Nieuwsbrief Nr. 1 - 2019
De Nieuwsbrief is het informatiebulletin van de Personeelsvereniging van de
Universiteit Leiden en bevat informatie van het bestuur en activiteiten.
Secretariaat:
Rapenburg 73, kamer B2-05
Postbus 9500, 2300 RA Leiden
Tel.: 071 527 32 25
E-mail: pv@bb.leidenuniv.nl
Rekening Activiteiten: NL03 INGB 0000 395726
Rekening Ledenadministratie: NL30 INGB 00000 31975
Openingstijd: maandag van 08.30 – 13.00 uur
Bestuur
A. Riezenkamp, voorzitter: 071-521 62 87 of mobiel 06 83 08 4960

C. Verhagen, penningmeester: 071-331 69 16
Y.J. Houps-Bredewold, voorzitter evenementencommissie:
071-517 60 70 of mobiel 06 53 465 111
E. van Steeg-Blom, 071-527 4034
S.v.d. Hek
Redactie
Yvonne Houps: 071-517 60 70 / 06 53 465 111
Alle wijzigingen betreffende verhuizing, telefoonnummer en/of e-mailadres
gelieve u door te geven aan het secretariaat.
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Redactioneel
Voor u ligt Nieuwsbrief nr. 1-2019 met daarin de activiteiten voor het eerste
halfjaar.

BELANGRIJKE INFORMATIE
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat wij met ingang van
2019 de Nieuwsbrief alleen nog maar digitaal wilde verzenden. Helaas
hebben wij door onvoorziene omstandigheden dit moeten uitstellen en is het
de bedoeling dat dit pas met ingang van Nieuwsbrief nr. 2 in 2019 gaat
gebeuren. Deze keer ontvangt u dus de Nieuwsbrief nog als boekje
toegezonden.
Bekend is bij ons dat niet alle leden over een computer beschikken zodat zij
de Nieuwsbrief niet kunnen lezen. Voor deze leden stellen wij een gedrukte
vorm beschikbaar. Het is wel noodzakelijk dat u bij ons bekend maakt dat u
niet over een computer beschikt en aangeeft dat u de gedrukte Nieuwsbrief
wil ontvangen. Tot op heden hebben wij pas van 1 lid te horen gekregen dat
deze de Nieuwsbrief per post wil ontvangen.
Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de
Personeelsvereniging op maandagochtend van 09.00 tot 10.30 uur
(071-5273225) of via het mobiele nummer van Yvonne Houps (0653465111).
Nu het einde van 2018 weer met rasse schreden nadert willen wij van de
gelegenheid gebruik maken om al onze leden prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig en Gezond 2019 toe te wensen.
Het secretariaat van de Personeelsvereniging is verhuisd: het nieuwe
adres is Academiegebouw, Rapenburg 73 2311 GJ Leiden.
Telefoonnummer is ongewijzigd.

Adreswijziging
Er wordt nog steeds gedacht dat adreswijzigingen van werkende leden door de
salarisadministratie aan het secretariaat van de personeelsvereniging worden
doorgegeven. Dit is beslist niet waar!
Gaat u verhuizen of krijgt u een ander e-mailadres geef dit dan te allen tijde door
aan het secretariaat.
Yvonne Houps
Voorzitter Evenementen Commissie.
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Activiteiten
Activiteitenprogramma 2019
1. Make-up workshop
2. Chocoladeworkshop
3. Bowlen
4. Mozaïek workshop
5. Tapas eten
6. Algemene Ledenvergadering
7. Dagtocht Zeeland
8. Passion Food
9. IJskarten met winterborrel
10. Een avondje “Queen”
11. Fietstocht
12. Buitenlandse reis naar Zakynthos
13. Wijn & Spijsavond
14. Workshop kerststukje
15. Kerstreis
16. Kerstbuffet

24 januari
7 februari
14 februari
10 maart
21 maart
26 maart
19 april
24 april
11 mei
31 mei
8 juni
5 t/m 12 oktober
november
december
december
december

Bovengenoemde activiteiten van september t/m december zijn nog niet
compleet. In Nieuwsbrief nr. 2 zal het definitieve programma worden vermeld.

