
 

 
 

Beste leden, 

 

Onze activiteitencommissie heeft een aantal leuke activiteiten voor jullie op een rijtje gezet. Inschrijven is 

vanaf nu mogelijk, dus wacht niet langer en schrijf je vandaag nog in. 

 

Of boek nog snel een vakantie voor volgend jaar in een van onze vakantiewoningen!  

 

 
   

 

  

 

https://www.pvstadleiden.nl/vakantiewoningen/
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Activiteiten 
 

 

 

 Kerstmarkt Graft-De Rijp 

 

Kom gezellig mee naar het sfeervolle en 

kleurrijke midwinterfeest in De Rijp. Het decor is 

het pittoreske en monumentale centrum van De 

Rijp dat voor de gelegenheid in kerstsfeer is 

gebracht. Geniet van de sfeervolle aankleding en 

nostalgische kleding van dorpsbewoners en 

gasten.  
Datum: zondag 11 december 2022 

Aantal deelnemers: Minimaal 40 deelnemers 

Locatie: Graft-De Rijp 

Noord-Holland 

Tijd: De bus vertrekt vanaf Kenauweg 3 om 

11.30 uur en om 17.30 uur vertrekt de bus weer 

vanuit Graft-De Rijp 

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten:  € 12,50 p.p  

Inbegrepen: Vervoer per bus. 
Bijzonderheden: Mocht je in Graft-De Rijp willen 

lunchen, hou er dan rekening mee dat het erg 

druk is en dat er wellicht weinig plaats is in de 

horecagelegenheden.  

Aanmelden vóór: 1 december 2022 

Organisator: Jeannette Hendriks, 

jjhendriks1@gmail.com,  071 5616255 / 06 

45468501  
 

 
Workshop Kerstpudding maken

 
 

Vorig jaar zijn de 2 laatste workshops 

geannuleerd ivm coronamaatregelen.  Vandaar 

dat wij jullie opnieuw een kans geven deze 

workshop te volgen. Dinah Tuinhof gaat ons 

leren hoe wij een kerstpudding moeten maken. 

Ze geeft de workshop bij haar thuis. Haar keuken 

is ruim genoeg om ons daar te ontvangen. 

Kerstpudding maken is een echte Engelse 

specialiteit. Zonder Christmas Pudding vieren de 

Britten geen kerst. De Christmas Pudding wordt 

gemaakt met veel verschillende ingrediënten 

(van broodkruim tot wortel en in rum geweekte 

rozijnen) en is dus eigenlijk een rijke, voedzame 

vruchtencake. 

Omdat de pudding lekkerder wordt naarmate hij 

langer van te voren is klaargemaakt wordt hij 

ruim voor kerstmis gemaakt. In Engeland maakt 

men daarom soms twee puddingen tegelijk: een 

voor de komende kerst en een voor de volgende 

kerst. 

 
Datum: Vrijdag 11 november 2022 

Aantal deelnemers: Maximaal 6 per workshop. 

Locatie: Drususlaan 7 2314 BW Leiden 

Tijd: 10:00 tot 12:00 uur of 19:30 tot 21:30 uur. 

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten:  € 10,- p.p 

Inbegrepen: Koffie/thee en lekkers. 

Puddingvorm. 
Bijzonderheden: Zorg dat je op tijd aanwezig 

bent.  
Aanmelden vóór: 5 november 2022 

Organisator: Jeannette Hendriks, 

jjhendriks1@gmail.com,  071 5616255 / 06 

45468501  
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 Workshop: Kerststuk maken

 

Ook dit jaar weer onze jaarlijks terugkerende 

succesvolle activiteit. 

Wij hebben wederom besloten in groepjes van 

max. 25 personen per dagdeel te werken. Er is 

dan voldoende ruimte om afstand van elkaar te 

houden. 

Jeannette en Emilia doen er weer alles aan om je 

met een prachtig zelfgemaakt kerststuk naar huis 

te laten gaan. 

Na afloop ruimen we gezamenlijk op en is er nog 

een kleine loterij. 

 
Datum: zaterdag 10 december 2022 

Aantal deelnemers: Maximaal 25 deelnemers 

per tijdslot. 

Locatie: Kantine Beheer, Kenauweg 3, Leiden 
Tijd: 9.30 tot 11.00 uur 

Of 

11.30 tot 13.00 uur 

Of 

14.00 tot 15.30 uur 

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten:  € 12,50 p.p  

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

alle materialen 
Bijzonderheden: Meenemen: mesje en 

snoeischaartje 

Let op: 

15 minuten na aanvang sluit het hek.   

