30 maart

Bridgetoernooi Rotterdam

21 april

Natuurwandeling in Schoorl

28 april

Amstel Gold fietstocht Limburg

18 mei

Financiën Golf open in Rhoon

4 juni

Fiets-/wandeldag Berg en Dal

16 juni

Watersportdag Kagerplassen

30 juni

Wadlopen naar Ameland

27/28 juli

Forelvissen in Pannerden

14 september

Mountainbike Voerstreek

20-22
september

Racketroernooi Bemmel

2 november

Biljarten in Roosendaal

3 november

Schaatsfestijn in Biddinghuizen

13 december
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Verbouwde Belasting & Douane Museum opent 7 juni 2012!
Het nieuwe Belasting & Douane Museum!
Langzamerhand trekt het stof op in de panden Parklaan 14 en 16. Vanuit
die wolken met stof is een prachtig museum ontstaan, een museum dat
geheel voldoet aan deze tijd qua klimaat, beveiliging en
publieksfaciliteiten.
2012 wordt het jaar van de complete vernieuwing. De aannemer, de
Rijksgebouwendienst, collega’s van het museum en de
Belastingdienst, bestuur, ontwerpers en installateurs. Allemaal hebben
ze met grote betrokkenheid en enthousiasme veel werk verzet.
Begin februari 2012 was de oplevering van de twee gebouwen, vanaf begin maart zitten
alle museummedewerkers weer in Parklaan 14 en medio februari begon de
daadwerkelijke herinrichting van Parklaan 16. En dan is op donderdag 7 juni eindelijk de
Grande Opening. Vanaf dat moment kunt u kennismaken met het vernieuwde museum.

Nieuwe Logo en Huisstijl!
Naast dit alles heeft het museum per 1 januari 2012 een nieuw logo, een nieuwe huisstijl
en een up-to-date website. U kunt alles volgen via internet(www.bdmuseum.nl) en het
museumblad Impost, die in 2012 vier keer zal verschijnen.


Agenda 2012
Amsterdam
22 mei

Eiermuseum Barneveld + Bakkerijmuseum Hattum

6 september (o.v.)

Zeeland: natuurtocht met gids en vaartocht Oosterschelde

Haarlem
24 april

Dagtrip Broekerveiling–Hoorn-Medemblik

27 maart

Inloopmiddag Surinameweg

16 oktober

Inloopmiddag Surinameweg

30 oktober

Najaarsvergadering bestuur COMF

14 december

Kerstdiner

Regio Nrd-Holland
28 mei t/m 4 juni

8-daagse reis naar Wales (volgeboekt)

Landelijk
26 september

De Ontmoeting – Nieuwegein – Business Centre

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de postactievenregio 21 (COMF-Haarlem) en wordt
verstuurd aan alle postactieven in de regio Noord-Holland.
Samenstelling en redactie: Co de Haas; Bram Otte; Vormgeving: Bram Otte
Medewerkers:; Jaap Plas, André de Vries; Gerrit van den Dool;
Leo Dijkstra; Jurjen de Paauw
Bronnen: Wij van Financiën; Belasting & Douanemuseum/Impost; FIOD magazine.
Foto’s: Marianne Bloem; Gerard Brouwer, Jaap Plas, eigen foto’s en andere postactieven.
Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws: www.postactieven-belastingdienstnh.nl. Meer foto’s - van vele reizen en activiteiten kunt u bekijken, bestellen en/of
downloaden via onze fotowebsite http://www.postactievennh.mijnalbums.nl/
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