
 

 

 

 

 

Vakantiehuisjes Last Minute app-groep 
 

 
 
Soms komt het voor dat onze leden genoodzaakt zijn om lastminute een boeking van een van onze huisjes 

te annuleren. Om ervoor te zorgen dat het huisje zo snel mogelijk weer geboekt kan worden, hebben wij 

een appgroep gemaakt waarin wij deze annuleringen delen. Wil je zo snel mogelijk weten wanneer een 

huisje geannuleerd wordt, zodat je deze eventueel kan boeken? Word dan vooral lid van deze appgroep. 

Via onderstaande link of bovenstaande QR-code, kun je jezelf aan deze appgroep toevoegen: 

https://chat.whatsapp.com/GwkVicjc4x2FnmTe6cDzcs  

 

  

https://chat.whatsapp.com/GwkVicjc4x2FnmTe6cDzcs


 

 

Activiteiten 

 

 

 
Klaverjastoernooi 

 

Gezellig een avondje kaarten, wie wil dat nu niet? 

Op 31 maart 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 31 maart 2023 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Locatie activiteit: Kantine Beheer, Kenauweg 3, 

Leiden 

Tijd: Vanaf 20.00 uur 

Introducé: Ja, 2 per lid. 

Kosten: € 2,50 

Inbegrepen: Lekkers voor bij de koffie en bij de 

borrel. 

Bijzonderheden: Iedereen krijgt een klein prijsje. 

Aanmelden voor: 17 maart 2023 

Organisator: Aanmelden bij Lenie Boom 071 – 

522 3191 of 06 – 5727 0063 

 

   

 

Sjoeltoernooi 

 
 

Op vrijdag 7 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 7 april 2023 

Max. aantal deelnemers: n.v.t. 

Locatie activiteit: Kantine van Beheer, 

Kenauweg 3 Leiden 

Tijd: vanaf 20.00 uur. 

Introducé: ja, 1 per lid. 

Kosten: € 2,50 p.p. 

Inbegrepen: Lekkers voor bij de koffie en bij de 

borrel. 

Bijzonderheden: Klein prijsje voor elke 

deelnemer. 

Aanmelden voor: 25 maart 2023 

Organisator: Aanmelden bij fam. Hofman  

06 – 1318 1772  

 



Dagje Leeuwarden met daarin bezoek 

naar de musical “De Tocht” en 

afsluitingsdiner 

 

Het prachtige Leeuwarden bezoeken en 

vervolgens naar de musical “De Tocht”. 

In Wieringerwerf een afsluitingsdiner. 

 

“De Tocht” 

In een spectaculaire muzikale theaterbeleving 

word je meegezogen in het indrukwekkende 

verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die 

elkaar in de loop der jaren door ruzie en afgunst 

uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere 

jaren deden ze elkaar een belofte: als De Tocht 

ooit nog een keer komt, dan rijden we hem 

samen uit. Belofte maakt schuld, zeker 

aangezien één van de vrienden een geheim bij 

zich draagt, waardoor er veel meer op het spel 

staat dan enkel het halen van het kruisje... 

 

Is de band van vroeger sterk genoeg? Of zijn de 

geslagen barsten te diep en verliezen ze op de 

Bonkevaart meer dan ze vooraf hadden kunnen 

bedenken? De Tocht vertelt een verhaal van 

afzien, passie, verbroedering en keuzes maken. 

De Elfstedentocht als metafoor voor het leven. 

Vallen en opstaan, samen en alleen. Met 

indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten 

en het ijzingwekkende mooie decor van de Friese 

elf steden. 

 

Datum: zaterdag 14 oktober 2023 

Max. aantal deelnemers: 40 

Locatie activiteit: Touringcarbedrijf Beuk 

Van Berckelweg 32 

2203LB Noordwijk 

Tijd: Vertrek vanuit Noordwijk uiterlijk 10.00 uur. 

Verzamelen vanaf 9.45 uur. 

Voorstelling start om 16.00 uur tot 18.30 uur. 

Terug in Noordwijk circa 23.30 – 24.00 uur 

Introducé: 1 volwassene per lid. 

Kosten: € 89,- 

Inbegrepen: Bus naar Leeuwarden centrum. 

Van centrum naar locatie de musical "De Tocht", 

Thialf Heerenveen, een dagtrip naar het 

ISU WK Afstanden 

  

Thialf is het belangrijkste ijsstadion voor 

topsportschaatsers in Nederland. Van 2 - 5 maart 

strijdt de internationale schaatstop in Thialf om 

de wereldtitels op de ISU WK Afstanden 2023. 

De wedstrijden op vrijdag 3 maart zijn van 19:00 

– 21:30 uur.  

• Ploegenachtervolging dames 
• Ploegenachtervolging heren 
• 500m heren 
• 500m dames 

Datum: vrijdag 3 maart 2023 

Max. aantal deelnemers: 40 

Locatie activiteit: Heereveen, Thialf 

Pim Mulierlaan 1 

 

Vak L op de rijen 7 t/m 9 

Tijd: 14.30 uur vertrek vanaf touringcarbedrijf 

Beuk, 

Van Berckelweg 32, 

2203 LB Noordwijk 

 Je auto kan op het grote terrein van Beuk 

geparkeerd worden. 

 22.00 uur vertrek vanaf Thialf naar Noordwijk, 

Beuk. 

Aankomst +/- 24.00 uur 

Introducé: 1 volwassene per lid. 

Kosten: € 49,- 

Inbegrepen: Busvervoer van Noordwijk naar 

Thialf v.v. 

Entreekaarten voor zitplaatsen Thialf, Vak L 

(t.h.v. de plaatsen waar gecoacht wordt) 

Versnaperingen tijdens de busreis. 

Indien gewenst zelf extra eten (broodjes enz.) 

meenemen voor onderweg. 

Bijzonderheden: Vlaggen op de wangen, oranje 

muts op, Friese trui aan… het kan de 

schaatsliefhebbers niet gek genoeg! En dat wordt 

gewaardeerd in Thialf en door de topschaatsers! 

Rondom de ijsbaan zijn broodjes en snacks te 

koop. Er is ook een brasserie. Menukaart nog 

niet bekend. 



 

naar afsluitingsdiner in Wieringerwerf en terug 

naar Noordwijk. 

Bijzonderheden: Voor het diner kan gekozen 

worden uit vlees, vis en vegetarisch. (dit volgt) 

Aanmelden voor: uiterlijk 25 februari 2023 

Organisator: Anja Mourits, a.mourits@leiden.nl 

   

 

Let op! We mogen geen flesjes/blikjes drinken 

meenemen het stadion in!! Uiteraard kan dit wel 

in de bus. 

Aanmelden voor: uiterlijk 27 februari 

Organisator: Carine Akkerman, 

c.akkerman@leiden.nl  

 

Naar de website 

 

  

 

Vacatures 

 

 

 

 Het bestuur van PV Stad Leiden zoekt nog steeds collega's voor de volgende functies 

 

 

Heb je interesse of wil je meer informatie? Mail ons dan gerust!  

 

 

mailto:a.mourits@leiden.nl
mailto:c.akkerman@leiden.nl
https://pvstadleiden.nl/events-grid/

