
  

   

 

Beste leden, 

 

We hebben er lang op moeten wachten maar zoals het er nu naar uit ziet kunnen we met z’n allen weer 

een hoop leuke dingen gaan doen. Hier en daar worden we wegens coronamaatregelen  nog ‘beperkt’ in 

onze vrijheid om te gaan en te staan waar we willen maar het gaat er steeds beter uit zien! Laten we met 

z’n allen hopen dat het zo blijft. 

  

Dat we weer mogen is zichtbaar aan de activiteiten die we organiseren. Want de activiteitencommissie 

heeft er zin in vooral ook omdat we dit jaar het 75 jarig bestaan vieren! 

  

Wenen zit op een haar na vol en de inschrijving is gesloten  maar er komt een fraaie herkansing voor een 

nieuwe stedentrip begin september naar Kopenhagen. Een voorafje om warm te draaien voor deze 

stedentrips is een dagtrip naar Brussel met de bus in april. 

  

Daarnaast natuurlijk een hoop andere activiteiten zoals Museum van de 20e eeuw in Hoorn gecombineerd 

met een tocht door de bollenvelden. Altijd al willen weten hoe bollen gekweekt worden? De ontwikkeling 

van nieuwe soorten en teeltmethoden gaat snel en dat gaan we bekijken bij een bollenkweker in de buurt. 

  

Daarnaast zijn er natuurlijk leuke creatieve activiteiten zoals lentestukjes maken en wie advocaat wil leren 

maken pak nu je kans! 

  

Omdat we weer los mogen komt ook het bowlingtoernooi er aan! Houd de berichtgeving in de gaten! 

  

Kortom, voor een ieder hopen we weer wat leuks te hebben. Zit jouw activiteit er niet bij en heb je een 

leuk idee meld het aan! Vind je het leuk om bijvoorbeeld eens een activiteit te organiseren neem dan 

contact met ons op. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

De activiteitencommissie  
 

  

 

Activiteiten 

 

 

 



3-daagse minicruise Kopenhagen 

 
Een fantastische manier voor een kennismaking 

met Zuid-Scandinavië en de sprookjesachtige 

hoofdstad van Denemarken. 

 

Dag 1: Heenreis 

Om 7.30 uur vertrekken we met de bus vanuit 

Leiden naar Lübeck. De historische binnenstad 

met haar talloze monumenten. Daar kun je 

heerlijk wandelen door smalle straatjes, hofjes en 

winkelen. Om 19.00 uur vertrekken we vanuit 

Lübeck naar de haven. We gaan inchecken en 

inschepen voor de nachtovertocht naar 

Trelleborg. Aan boord is het diner en drie 

drankjes inbegrepen. 

 

Dag 2: Kopenhagen 

Om 7.30 uur komen we aan in de haven van 

Trelleborg. Via de beroemde Öresundsbron, de 

brug-tunnelcombinatie, die Zweden met 

Denemarken verbindt, rijden we in ongeveer 1 

uur naar Kopenhagen. We maken onder 

begeleiding van een Nederlandstalige gids d.m.v. 

een stadswandeling kennis met de Deense 

hoofdstad. De middag is vrij om te besteden in 

Kopenhagen. Vanaf 12.00 uur zijn de winkels 

geopend. Om 18.00 uur vertrek vanuit 

Kopenhagen naar Trelleborg die ons in een nacht 

naar Travemünde brengt. Aan boord is het diner 

en drie drankjes inbegrepen. 

 

Dag 3: Bremen 

Om 7.30 uur komen we aan in de haven van 

Travemünde. Na ontscheping vervolgen we onze 

terugreis. Om 10.00 uur gaan we een bezoek 

brengen aan Bremen. De schitterende 

Dagtocht Brussel 

 

Wij rijden rechtstreeks naar restaurant 

Familyland in Hoogerheide. Hier gaan we 

genieten van 2 x koffie / thee met gebak, waarna 

we onze reis  richting Brussel vervolgen. 