Uw betaling is uw aanmelding!
U dient voor iedere activiteit apart te betalen
Informatie over kortingen kunt u vinden op onze
website (zie redactioneel)

Inschrijving geschiedt uitsluitend door storting van het verschuldigde
bedrag op:
NL03 INGB 0000 395726
t.n.v. PV van de Universiteit Leiden
onder vermelding van de activiteit!
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Make-up workshop
Of je nu iemand bent die elke dag
make-up draagt of juist nooit make-up
draagt, omdat je een erg gevoelige
huid hebt, dat is met deze workshop
geen enkel probleem! De make-up
van Creative Cosmetics is op basis
van mineralen en voor iedereen dus
heel fijn om mee te werken.
Op donderdagavond 24 januari
2019 en bij genoeg aanmeldingen ook op dinsdag 29 januari 2019 kun jij de
make-up komen uitproberen bij Creative Cosmetics in Noordwijkerhout en na
afloop ook nog eens de producten met 10% korting shoppen!

In de 2,5 uur durende workshop leer je, van een visagist, in 4 stappen hoe je een
mooie make-up kunt aanbrengen en welke make-up het beste bij jouw huid past.
Je leert welke kleuren het mooiste staan en hoe je deze aan kan brengen. De
visagist zal eerst demonsteren en vervolgens kun je het zelf proberen!
Heb je juist een look die je graag wilt proberen? Dan kunnen ze daar natuurlijk
ook altijd naar kijken! De prijs voor deze activiteit bedraagt € 22,50 per persoon
voor leden en 1 introduce.
U dient het verschuldigde bedrag voor u en uw eventuele introduce uiterlijk
13 januari 2019 over te maken op rekening NL 03 INGB 0000 395726 t.n.v.
Personeelsvereniging Universiteit Leiden onder vermelding van “Make-up”
waarna uw inschrijving definitief is.
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Chocoladeworkshop
Op donderdagavond 7 februari 2019 organiseert de evenementencommissie
een romantische chocoladeworkshop met als thema ‘Valentijn’ bij top
chocolaterie Hop & Stork in de Passage in Den Haag.

Wil jij jezelf of je partner eens lekker verwennen, doe dan gezellig mee aan deze
workshop!
Gedurende deze professionele workshop leer je meer over chocolade, van
cacaoboon tot reep, krijg je een proefsessie chocolade van wit tot zeer puur uit
verschillende delen van de wereld en krijg je een demonstratie van het
tempereerproces van chocolade.

Daarna ga je natuurlijk zelf aan de slag met het maken van je eigen chocolade
hart. Je gaat deze decoreren, maar ook aan de slag met het airbrushen. En als
kers op te taart krijg je nog tips voor de bereiding van chocolade thuis en gaan
we het chocoladehart feestelijk inpakken.
Heb je ook zin om jezelf te verwennen met deze workshop?
De prijs voor deze activiteit bedraagt € 30,00 per persoon voor leden en 1
introduce.
U dient het verschuldigde bedrag voor u en uw eventuele introduce uiterlijk
20 januari 2019 over te maken op rekening NL 03 INGB 0000 395726 t.n.v.
Personeelsvereniging Universiteit Leiden onder vermelding van
“Chocoladeworkshop” waarna uw inschrijving definitief is.
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Jaarlijkse Bowlingavond
Op donderdag 14 februari 2019 organiseert de Evenementen Commissie haar
jaarlijkse bowlingavond die dit jaar wederom wordt gehouden in het
Bowlingcentrum te Leiderdorp in het winkelcentrum “De Winkelhof” (via de
parkeergarage te bereiken met lift).
Aanvangstijd: 18.30 uur.
Op de officiële wedstrijdbanen kunt
u uw krachten meten met collega’s.
Tijdens het bowlen krijgt u een
bittergarnituur aangeboden inclusief
4 consumptiemunten voor drankjes +
koffie/thee. De overige te nuttigen
drankjes zijn voor eigen rekening à €
2,50 per stuk.
Na het bowlen kunt u genieten van
een uitgebreid steengrill arrangement.
De kosten voor deze sportieve en gezellige avond bedragen € 15,00 per persoon
voor leden en 1 introducé. Voor niet-leden bedraagt de prijs € 30,00 per persoon.
U dient het verschuldigde bedrag voor 1 februari 2019 over te maken op
rekening NL03 INGB 0000 395726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit
Leiden onder vermelding van “Bowlen” waarna uw inschrijving definitief
is.
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Mozaïeken
Op zondag 10 maart 2019 organiseert de Evenementen Commissie een
workshop Mozaïeken. Hierbij kunt u kiezen uit een schaal of een paneel (zie
hieronder).