Aanmelden vóór: 25 november 2022 

Organisator: Jeannette Hendriks, 

jjhendriks1@gmail.com,  071 5616255 / 06 

45468501  
 

Stedentrip Verona

 
Verona is een stad in het noorden van Italië en 

biedt vele bezienswaardigheden. Omdat de stad 

redelijk compact is zijn de vele 

bezienswaardigheden relatief dicht bij elkaar te 

vinden. Enkele zijn: 

•    Arena di Verona 

•    Ponte di Castelvecchio 

•    Leuke pleintjes als Piazza Delle Erbe en 

Paizza Bra 

•    Torre dei Lamberti 

•    Kathedraal van Verona 

•    Cate San Pietro 

 

De binnenstad van Verona staat sinds 2000 op 

de wereld erfgoedlijst van UNESCO. 

Naast vele bezienswaardigheden zijn er ook een 

hoop gezellige terrassen, bars en 

restaurants  om te genieten van vele lekkernijen. 

 

We overnachten in hotel: Montresor Hotel Palace 

Het Montresor Hotel Palace ligt in een woonwijk 

van Verona en biedt kamers met airconditioning 

en een flatscreen-tv met satellietzenders. De 

basiliek van San Zeno ligt op 1 km van het hotel. 

Alle kamers van het Montresor Hotel Palace zijn 

ruim en hebben parketvloeren, een minibar en 

WiFi. 

Er wordt dagelijks een gevarieerd ontbijtbuffet 

geserveerd, dat onder andere uit croissants, vers 

fruit, roerei en spek bestaat. De loungebar is de 

ideale plek om van een traditionele Venetiaanse 

Spritz of een avondcocktail te genieten. De 

bussen naar het historische centrum stoppen op 

150 meter van het hotel. Voor meer informatie 

kun je kijken op www.hotelpalaceverona.com 

 
Datum: Vr 12 mei – ma 15 mei 2023 

 

Programma dag 1 

03.00 uur Verzamelen op de luchthaven. 

mailto:jjhendriks1@gmail.com
http://www.hotelpalaceverona.com/


07.00 uur Vertrek vanaf Amsterdam Airport naar 

Verona Airport. 

08.40 uur Aankomst in Verona. 

09.00 uur Transfer richting het hotel. 

10.00 uur Aankomst hotel gevolgd door check-in. 

11.00 uur Stadstour 

 

Programma dag 2 en 3 

07.00-10.00 uur Ontbijt in het restaurant van het 

hotel. 

 

Programma dag 4 

07.00-10.00 uur Ontbijt in het restaurant van het 

hotel. 

Voor 11.00 uur Uitchecken. 

19.15 uur Vertrek vanaf het hotel richting de 

luchthaven per luxe touringcar. 

22.00 uur Vertrek vanaf Verona Airport naar 

Amsterdam Airport per vlucht. 

23.55 uur Aankomst Amsterdam Airport. 

 
Aantal deelnemers: Minimaal 36, maximaal 40. 

Introducé: Ja, 1 per lid. (Gezinnen met kinderen 

zijn welkom, neem hiervoor contact op met het 

secretariaat) 

Kosten:  € 425,- p.p 

Inbegrepen: Inbegrepen in deze prijs: 

- Per vlucht van Transavia van Amsterdam 

Airport naar Verona Airport v.v. 

- Transfer van de luchthaven naar het hotel v.v. 

- Assistentie tijdens de heentransfer. 

- Stadstour bij aankomst in Verona 

- 3 x een overnachting in het Montresor Hotel 

Palace in 

2-persoonskamers. 

- 3 x ontbijt in het hotel. 

- 10kg handbagage. 

- Luchthavenbelasting en toeristenbelasting. 

- SGRz deelname: € 1,25 per 9 deelnemers. . 

- Calamiteitenfonds: € 2,50 per 9 deelnemers. 

 

Niet inbegrepen: 

- Vervoer naar en van Schiphol 

- Alle overige kosten zoals diner ter plaatse 

- Verzekeringen. Alle deelnemers zijn zelf 

verantwoordelijk voor het afsluiten van een 

reis/annuleringsverzekering. 
Bijzonderheden: Toeslagen: 

1 persoonskamer : € 60,00 per persoon per 

nacht. Op aanvraag. 

 

15kg ruimbagage : € 46,00 

20kg ruimbagage : € 54,00 

25kg ruimbagage : € 64,00 



 

per persoon. Prijzen zijn onderhevig aan 

veranderingen. 

 

Eventuele dieetwensen graag van te voren aan 

de organisatie doorgeven. 

 

Alle deelnemers dienen tijdens de reis te 

beschikken over de geldige documenten die 

noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van toegang 

tot het land van bestemming. 

Tevens is het je eigen verantwoording om indien 

nodig de juiste Covid inreismaatregelen/-

documenten te overleggen. 

