
Activiteitenprogramma

Personeelsvereniging

Bij ons leer je de wereld kennen

Jaargang 1, editie 1 (juli 2019)



Jaargang 1, editie 1 (juli 2019) 
©2019, design by: TWP

Terugblik

 



Bezoekadres: 
Academiegebouw  
 Rapenburg 73 
kamer B.2.05 

 Aanwezig: maandag van 08.30 –13.00 uur (mu.v. vakantieperiodes)
 

Postadres: 
 t.a.v. Personeelsvereniging Universiteit Leiden 
Postbus 9500
2300 RA  Leiden

Telefoon:   071 527 32 25
E-mail:    pv@bb.leidenuniv.nl 
Website:   www.pvul.nl 

Rekeningnummers: 

Activiteiten:    NL 03 INGB 000 039 5726 
Ledenadministratie:  NL 30 INGB 000 003 1975
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A. (Andries) Riezenkamp, voorzitter:  
06 83 08 4960 
 
C. (Cor) Verhagen, penningmeester:  
071 331 69 16
 
Y.J. (Yvonne) Houps-Bredewold, voorzitter evenementencommissie: 
06 53 465 111
 
D.T. (Tom) Stapper 
071 527 80 62 

J. (Jeanine) Kientz - Rosheuvel

Let op! 
Gaat u verhuizen, krijgt je een ander telefoonnummer of een ander e-mailadres geef 

dit dan door aan het secretariaat via: pv@bb.leidenuniv.nl

Let op! 
Je krijgt korting bij diverse winkels en gelegenheden in de regio Leiden als je lid 

bent van de personeelsvereniging. Op vertoon van jouw pas van  
de personeelsvereniging krijg je de korting. 

Benieuwd waar dit is? klik dan hier.
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Contactgegevens Bestuur

mailto:pv%40bb.leidenuniv.nl%20?subject=
mailto:pv%40bb.leidenuniv.nl?subject=Adres%20wijziging
http://www.pvlumc.nl/kortingsboekje.html


 
vrijdag    13 september   “Een Avondje ABBA” on p    ]age    
vrijdag   20 september  “Boottocht IJmuiden” on page 8
zaterdag   28 september  “Airsoft” on page 9
vrijdag   11 oktober    “Cocktailworkshop & Diner” on page 10

zaterdag   19 oktober    “Rondleiding Brouwerij Pronck” on page 11

zaterdag   2 november   “Skiën/Snowboarden & fonduen” on page 12

donderdag   7 november   “Wijn- & Spijsavond” on page 13
vrijdag   22 november   “Jubileumfeest” on page 14
zaterdag   30 november   “Skydiven” on page 15
vrijdag t/m zondag 6 december   “Kerstreis Newcastle” on page 16
maandag   9 december   “Kerstkoken” on page 17
woensdag   18 december   “Kerststukjes” on page 18
vrijdag   20 december   “Kerstdiner” on page 19

Je betaling is je aanmelding! 
Voor iedere activiteit dien je apart een betaling te doen.

Meedoen met een activiteit maar nog geen lid? 
Meld je hier eenvoudig en snel aan!

 
Wist je dat: je op vertoon van jouw lidmaatschapskaart

voor toegang tot de Hortus Botanicus slechts € 2,00 betaalt  
en bij de Universiteitswinkel 10% korting ontvangt op jouw aankopen?

 
TIP!! 

Voor updates en actuele informatie kun je terecht op onze website: 
http://www.pvul.nl/
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Een Avondje ABBA

 
Datum:  vr. 13 september 2019 
Aanvang: 20:00 uur 
Adres:  Marktsteeg 8 
  2312 CS 
  Leiden 
 
Kosten: € 12,50 per persoon. 
  Je kunt maximaal 1 
  introducé meenemen 
  naar de activiteit. 
 
  Betaling kan gedaan worden 
  op rekeningnummer: 
  NL03 INGB 0000 395 726 
  t.n.v. PERSONEELSVER  
  VAN DE UNIVERSITEIT  
  TE LEIDEN. 
  Met als omschrijving:
  “ABBA” 
 
 
Uiterste inschrijfdatum: 1 September 2019

 
Het is weer tijd om even lekker met de voeten van de vloer te gaan, want op deze 
avond komt de tribute band ‘Abba Gold’ naar de Gebroeders de Nobel in Leiden. 
 