De workshop vindt plaats op Oppenheimstraat 4 in Leiden tussen 10.30 uur en
14.30 uur, waar u wordt ontvangen met koffie, thee en wat lekkers. Gedurende
de workshop zal er tevens een lunch geserveerd worden, bestaande uit luxe
belegde broodjes en een drankje. Alle benodigde materialen (tegels, ondergrond,
lijm, gereedschappen, etc.) worden door verzorgd.
LET OP: de workshopleider wil graag vooraf weten welk voorwerp (een schaal
of een paneel) u zou willen mozaïeken, zodat hierop ingekocht kan worden. Als
u zich aanmeldt voor deze workshop, dan is het dus heel belangrijk dat u na
betaling direct per mail aan de organisator van de activiteit (Suzan van der Hek,
suzanvdhek@hotmail.com) doorgeeft welk voorwerp uw voorkeur heeft. Ook is
het heel belangrijk dat u alvast nadenkt over uw patroon, zodat we op de
workshopdag direct kunnen starten met het mozaïeken. Inspiratie voor uw
schaal of paneel kunt u vinden via http://moozenco.nl/workshops.html
De prijs voor deze workshop bedraagt € 20,- per persoon voor leden en één
introducé (let op: deze workshop is enkel geschikt voor volwassenen).
U dient het verschuldigde bedrag voor 14 februari 2019 over te maken op
rekening NL03 INGB 0000 395726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit
Leiden onder vermelding van “Mozaiëken” waarna uw inschrijving
definitief is.
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Tapas eten
Op donderdagavond 21 maart 2019 organiseert de Evenementen Commissie
een avondje “Tapas eten”. Tapas restaurant “La Vida Loca” gevestigd in de
Voorstraat in Katwijk is hier een uitstekend adres voor.

Het restaurant is speciaal op deze avonden geopend voor de
Personeelsvereniging.
Maximaal 35 personen per avond.