Aangekomen in Brussel gaan we eerst een 

bezoek brengen aan het Atomium. Het Atomium 

van Brussel wordt gezien als één van de meest 

bizarre bouwwerken van Europa. Het 

atoomvormige bouwwerk werd halverwege de 

20ste eeuw gebouwd als het icoon van de Expo 

58: de grote Wereldtentoonstelling van 1958 die 

in Brussel gehouden werd in het Heyselpark. De 

permante tentoonstelling vertelt het verhaal van 

meer dan 60 jaar geschiedenis van een paviljoen 

dat het symbool is geworden van Brussel en 

België. De geschiedenis van het Atomium komt 

uitgebreid aan bod. Een tweede luik vertelt het 

verhaal van het verval op het einde van de jaren 

’90 voor de renovatie en haar tweede leven sinds 

2006. Na het bezoek aan het Atomium gaan wij 

een bezoek brengen aan de stad Brussel. Je 

wordt afgezet vlak bij de Grote Markt in het hartje 

van de stad Brussel. Na het bezoek aan Brussel 

rijden we weer terug naar restaurant Familyland 

om hier te gaan genieten van een heerlijk drie 

gangen diner. Op de afgesproken tijd staat de 

touringcar weer voor je gereed, en brengt je met 

een voldaan gevoel weer terug naar de plaats 

waar je vanochtend bent ingestapt.  

 

Datum: Zaterdag 9 april 2022 

Aantal deelnemers: Minimaal 35, maximaal 50. 

Locatie: Brussel 



Hanzestad is onlosmakelijk verbonden met het 

sprookje van de Bremer stadsmuziekanten. Om 

14.30 uur gaan we vanuit Bremen richting 

Nederland. We sluiten de reis af met een 

gezamenlijk inbegrepen diner met drankjes. Om 

21.30 uur is de verwachte aankomst in 

Leiderdorp.   

 

Datum: Zaterdag 3 september tot en met 

maandag 5 september 2022 

Aantal deelnemers: Maximaal 48 deelnemers 

Locatie: Kopenhagen 

Tijd: Opstap bus: 

Leiderdorp, McDonalds, Persant Snoepweg 10, 

2353 KA Leiderdorp 

Vertrek vanuit Leiderdorp zaterdag 3 september 

7.30 uur. 

Verwachtte terugkomst maandag 5 september 

rond 21.30 uur. 

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten:  € 199,- p.p 

Reis- en ongevallenverzekering 

Toeslag 1 persoons binnenhut (€ 75 pp)  

Inbegrepen:   

• Vervoer per luxe touringcar, voorzien 

van toilet, koelbox, koffie-

/theezetapparatuur, video/DVD 

apparatuur en airconditioning 

• Vervoer ter plaatse, mits mogelijk 

binnen de rijtijdenwet 

• Minicruise-arrangement TT-Line, 

bestaande uit:  

o Overtochten Travemünde – 

Trelleborg en v.v. 

o 2 overnachtingen aan boord in 

een tweepersoons binnenhut 

o 2x ontbijt aan boord 

o 2x dinerbuffet aan boord incl. 3 

consumpties (koffie, fris, bier of 

wijn) 

Tijd: 8.00 vertrek parkeerplaats zwembad de 

Vliet (bus staat er 7.45). 

Verwachte terugkomst in Leiden: 21:30 uur 

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten:  € 49,- p.p 

Inbegrepen:   

• Luxe 50 personentouringcar 

• 2 x koffie / thee met gebak 

• Toegang + rondleiding Atomium 

• 3 gangen diner na afloop 

Bijzonderheden: Eventuele dieetwensen graag 

voor 25 maart doorgeven. 