Abba Gold is een hommage aan de muziek van Abba in zijn originele vorm: twee 
vrouwen, fantastische liedjes en een rock-‘n-rollband die niet te versmaden is!  
De bandleden zaten eerder in de cast van Mamma Mia op West End in Londen. 
 
Er zijn 60 kaarten beschikbaar, dus OP = OP.

Let op! Tijdens de evenementen kunnen er foto/video-opnames 
gemaakt worden voor promotiedoeleinden. 

Indien je niet in beeld gebracht wilt worden dien je dit voor aanvang 
van de activiteit aan te geven bij de organisatie.
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Volgorde van inschrijving geschiedt op basis  
van binnenkomst van het verschuldigde bedrag op:

Rekening  NL03 INGB 0000 395 726
t.n.v. PERSONEELSVER VAN DE UNIVERSITEIT TE LEIDEN

Overzicht Activiteiten

mailto:https://www.jotform3.leidenuniv.nl/form/50183942415%3F_ga%3D2.18367551.768635888.1556106901-1061762749.1551175000?subject=


Boottocht IJmuiden

 
Datum:  vr. 20 september 2019 
Aanvang: 09:30 uur 
Adres:  Leiden 
         
         
 
Kosten: € 75,- per persoon. 
  Je kunt maximaal 1 
  introducé meenemen 
  naar de activiteit. 
 
  Betaling kan gedaan worden 
  op rekeningnummer: 
  NL03 INGB 0000 395 726 
  t.n.v. PERSONEELSVER  
  VAN DE UNIVERSITEIT  
  TE LEIDEN. 
  Met als omschrijving:
  “Boottocht IJmuiden” 
 
 
Uiterste inschrijfdatum: 1 September 2019

 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse boottocht.  
Er wordt gevaren met de boot Moby Queen van Rederij Tisset uit Zaandam.
Deze keer is gekozen voor een tocht richting IJmuiden waar je de bouw van de grootste nieuwe 
zeesluis van de wereld kunt zien en beleven, het havengebied, havenberoepen en meer. 
Je kunt de tentoonstelling zien waarin het gehele sluizencomplex op schaal is nagebouwd, zelf de 
sluis bedienen en even als sluiswachter fungeren. 

Dagprogramma:
09.30 uur vertrek  vanuit Leiden richting Zaandam
10.30 uur aankomst Haven Moby Queen
11.00 uur 2 kopjes koffie met gebak en vertrek naar IJmuiden door de zeesluis rond forteiland  
  naar steiger SHIP
13.00 uur lunch aan boord van de Moby Queen
14.00 uur bezoek aan museum SHIP
16.00 uur rondvaart door het zeehavengebied en over ’t IJ.
17.30 uur Warm-koud buffet “voor Pampus liggen” aan boord van de Moby Queen
19.30 uur Ontschepen en terug met de bus naar Leiden.
* tijden zijn onder voorbehoud!
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Airsoft

 
Datum:  za. 28 september 2019 
Aanvang: 12:00 uur 
Adres:  Combat City 
  Leiden 
    
    
 
Kosten: € 25,- per persoon. 
  Je kunt maximaal 1 
  introducé meenemen 
  naar de activiteit. 
 
  Betaling kan gedaan worden 
  op rekeningnummer: 
  NL03 INGB 0000 395 726 
  t.n.v. PERSONEELSVER  
  VAN DE UNIVERSITEIT  
  TE LEIDEN. 
  Met als omschrijving:
  “Airsoft” 
 
Uiterste inschrijfdatum: 1 September 2019

 
Airsoft is in het buitenland al langere tijd populair. Sinds 2013 is deze schietsport ook in Neder-
land toegestaan. Het is een militaire simulatiegame, waarbij teams tegen elkaar strijden. Tijdens 
de airsoftgames gebruik je een realistisch ogend wapentuig en je schiet met 6mm BB’s (biologisch 
afbreekbare balletjes).

De groepen worden in tweeën verdeeld, zodat er 2 teams tegen elkaar zullen strijden. In dit 
”gevecht” ben je 2,5 uur lang op je hoede en aan het schieten.
 
Wie durft het aan om mee te doen aan deze actieve en spannende middag?

Let op! Tijdens de evenementen kunnen er foto/video-opnames 
gemaakt worden voor promotiedoeleinden. 