De kosten voor deze avond zijn € 15,00 per persoon.
De avond is incl. tapas eten en 5 consumptiebonnen (bier, wijn en frisdranken).
U dient het verschuldigde bedrag voor 1 maart 2019 over te maken op
rekening NL03 INGB 0000 395726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit
Leiden onder vermelding van “Tapas” waarna uw inschrijving definitief is.
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Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 26 maart 2019 is de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van
de PV nodigt alle leden uit voor deze Algemene Ledenvergadering.
Aanvang van deze vergadering om 18.15 uur in Gebouw Lipsius (zaal 147 – 1e
verdieping) ingang voorheen Lak theater.
Vanaf 17.15 uur zal voor de leden (geen partners) die de ALV bezoeken voor
de inwendige mens worden gezorgd.
Wij willen dan ook graag weten of u de ALV bezoekt en verzoeken u zich voor
22 maart 2019 aan te melden via de e-mail aan het secretariaat van de
Personeelsvereniging.
AGENDA voor de Algemene Leden Vergadering van de Personeelsvereniging
van de Universiteit Leiden
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Leden Vergadering van
21 maart 2018
5. Verslag van de secretaris over 2018
6. Rekening en verantwoording van de penningmeester over 2018
7. Verslag van de kascontrolecommissie 2018
8. Begroting voor het jaar 2019
9. Benoeming kascontrolecommissie
10. Verslag van de Evenementencommissie
11. Jaarprogramma voor 2019
12. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2020
13. Verkiezing bestuursleden *
14. Rondvraag
15. Sluiting
* Toelichting bij punt 13.
In 2019 zijn aan de beurt van aftreden: De heer A. Riezenkamp en dhr. C,.
Verhagen. Beide zijn herkiesbaar. Mw. E. van Steeg en Mevr. S. v.d. Hek zijn
niet herkiesbaar.
Statutair dienen nieuwe kandidaten voor bestuursposten zich ten minste drie
dagen voor de vergadering schriftelijk bereid te verklaren, het
bestuurslidmaatschap te aanvaarden.
De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6, 8, 10 en 11 zijn vanaf 18
maart a.s. opvraagbaar bij het secretariaat en liggen ter tafel bij de ALV vanaf
18.00 uur.
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Dagtocht naar Goes en Yerseke
Op vrijdag 19 april 2019 organiseert de Evenementen Commissie een dagtocht
naar Goes en naar Yerseke.
Goes, de enige stad op Zuid Beveland, is in de
10e eeuw ontstaan aan de oever van een kreek die
de korte Gos heette. Aan deze kreek ontleent de
stad haar naam. Er zijn vele monumenten en ook
een deel van de verdedigingswallen en vesten zijn
nog intact.
In de middag wordt een bezoek gebracht aan
Yerseke waar we kennis maken met de bedrijvigheid rondom mosselen en
oesters
Het programma ziet er als volgt uit:
08.30 uur
Vertrek vanuit Leiden
10.00 – 10.45 uur Ontvangst met koffie, thee en een Goesenaartje
10.45 – 12.15 uur Stadswandeling Goes. Een gids neemt u mee langs alle
bezienswaardigheden. U ziet onder meer de kerken, de
Grote Markt en de kades rond de oude stadshaven.
12.15 – 13.45 uur Lunch in het centrum van Goes. Deze lunch bestaat uit een
kopje soep, een broodje met een kalfsvleeskroket en een
broodje met ham en kaas. Hierbij wordt melk of karnemelk
geserveerd.
13.45 – 14.15 uur De bus brengt ons naar Yerseke.
14.15 – 15.45 uur We maken kennis met de bedrijvigheid rondom mosselen en
oesters. We wandelen met een gids over de nostalgische
oesterputten en we brengen een bezoek aan de haven.
16.00 – 18.00 uur We bekijken de vistechniek van mosselen en oesters. Er
wordt zelfs een ‘sleepje’ met een kleine mossel kor gemaakt
en gaan aan boord voor de vangst van krabben, wieren en
zeesterren. Heel leerzaam!
18.15 – 19.45 uur In een gezellige accommodatie, tegenover de mooie havens
van Yerseke kunt u genieten van een heerlijke maaltijd.
19.45 uur
Vertrek vanuit Yerseke naar Leiden.
21.30 uur
Aankomst Leiden.
De prijs voor deze activiteit bedraagt € 75,00 per persoon voor leden en 1
introducé.
U dient het verschuldigde bedrag voor 10 maart 2019 over te maken op
rekening NL03 INGB 0000 395726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit
Leiden onder vermelding van “Goes/Yerseke” waarna uw inschrijving
definitief is.
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Passion Food
Op woensdagavond 24 april 2019 om 18.00 uur organiseert de Evenementen
Commissie een Franse kookworkshop bij Passion Food.
De Franse keuken is een internationaal
gewaardeerde keuken met een lange traditie, die
wordt gekenmerkt door zijn extreme diversiteit.
Traditioneel heeft elk gebied van Frankrijk een
eigen kenmerkende keuken:
In het Noordwesten wordt veel boter, room
(crème fraîche) en appel gebruikt;
In Zuid-Oost Frankrijk gebruikt men veel
olijfolie, kruiden en tomaten;
In het Zuidwesten wordt veel gebruik gemaakt van eendenvet, foie gras
(ganzenlever), eekhoorntjesbrood en pens;
In Noord-oost Frankrijk is men meer Duits georiënteerd en wordt veel gebruik
gemaakt van reuzel, worsten, bier en zuurkool.
Naast deze vier algemene gebieden zijn er veel lokale keukens, zoals die van de
vallei van de Loire met zijn schotels van zoetwatervis en witte wijnen uit de
Loirevallei, de Baskische keuken, gekenmerkt door het gebruik van tomaten en
Spaanse pepers, en de keuken van Roussillon, die verwant is aan de Catalaanse
keuken. Specifiek voor de Franse keuken is dat men zo veel mogelijk gebruik
maakt van lokale plattelandsvoedingsmiddelen.
Gedurende deze workshop wordt de totale groep verdeeld in afzonderlijke
deelteams. Ieder deelteam bereidt één gang voor het afsluitende diner aan het
einde van de avond.
De prijs voor deze workshop bedraagt € 35,- per persoon voor leden en één
introducé. Let op: in dit bedrag zijn drankjes niet meegenomen, wat betekent dat
u de kosten hiervan aan het einde van de avond moet voldoen.
U dient het verschuldigde bedrag vóór 1 april 2019 over te maken op
rekening NL03 INGB 0000 395 726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit
Leiden onder vermelding van "Passion Food" waarna uw inschrijving
definitief is.
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IJskarten met winterborrel
Op zaterdag 11 mei 2019 om 14:00 uur organiseert de Evenementen
Commissie een middagje karten met een aansluitende winterborrel bij De Uithof
(Jaap Edenweg 10, 2544 NL Den Haag). Na het karten op een normale kartbaan
presenteren wij nu een nieuwe uitdaging, namelijk karten op ijs!