Aanmelden vóór: 25 maart 2022 

Organisator: Jaap Neutenboom 

j.neutenboom@casema.nl 

tel: 071-5316963 

Gerpieter Wilbrink 

g.wilbrink@leiden.nl  

 

   

Museum van de 20e eeuw in 

Hoorn 

 

We starten om 9.30 op de Kenauweg met koffie 

en wat lekkers. Om 10.15 vertrekken we met de 

bus via een mooie bollenroute naar Wognum in 

Noord Holland. Daar gaan we genieten van een 

heerlijke West - Friese koffietafel. Na de lunch 

gaan we naar het museum van de 20e eeuw. 

Jong en oud herkent zaken in dit museum. Voor 

de één is dat het constructiespeelgoed Meccano, 
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• Begeleiding door de chauffeur, tevens 

reisleider is stadswandeling in 

Kopenhagen: kosten 5  euro pp met een 

minimum van 30 personen. Aangeven 

bij reserveren. 

• Diner op terugreis naar Nederland 

Bijzonderheden: Coronamaatregelen 

Alle deelnemers dienen te beschikken over de 

geldige documenten die noodzakelijk zijn voor 

het verkrijgen van toegang tot het land van 

bestemming. Het is je eigen verantwoordelijkheid 

om er voor te zorgen dat je deze documenten 

tijdens de reis kunt laten zien. Tevens is het je 

eigen verantwoording om de juiste Covid-

inreismaatregelen / -documenten te kunnen 

overleggen voor je bestemming. Voor meer 

informatie verwijzen wij je naar 

www.nederlandwereldwijd.nl 

  

Reisdocument  

Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor 

een geldig reisdocument. Wanneer je niet over 

een geldig reisdocument beschikt zal de 

chauffeur je niet toelaten. Een rijbewijs is géén 

geldig reisdocument. Heb je geen Nederlands 

reisdocument, dan dien je zelf bij de 

desbetreffende instanties te informeren of je 

buitenlandse document een geldig reisdocument 

is naar het land van bestemming. 

  

Dieetwensen 

Dieetwensen graag van te voren doorgeven. 

 

Aanmelden vóór: 28 maart 2022 

Organisator: Gerpieter WIlbrink en Anja Mourits 

g.wilbrink@leiden.nl  

 

voor de ander de oranje emaillen potten en 

pannen. De eerste spelcomputer met Pong of de 

oude videorecorder met pianotoetsen misschien. 

Het interieur van de Grutterswinkel of van de 

Fourniturenzaak. Het lavet in de oude badkamer 

of de kolenkachel in de jaren ‘50 huiskamer. Voor 

alle bezoekers zijn er herkenbare nostalgische 

objecten te bekijken. Vaak in een treffende 

opstelling als een oud klaslokaal, een 

winkelstraat of een keukeninterieur. Om 16.30 

uur staat de touringcar weer voor u gereed en 

rijden we weer terug naar Leiden. 

 

Datum: Zaterdag 23 april 2022 

Aantal deelnemers: Minimaal 35, maximaal 50. 

Locatie: Hoorn 

Tijd: 9:30 uur vertrek Kenauweg 3, Leiden. 

Terugkomst ongeveer 17:45 uur. 

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten:  € 35,- p.p 

Inbegrepen:  

• Koffie met wat lekkers 

• Tourtocht door de bollenvelden 

• West Friese koffietafel 

• Entree Museum 20e eeuw 

Bijzonderheden: Bezitters van Museumjaarkaart 

krijgen entreebewijs terug. Museum jaarkaart 

graag meenemen. Eventuele dieetwensen vooraf 

doorgeven. 

Aanmelden vóór: 1 april 2022 

Organisator: Gerpieter Wilbrink 

g.wilbrink@leiden.nl 

tel. 06-52443003  
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Workshop: Advocaat maken 

 
Dat wordt vast en zeker een gezellige boel daar 

aan de Kenauweg!  Docente Sandra geeft eerst 

een inleidend praatje en daarna gaan we direct 

de advocaat of ook wel tokkelroom proeven. Je 

kunt dan zelf bij het bereiden (je krijgt 1 op 1 les) 

aangeven of je de advocaat milder of sterker wilt. 