Indien je niet in beeld gebracht wilt worden dien je dit voor aanvang 
van de activiteit aan te geven bij de organisatie.
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Cocktailworkshop & Diner

 
Datum:  vr. 11 oktober 2019 
Aanvang: 18:00 uur 
Adres:  De Gaanderij 
  Nieuwstraat 32 
  2312 CK  
  Leiden 
 
Kosten: € 45,- per persoon. 
  Je kunt maximaal 1 
  introducé meenemen 
  naar de activiteit. 
 
  Betaling kan gedaan   
  worden op rekening-  
  nummer: 
  NL03 INGB 0000 395 726 
  t.n.v. PERSONEELSVER  
  VAN DE UNIVERSITEIT  
  TE LEIDEN. 
  Met als omschrijving:
  “Cocktailworkshop” 
 
Uiterste inschrijfdatum: 22 September 2019

 
Weer eens wat anders dan een biertje of wijntje?  
 
Tijdens deze avond wordt je allereerst verwelkomt met een heerlijke cocktail.  
Voordat we verder gaan met het nuttigen van de cocktails is het natuurlijk belangrijk om een 
goede bodem te hebben. Daarom starten we de avond met een heerlijk driegangen keuzemenu  
en 3 consumpties. Vervolgens maakt de bartender je op een plezierige manier wegwijs in  
de cocktailwereld.  
Er wordt begonnen met een stukje geschiedenis, drankenkennis, leuke weetjes en tips om de 
lekkerste cocktails te kunnen maken. Daarna is het jouw beurt om in duo’s achter de bar plaats te 
nemen om twee lekkere cocktails maken.

Let op! Tijdens de evenementen kunnen er foto/video-opnames 
gemaakt worden voor promotiedoeleinden. 

Indien je niet in beeld gebracht wilt worden dien je dit voor aanvang 
van de activiteit aan te geven bij de organisatie.
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Rondleiding Brouwerij Pronck

 
Datum:  za. 19 oktober 2019 
Aanvang: 14:00 uur 
Adres:  Brouwerij Pronck 
  Langegracht 70D 
  2312 NV 
  Leiden 
 
Kosten: € 7,50 per persoon. 
  Je kunt maximaal 1 
  introducé meenemen 
  naar de activiteit. 
 
  Betaling kan gedaan worden 
  op rekeningnummer: 
  NL03 INGB 0000 395 726 
  t.n.v. PERSONEELSVER  
  VAN DE UNIVERSITEIT  
  TE LEIDEN. 
  Met als omschrijving:
  “Rondleiding Pronck” 
 
 
Uiterste inschrijfdatum: 29 september 2019

 
Benieuwd hoe deze Leidse Brouwerij er van binnen uitziet en wil je weten wat er voor zo’n lekker 
biertje nodig is? 
 
Op deze middag kun je genieten van een rondleiding door deze opkomende brouwerij.  
 
Aansluitend aan de rondleiding krijg je ook de mogelijkheid om te genieten van een aantal  
heerlijke bieren gebrouwen door Pronck.

Let op! Tijdens de evenementen kunnen er foto/video-opnames 
gemaakt worden voor promotiedoeleinden. 

Indien je niet in beeld gebracht wilt worden dien je dit voor aanvang 
van de activiteit aan te geven bij de organisatie.
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Skiën/Snowboarden & fonduen

 
Datum:  za. 2 november 2019 
Aanvang: 15:30 uur 
Adres:  Snowworld 
  Buytenparklaan 
  2717 AX 
  Zoetermeer 
 
Kosten: € 55,- per persoon. 
  Je kunt maximaal 1 
  introducé meenemen 
  naar de activiteit. 
 
  Betaling kan gedaan worden 
  op rekeningnummer: 
  NL03 INGB 0000 395 726 
  t.n.v. PERSONEELSVER  
  VAN DE UNIVERSITEIT  
  TE LEIDEN. 
  Met als omschrijving:
  “Skien en Snowboarden” 
 
 
Uiterste inschrijfdatum: 29 september 2019

Altijd al willen leren skiën of snowboarden? Dat kan met deze activiteit!  
 
Jij kunt samen met een ski of snowboard leraar leren skiën bij Snowworld in Zoetermeer.
Kan je al skiën of snowboarden? In dat geval kunt je vrij skiën of snowboarden.