IJskarten is dé nieuwe manier van karten, want dit is nog veel leuker dan het
normale karten. Net als bij karten op een normale kartbaan is degene die een
“heat” (ronde) het snelst aflegt de winnaar. Echter gaat het bij ijskarten niet om
snelheid, maar om behendigheid. Om te winnen bij ijskarten moet je goed
kunnen driften (= een autorijtechniek waarbij je de kart in een vloeiende
zijdelingse beweging dwars door een bocht heen stuurt en waarbij je de kart dus
opzettelijk dwars op de baan zet).
Om na twee rondes karten weer wat op te warmen, hebben we een
borrelarrangement geregeld. Iedere deelnemer krijgt drie consumptiemunten en
er worden bitterballen geserveerd (4 per persoon).
Het is de bedoeling dat je op eigen gelegenheid naar de Uithof komt. Zorg
ervoor dat je een kwartier van tevoren aanwezig bent en meld je even bij Suzan
van der Hek. Zorg er ook voor dat je enigszins warm gekleed bent, want karten
in een ijshal is veel kouder dan karten op een reguliere kartbaan.
Deze activiteit kost € 20,- per persoon voor leden en één introducé. Maak
dit bedrag voor 22 april 2019 over op NL03 INGB 0000 395 726 t.n.v.
Personeelsvereniging Universiteit Leiden onder vermelding van
"IJskarten". Hierna is jouw inschrijving (en die van een eventuele
introducé) definitief.
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Een avondje ‘Queen’!
Kun jij ‘Bohemian Rhapsody’ feilloos meezingen en hou je wel van een avondje
gezelligheid?
Op vrijdagavond 31 mei 2019 is het tijd om even lekker uit je dak te gaan,
want dan komen ‘The Vipers’ naar de Gebroeders de Nobel in Leiden.

The Vipers zijn een tribute band en sinds 2002 hebben ze meer dan 1000 live
optredens gegeven, waarbij ze de legendarische tracks van deze Britse band tot
in detail proberen na te bootsen. Uiteraard door de nadruk te leggen op de
muzikale kracht van de bekendste band ter wereld, maar ook door de
kenmerkende kledingstukken en kapsels te gebruiken waar Freddie Mercury en
z’n mannen bekend om stonden. Een leuk detail: zanger Giuseppe Maggioni
heeft in 2014 deelgenomen aan The Voice of Italy en daar werd hij 2e!

Let op! Voor deze activiteit is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Meld je dus snel aan, want OP=OP.
De prijs voor deze activiteit bedraagt € 7,50 per persoon voor leden en 1
introduce.
U dient het verschuldigde bedrag voor u en uw eventuele introduce uiterlijk
3 februari 2019 over te maken op rekening NL 03 INGB 0000 395726 t.n.v.
Personeelsvereniging Universiteit Leiden onder vermelding van “Queen”
waarna uw inschrijving definitief is.
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Fietstocht
Op zaterdag 8 juni 2019 is het tijd om even lekker uit waaien. De
Evenementencommissie organiseert dan een actieve fietstocht in de omgeving
van Leiden.
Er zijn 2 fietsroutes waaruit een keuze gemaakt kan worden, t.w.
Fietsroute “Soldaat van Oranje” (53 km.).
Fietsroute “Hollandse Duinen”: een nieuw Nationaal Park (56 km.).
Het ligt in de bedoeling de fietsroutes om ca. 10.30 uur te laten beginnen bij
Restaurant De Haagse Schouw. Daar begint de fietstocht met eerst twee kopjes
koffie met daarbij iets lekkers. Vervolgens krijgt u de gewenste route uitgedeeld
en gaat u aan een interessante fietstocht beginnen. Na afloop gaan we
gezamenlijk ergens dineren. Het definitieve adres daarvoor verneemt u in de
brief welke u ongeveer 2 weken voor aanvang van ons per e-mail ontvangt.
De kosten voor deze fietstocht bedraagt € 15,00 per persoon voor leden en 1
introducé.
U dient het verschuldigde bedrag voor u en uw eventuele introduce(s) voor
15 mei 2019 over te maken op rekening NL 03 INGB 0000 395726 t.n.v.
Personeelsvereniging Universiteit Leiden onder vermelding van
“Fietstocht” waarna uw inschrijving definitief is.
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Zante Sun Resort
Van 5 oktober t/m 12 oktober 2019 organiseert de Evenementen Commissie
weer een buitenlandse reis. Gekozen is voor Zante Sun Resort op het Griekse
eiland Zakynthos.
Zante Sun Resort is gelegen in een rustig deel van Agios Sostis en op slechts
200 meter van een klein en rustig strandje. Zante Sun Resort is nu een 4-sterren
hotel met volledig gerenoveerde kamers en een extra zwembad.