Je maakt tussen de 750/1000 ml advocaat. 

Het is de bedoeling dat je brandschone glazen 

potten of flessen meeneemt. 

 

Datum: Dinsdag 29 maart en woensdag 30 

maart 2022 

Aantal deelnemers: Minimaal 5, maximaal 10 

per avond. 

Locatie: Kantine Beheer, Kenauweg 3, Leiden. 

Tijd: 19:30 - 21:30 uur (zaal open vanaf 19:15 

uur). 

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten:  € 12,50 p.p 

Inbegrepen: Koffie/thee, drankje en lekkere 

pot/fles advocaat. 

Bijzonderheden: Meenemen: brandschone 

glazen potten of flessen. 

  

Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Wij sluiten het 

hek zodra iedereen aanwezig is. 

Aanmelden vóór: 15 maart 2022 

Organisator: Jeanette Hendriks 

jjhendriks1@gmail.com 

tel.: 071-5616255  
 

Bezoek bollenkweker Uittenbogaard  

 

We brengen een bezoek aan bloembollenkweker 

Uittenbogaard. Het bedrijf heeft een rijke 

geschiedenis waar het gaat om de bollenteelt. 

Ook hier is er veel innovatie en worden er 

jaarlijks nieuwe soorten op de markt gebracht. 

Naast een bezoek aan de bollenvelden direct 

rond het bedrijf kunnen we ook een kijkje nemen 

in de proeftuin. Natuurlijk worden we ook 

meegenomen in het kweekproces van de 

bloembollen. 

Het belooft een interessante en leerzame 

excursie te worden en naar afloop doen we nog 

gezellig een drankje en krijgt iedereen ook een 

zakje bollen mee. 

 

Datum: Woensdag 20 april 2022 

Aantal deelnemers: Minimaal 20, maximaal 40. 

Locatie: Robijnslaan 43, 2211 TG 

Noordwijkerhout. 

Tijd: 19:00 - 21:00 uur . 

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten:  € 7,50 p.p 

Inbegrepen:   

• Ontvangst met koffie/thee en koek 

• Rondleiding in twee/drie groepen door 

het bedrijf, proeftuin en kwekerij. 

mailto:jjhendriks1@gmail.com


 

• Korte lezing over het toepassen van 

bloembollen. 

• Afsluitende borrel. 

• Leuke goodybag met wat zakjes 

bloembollen 

Bijzonderheden: We lopen tussen de bollen en 

in een bollenschuur. Houd hier rekening mee met 

de schoenkeuze. 

Aanmelden vóór: 15 april 2022 

Organisator: Jeanette Hendriks en Gerpieter 

Wilbrink 

jjhendriks1@gmail.com 

tel.: 071-5616255 

   

 

 

 

Lentestuk maken 

 
Doe mee met deze jaarlijks terugkerende 

succesvolle activiteit. Wij gaan dit jaar in 2 

groepen werken, op zaterdagochtend en 

zaterdagmiddag. We kunnen ruimschoots van 

elkaar aan de tafels werken. Na afloop ruimen we 

gezamenlijk op en is er nog een kleine loterij. 

 

Datum: zaterdag 2 april 2022 

Aantal deelnemers: 20 per dagdeel. 

Locatie: Kantine Beheer, Kenauweg 3, Leiden. 

Tijd: Ochtend van 10:30 tot 12:00 uur (zaal open 

Wandelen en hardlopen bij Leiden Marathon 

 

De PV heeft vitaliteit hoog in het vaandel staan, 

vandaar dat wij tegen een gereduceerd tarief een 

startbewijs kunnen aanbieden aan onze leden. 

Het zou geweldig zijn als heel veel leden aan dit 

grote evenement deelnemen zodat ze laten zien 

dat zij trots zijn op hun stad Leiden.  