Zoals het hoort bij wintersport is er na het skiën/snowboarden een Après-ski en vervolgens een lekkere 
vleesfondue.
 
Het arrangement is inclusief materiaalhuur (ski’s of snowboard en schoenen), 1 Uur skipas, een glas glüh-
wein, onbeperkt drinken (bier, fris, wijn, koffie en thee), 3 hapjes per persoon en een diner (vleesfondue)

9

Wijn- & Spijsavond

 
Datum:  do. 7 november 2019 
Aanvang: 19:00 uur 
Adres:  Restaurant Alexander 
  Alexandrine Tinneplein 96 
  2331 PP 
  Leiden 
 
Kosten: € 27,50 per persoon. 
  Je kunt maximaal 1 
  introducé meenemen 
  naar de activiteit. 
 
  Betaling kan gedaan worden 
  op rekeningnummer: 
  NL03 INGB 0000 395 726 
  t.n.v. PERSONEELSVER  
  VAN DE UNIVERSITEIT  
  TE LEIDEN. 
  Met als omschrijving:
  “Wijn en Spijsavond” 
 
 
Uiterste inschrijfdatum: 17 oktober 2019

 
Zin in weer een gezellige en smaakvolle wijn- & spijsavond bij Restaurant Alexander (Chinees Gastronomisch 
Specialiteiten Restaurant)? Dat kan!

Het geheel zal bestaan uit: Amuse met welkomstdrankje, 4-gangen verrassend chefs menu, 2 verschillende 
proef wijnen per gang (3 warme gerechten), 4e gang + 1 glas dessertwijn, tafelwater en afsluitend koffie/
thee met bonbons.
Er zal een andere wijndeskundige aanwezig zijn dan de vorige keer om informatie te geven over de wijnen 
die gedronken worden bij de verschillende gerechten.  
 
Bij het voor- tussen- en hoofdgerecht kunt u kiezen uit twee verschillende wijnen.

Let op! Tijdens de evenementen kunnen er foto/video-opnames 
gemaakt worden voor promotiedoeleinden. 

Indien je niet in beeld gebracht wilt worden dien je dit voor aanvang 
van de activiteit aan te geven bij de organisatie.
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Let op! Tijdens de evenementen kunnen er foto/video-opnames 
gemaakt worden voor promotiedoeleinden. 

Indien je niet in beeld gebracht wilt worden dien je dit voor aanvang 
van de activiteit aan te geven bij de organisatie.



Jubileumfeest

 
Datum:  vr. 22 november 2019 
Aanvang: 20:00 uur 
Adres:  Scheltema 
  Marktsteeg 1 
  2312 CS 
  Leiden 
 
Kosten: € 7,50 per persoon voor   
  leden en € 15,- per persoon voor  
  niet-leden. Je kunt maximaal 1 
  introducé meenemen 
  naar de activiteit. 
 
  Betaling kan gedaan worden 
  op rekeningnummer: 
  NL03 INGB 0000 395 726 
  t.n.v. PERSONEELSVER  
  VAN DE UNIVERSITEIT  
  TE LEIDEN. 
  Met als omschrijving:
  “Jubileumfeest” 
 
 
Uiterste inschrijfdatum: 3 november 2019

 
Op 22 november 2019 viert de Personeelsvereniging haar 55-jarig jubileum.  
Het feest zal plaatsvinden in Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden.
Dit heugelijke feit willen wij uiteraard met alle leden van de Personeelsvereniging van de Univer-
siteit Leiden vieren. 

Wat kunt u op deze avond verwachten?
In twee zalen van het complex wordt opgetreden. In de grote zaal is dat de bekende “Coverband” 
jeWelste en in de kleine zaal “Jouw Moment Karaokeband”.
Er is ook een aparte zaal beschikbaar waar u als dat nodig is even lekker kunt loungen.

Bij binnenkomst van de zaal ontvangt u van leden van de activiteitencommissie een aantal  
consumptiemunten om drankjes (bier, fris wijn, koffie en thee) gedurende de avond bij de diverse 
bars te kunnen halen.  
Daarnaast zal er tijdens de avond rond worden gegaan met diverse snacks.  
Aan het einde van de avond wordt er nog een late night snack gepresenteerd. 