Het centrum van Agios Sostis ligt op ca. 700 meter en het levendige centrum
van Laganas ligt op ca. 2 kilometer. Op loopafstand vind je een minimarkt.
Faciliteiten: Zante Sun Resort
Zante Sun Resort is afgelopen winter
gerenoveerd en beschikt over 150
kamers, verdeeld over 7 gebouwen met 2
verdiepingen.
De maaltijden worden geserveerd in het
buffetrestaurant en voor een verfrissend
drankje kun je terecht bij de bar. In de
tuin vind je 2 heerlijke zwembaden met 2
aparte kinderbaden. Op het zonneterras
rondom de zwembaden kun je gebruikmaken van de ligbedden en parasols. De
badhanddoekenservice is tegen betaling. Op het strand zijn de ligbedden en
parasols tegen betaling.
In de openbare ruimtes kun je gratis gebruikmaken van wifi.
Hotelkamer:
De standaardkamers (1-3) van Zante Sun Resort zijn volledig gerenoveerd en
beschikken over airconditioning, satelliettelevisie, telefoon, koelkastje (leeg),
kluisje (tegen betaling) en een balkon of terras met zitje. De badkamer is
voorzien van een douche, toilet en föhn.
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De prijs voor deze 8-daagse reis bedraagt € 510,00 per persoon voor leden en 1
introducé op basis van all inclusive. De prijs voor een 1-persoonskamer bedraagt
€ 700,00. Prijzen zijn inclusief 20kg. ruimbagage per persoon en 7 kg.
handbagage.
De hiervoor genoemde prijzen zijn incl vervoer naar Schiphol v.v.
Mocht u aan deze reis willen deelnemen dan verzoeken wij u voor 15
januari 2019 een aanbetaling te doen van € 150,00 per persoon op rekening
NL03 INGB 0000 395726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit Leiden
onder vermelding van “Aanbetaling reis Zakynthos” waarna uw
inschrijving definitief is.

Wist u dat u op vertoon van uw lidmaatschapskaart:
bij de Hortus Botanicus slechts € 2,00 toegang betaalt,
bij het Sportcentrum € 15,00 korting ontvangt op uw Jaarkaart,
bij de Universiteitswinkel 10% korting ontvangt op uw aankopen.
Onderstaand vindt u onze vaste korting-verstrekkers per 01/06/2016.
Accu’s

Audio

Auto’s

Automaterialen

Autoschade

Autoverhuur

Bedden

Benzinestation

Bloemen

Bowling

Chocolaterie

Delicatessen

Dierentuin

Doe Het Zelf

Drukkerij

Fietsen

Fitness

Fotografie

Gereedschap

Geschenken

Hengelsport

Hobby

Huishoudelijk

Hypotheken

Juwelier

Kachels en haarden

Kappers

Keukens

Kleding

Lederwaren en
reisart.

Lingerie

Makelaars

Motoren

Optiek

Persoonlijke
verzorging

Poelier

Restaurants

Sauna

Sieraden

Speelgoed

Sport

Sportartikelen

Stomerij/Wasserij

Stripboeken

Tegelhandel

Vakantie

Verhuizing

Verlichting

Verzekeringen

Voeding

Watersport

Woninginrichting

Yoga

Zonnecentrum

Zonwering

Inschrijving geschiedt op basis van binnenkomst van het verschuldigde
bedrag op:
Rekening NL03 INGB 0000 395 726
t.n.v. PV van de Universiteit Leiden
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