 

Datum: Wandelen: zaterdag 14 mei 2022 

Hardlopen: zondag 15 mei 2022 

Aantal deelnemers: nvt. 

Locatie: Wandelen: zaterdag 14 mei 2022, start: 

Garenmarkt Leiden 

Hardlopen: zondag 15 mei, start: Breestraat 

Leiden 

mailto:jjhendriks1@gmail.com


 

10:15 uur) 

Middag van 13:30 tot 15:00 uur (zaal open 13:15 

uur) 

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten:  € 10,- p.p 

Inbegrepen: Koffie/thee/lekkers/drankje/loterij en 

alle materialen 

Bijzonderheden: Meenemen: mesje en 

snoeischaartje. 

  

Let op: We maken een groot stuk, in een grote 

Ikea tas is het op de fiets vervoerbaar. 

Aanmelden vóór: 15 maart 2022 

Organisator: Jeanette Hendriks 

jjhendriks1@gmail.com 

tel.: 071-5616255  
 

Tijd: Verschillende starttijden 

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten:  De PV neemt de helft van de 

inschrijfkosten voor haar rekening. (inschrijfgeld 

voorschieten, de helft wordt teruggestort na 

overleg startbewijs of bankafschrift) 

Inbegrepen: nvt. 

Bijzonderheden: zie www.marathon.nl 

Aanmelden vóór: zelf regelen 

Organisator: Jeanette Hendriks 

jjhendriks1@gmail.com 

tel.: 071-5616255 

   

 

 

 

Klaverjastoernooi 

 
Gezellig een avondje kaarten, wie wilt dat nu 

niet? Op 8 april organiseert de kaartclub weer 

een klaverjastoernooi voor medewerkers en oud-

medewerkers van de gemeente Leiden. Heb je 

zin om een avondje een kaartje te leggen, geef je 

dan op. We kaarten in de kantine van Beheer. 

 

Datum: Vrijdag 8 april 2022 

Aantal deelnemers: geen maximum 

Locatie: Kantine Beheer, Kenauweg 3, Leiden. 

Tijd: Vanaf 20:00 uur.  

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten:  € 5,50 p.p 

Sjoeltoernooi 

 

Op 15 april is het weer zover: het sjoeltoernooi! 

Dit gezellige toernooi wordt twee keer per jaar 

georganiseerd voor medewerkers en oud-

medewerkers van de gemeente Leiden. Heb je 

zin in een leuk avondje uit? Kom dan sjoelen en 

maak kans op leuke prijzen! Tussen de 

sjoelrondes door wordt er bingo gespeeld, kortom 

een avond vol gezelligheid, onder leiding van 

meneer en mevrouw Hofman.  

 

Datum: Vrijdag 15 april 2022 

Aantal deelnemers: geen maximum 

Locatie: Kantine Beheer, Kenauweg 3, Leiden. 

Tijd: Vanaf 20:00 uur.  

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten:  € 5,50 p.p 
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Inbegrepen: Lekkers voor bij de koffie en bij de 

borrel. 

Bijzonderheden: Telefonisch aanmelden. 

Aanmelden vóór: 25 maart 2022 

Organisator: Lenie Boom 

tel. 071-522 3191 of 06-57270063  
 

Inbegrepen: Lekkers voor bij de koffie en bij de 

borrel. 

Bijzonderheden: Telefonisch aanmelden. 

Aanmelden vóór: 1 april 2022 

Organisator: Familie Hofman 

tel. 06-13181772  
 

 

 

  

 

Andere activiteiten 

 

 

 

 

• Donderdag 24 maart: Algemene Ledenvergadering (16:00 - 18:00 uur) 

• 13 – 16 mei: Reis naar Wenen (inschrijving gesloten) 

• Donderdag 19 mei: Bowlingtoernooi 

• Zaterdag 18 juni: Bezoek Floriade 

• Vrijdag 12 augustus: Barbecueboot 

 

 

 

   

 