Let op! Iedereen is welkom, want ook medewerkers/collega’s die op dit moment nog geen lid zijn 
van de Personeelsvereniging nodigen wij graag uit om deze avond met ons mee te vieren. 
NEEM AL JE COLLEGA’S MEE!

De prijs voor deze gezellige jubileum avond bedraagt voor jou en je introducé € 7,50 per persoon.
Mocht u nog geen lid zijn en graag op deze avond aanwezig willen zijn dan bedraagt de prijs  
€ 15,00 per persoon.
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Skydiven

Datum:  za. 30 november 2019
Aanvang: 14:00 uur 
Adres:  City Skydive Utrecht 
  De Heldinnenlaan 1 
  3543 MB 
  Utrecht 
 
Kosten: € 40,- per persoon. 
  Je kunt maximaal 1 
  introducé meenemen 
  naar de activiteit. 
 
  Betaling kan gedaan worden 
  op rekeningnummer: 
  NL03 INGB 0000 395 726 
  t.n.v. PERSONEELSVER  
  VAN DE UNIVERSITEIT  
  TE LEIDEN. 
  Met als omschrijving:
  “Skydiven”  
 

Uiterste inschrijfdatum: 1 november 2019

 
Altijd al willen weten hoe het voelt om een vrije val te maken in de lucht?  
Maar durf je niet echt uit een vliegtuig te springen?
Dit is je kans!  
Met de Personeelsvereniging gaan we op deze dag naar City Skydive in Utrecht.  
Hier krijg je het gevoel dat je een vrije val maakt, maar eigenlijk zit je in een grote windturbine die 
lucht omhoog blaast, waardoor je blijft zweven. Door bepaalde bewegingen te maken met je armen 
en benen bepaal jij hoe je je voortbeweegt door de lucht!  
Dit leer je in drie sessies in de windtunnel.
 
DEZE UNIEKE ERVARING WIL JE NIET MISSEN!

Let op! Tijdens de evenementen kunnen er foto/video-opnames 
gemaakt worden voor promotiedoeleinden. 

Indien je niet in beeld gebracht wilt worden dien je dit voor aanvang 
van de activiteit aan te geven bij de organisatie.
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Kerstreis Newcastle

 
Datum:  vr. 6 - zo. 8 december 2019 
Aanvang: namiddag 
Adres:  Volgt in latere info. 
        
        
        
 
Kosten: € 90,- per persoon.  
  (2-persoons hut) of € 80,-  
  per persoon (4-persoonshut). 
  Je kunt maximaal 1 
  introducee meenemen 
  naar de activiteit. 
 
  Betaling kan gedaan worden 
  op rekeningnummer: 
  NL03 INGB 0000 395 726 
  t.n.v. PERSONEELSVER   
  VAN DE UNIVERSITEIT   
  TE LEIDEN. 
  Met als omschrijving:
  “Kerstreis” 
 
Uiterste inschrijfdatum: 10 september 2019

 
Kom je met ons genieten van een 3-daagse kerstreis naar Newcastle?
 
Het programma ziet er als volgt uit:
 
Dag 1 – vrijdag 6 december 2019
- Vertrek in de namiddag met de bus naar de haven van IJmuiden.
- Aankomst en inschepen aan boord van de ferry van DFDS Seaways. 17.30 uur vertrek.
- Buffet aan boord.
- Vrije avond en overnachting aan boord van de ferry.
 
Dag 2 – zaterdag 7 december 2019
- Ontbijt aan boord.
- 09.00 uur aankomst in de haven van NewCastle en ontschepen.
- Vertrek per lokale touringcar naar NewCastle.
- Vrije tijd in NewCastle.
- Aan het einde van de dag vertrek per lokale touringcar naar de haven  
 en inschepen aan boord van de ferry.
- Buffet aan boord.
- Overnachting aan boord van de ferry.
 
Dag 3 – zondag 8 december 2019
- In de ochtend ontbijt aan boord
- 09.45 uur Aankomst IJmuiden, ontschepen en terug met de touringcar richting Leiden.
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Kerstkoken

 
Datum:  ma. 9 december 2019 
Aanvang: n.t.b. 
Adres:  Kook-Planet 
  Laan van Berendrecht 264 
  2352 VP 
  Leiderdorp 
 
Kosten: € 45,- per persoon. 
  Je kunt maximaal 1 
  introducé meenemen 
  naar de activiteit. 
 