Zie voor meer informatie: 

www.nederlandwereldwijd.nl 

Aanmelden vóór: 9 december 2022 

Organisator: Carine Akkerman, 

c.akkerman@leiden.nl en Gerpieter Wilbrink, 

g.wilbrink@leiden.nl 06-52443003  
 

 

 Dagtocht Venetië (Alleen te boeken in combinatie met Verona) 

 

Als we toch in Verona zijn mag een dagtrip naar Venetië eigenlijk niet ontbreken. We zetten hem daarom 

er bij als gezamenlijke activiteit. 

Venetië (Italiaans: Venezia, Venetiaans:  Venèsia) is een stad in het noordoosten van Italië De stad werd 

gesticht in de vijfde eeuw na Chr. en is gebouwd op 118 kleine eilanden. Venetië staat wereldwijd bekend 

om zijn historische centrum met zijn vele antieke gebouwen, bruggen en kanalen en is een toeristische 

bezienswaardigheid. 

 
Datum: Zaterdag 13 mei 2023 

Aantal deelnemers: Minimaal 32 en maximaal 40. 

Locatie: Verona/Venetië. 

Tijd: 9:00 - 19:00 uur.  

Introducé: Ja, 1 per lid. 

Kosten: € 55,- p.p. 

Inbegrepen: Bus van hotel naar Venetie v.v 

transfer per boot vanaf Venetie Tronchetto naar St Mark Square v.v., assistentie, 

Nederlandstalige gids voor een 2 uur durende stadswandeling en oortjes. 

Bijzonderheden: Verblijfkosten in Venetië zijn voor eigen rekening. 

Aanmelden vóór: 9 december 2022 

Organisator: Carine Akkerman, c.akkerman@leiden.nl 

en Gerpieter Wilbrink, g.wilbrink@leiden.nl 06-52443003  
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22 december 2022: Sjoeltoernooi 

Op donderdag 22 december 2022 om 20.00 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 spelen we bingo. Kortom een avond vol gezelligheid, onder leiding van de heer en mevrouw Hofman 

en Hennie de Haas. Opgeven uiterlijk15 december bij:  
• Betsy Hofman, telefoon: 06-13181772 of e-mail: 

arieenbetsy@gmail.com of  

• Henny de Haas, telefoon: 06-44270013 of e-mail: 

janhenhaas@ziggo.nl 

Deelname kost € 2,50, dit is inclusief 1 consumptie en hapjes.  

Een bingokaart kost € 3,-- voor 3 rondes 

 

23 december 2022: Klaverjastoernooi 

Gezellig een avondje kaarten, wie wil dat nu niet? Op vrijdag 23 december 2022 om 20.00 organiseert de 

kaartclub weer een klaverjastoernooi voor medewerkers en oud-medewerkers van de gemeente Leiden. 

We kaarten in de kantine van Beheer, Kenauweg 3 (aan de rand van de 

Stevenshof), onder leiding van Leny Boom, Arie Hofman en Henny de Haas. 

Opgeven uiterlijk15 december bij: 

• Leny Boom, telefoon 06-57270063 of e-mail: corlab@ziggo.nl of 

• Henny de Haas, telefoon 06-44270013 of e-mail: 

janhenhaas@ziggo.nl 

Deelname kost € 2,50, dit is inclusief 1 consumptie en hapjes  
 

  

 

Vacatures 

 

 

 

 We zijn al een tijdje op zoek naar een nieuwe:  

• voorzitter 

• penningmeester 

De bestuursleden op deze posten werken namelijk al enige tijd niet meer voor de gemeente Leiden. De 

bestuurswerkzaamheden kunnen grotendeels onder werktijd worden uitgevoerd. Hierover zijn afspraken 

gemaakt met de gemeente Leiden. De exacte werkverdeling wordt altijd in onderling overleg binnen het 

bestuur bepaald zodat deze goed aansluiten bij je eigen vaardigheden of ontwikkelingswensen. 

Kom jij ons enthousiaste team versterken of weet je iemand die dit zou willen doen? Mail dan naar 

pvstadleiden@gmail.com, bel met Eddy (06-40053047) of spreek een van ons aan. 

 

Met vriendelijke groet,  

Eddy Pronk (huidige voorzitter) 

Walter Wiekhart (huidige penningmeester) 

Marie-Louise van Kersbergen – Grundeken 

Daisy de Jong – Sierat 

Gerpieter Wilbrink 

Ellen Dijkstra 

 

P.S.: zoals jullie weten is Deborah niet meer werkzaam als ondersteuner voor het bestuur. Heb je 

interesse om deze (betaalde) rol te vervullen? Hou dan de vacatures op intranet in de gaten. De vacature 

verschijnt binnenkort online. 
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