  Betaling kan gedaan worden 
  op rekeningnummer: 
  Nl 03 ingb 0000 395 726 
  t.n.v. PERSONEELSVER  
  VAN DE UNIVERSITEIT  
  TE LEIDEN. 
  Met als omschrijving:
  “Kerstkoken”  
 

Uiterste inschrijfdatum: 10 november 2019

Op deze avond leert Lucien je een heerlijk kerstdiner te maken, zodat je een idee hebt wat je jouw  
familie/gasten kunt voorschotelen.

Er kunnen maximaal 16 personen aan deze avond deelnemen. Mochten er meerdere aanmeldingen binnen-
komen dan bestaat de mogelijkheid een extra avond te organiseren.

Nadat je de gerechten klaar hebt gemaakt kun je deze aan een gezellig gedekte tafel opeten.  
 
Uiteraard met een daarbij behorend glas wijn. 

Let op! Tijdens de evenementen kunnen er foto/video-opnames 
gemaakt worden voor promotiedoeleinden. 

Indien je niet in beeld gebracht wilt worden dien je dit voor aanvang 
van de activiteit aan te geven bij de organisatie.
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Kerststukjes

 
Datum:  wo. 18 december 2019 
Aanvang: avond 
Adres:  A.E. Overdevest GZN & Zn. 
  Katkwijkseweg 19a 
  2242 PB 
  Wassenaar 
 
Kosten: € 22,50 per persoon. 
  Je kunt maximaal 1 
  introducé meenemen 
  naar de activiteit. 
 
  Betaling kan gedaan worden 
  op rekeningnummer: 
  Nl 03 ingb 0000 395 726 
  t.n.v. PERSONEELSVER  
  VAN DE UNIVERSITEIT  
  TE LEIDEN. 
  Met als omschrijving:
  “Kerststukjes” 
 
 
Uiterste inschrijfdatum: 17 november 2019

 
Zoals elk jaar kun je deze avond weer een prachtig kerststuk kunnen maken.  
De workshop wordt gegeven door Jolanda van Decotrend. 
Net zoals afgelopen jaar, zal ook deze avond weer gehouden worden in de Tulpenschuur van de 
familie Overdevest. 

Op dit moment is nog niet bekend uit welke voorbeelden je kunt kiezen.  
 
Een paar weken van tevoren ontvangen de leden die zich hebben aangemeld  
foto’s met keuzemogelijkheden.

Let op! Tijdens de evenementen kunnen er foto/video-opnames 
gemaakt worden voor promotiedoeleinden. 

Indien je niet in beeld gebracht wilt worden dien je dit voor aanvang 
van de activiteit aan te geven bij de organisatie.
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Kerstdiner

Datum:  vr. 20 december 2019 
Aanvang: 17:45 uur 
Adres:  Brasserie Park 
  Van Diepeningenlaan 2 
  2352 KA 
  Leiderdorp 
 
Kosten: € 25,- per persoon. 
  Je kunt maximaal 1 
  introducé meenemen 
  naar de activiteit. 
 
  Betaling kan gedaan worden 
  op rekeningnummer: 
  NL03 INGB 0000 395 726 
  t.n.v. PERSONEELSVER  
  VAN DE UNIVERSITEIT  
  TE LEIDEN. 
  Met als omschrijving:
  “Kerstdiner” 
 
 
Uiterste inschrijfdatum: 1 december 2019

 
Op vrijdagavond 20 december 2019 genieten van een heerlijk Kerstdiner?  
Deze wordt wederom gegeven in Brasserie Park te Leiderdorp.

Er wordt een 3-gangendiner geserveerd en afsluitend een kopje koffie of thee.
Je ontvangt bij binnenkomst consumptiemunten voor 3 drankjes (bier, wijn of fris).

Zodra het hoofdgerecht bekend is ontvangt je een mail waarin je jouw keuze voor wat betreft Vis, Vlees of 
Vega bekend kunt maken.

VOL=VOL (maximaal 90 personen).

Let op! Tijdens de evenementen kunnen er foto/video-opnames 
gemaakt worden voor promotiedoeleinden. 

Indien je niet in beeld gebracht wilt worden dien je dit voor aanvang 
van de activiteit aan te geven bij de organisatie.

16



Jaargang 1, editie 1 (juli 2019) 
©2019, design by: TWP


	Een Avondje ABBA

