
 

 

Beste leden van de PV, 

We hebben gemerkt dat nieuwsbrieven of andere mails van ons bij sommige leden in de map ‘Ongewenste e-

mail’ terecht komen. We hebben het nagevraagd bij ICT, maar het is niet mogelijk om hier centraal wat aan te 

doen. Je kunt wel zelf het volgende instellen. Als het goed is zie je bovenin het mailtje dat je nu leest het 

volgende icoontje (linksboven in beeld). 

 
Klik op het pijltje naar beneden en kies voor ‘Afzender nooit blokkeren’. Je kunt controleren of het goed is gegaan 

door nogmaals op het pijltje te klikken en dan te kiezen voor ‘Opties voor ongewenste e-mail’. Kies voor het 

tabblad ‘Veilige afzenders’ en kijk dan of pvstadleiden@gmail.com in de lijst staat. In dat geval krijg je de 

volgende nieuwsbrief gewoon in je Inbox en niet langer in Ongewenste e-mail. 

Met vriendelijke groet, 

PV Stad Leiden 
 

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 
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Introducé: 1 volwassene per lid. 

Kosten: € 89,- 

Inbegrepen: Bus naar Leeuwarden centrum. Van centrum naar locatie de musical "De Tocht", naar 

afsluitingsdiner in Wieringerwerf en terug naar Noordwijk. 

Bijzonderheden: Voor het diner kan gekozen worden uit vlees, vis en vegetarisch. (dit volgt) 

Aanmelden voor: 26 februari 2023 

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

 

Thialf Heerenveen, een dagtrip naar het ISU WK Afstanden 

 

Thialf is het belangrijkste ijsstadion voor topsportschaatsers in Nederland. Het ‘schaatshart van de wereld’. 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. Let op! We mogen geen flesjes/blikjes 

drinken meenemen het stadion in!! Uiteraard kan dit wel in de bus.  

Aanmelden voor: 15 februari Afmelding na 15 februari zijn de kosten wel verschuldigd  

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

 

 

Naar de website 
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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 13 mei, hardlopen; zondag 14 mei 

Locatie activiteit: Wandelen zaterdag 13 mei start: Garenmarkt Leiden 

Hardlopen: zondag 14 mei start: Breestraat Leiden 

Tijd: Verschillende starttijden 

Introducé: geen. 

Kosten: De PV neemt de helft van de goedkoopste inschrijfkosten voor haar rekening. Het inschrijfgeld 

voorschieten en wordt teruggestort na overleg startbewijs of bankafschrift. 

Bijzonderheden: zie www.marathon.nl 

Aanmelden voor: zelf regelen 

Organisator: Bij het PV secretariaat kun je je kosten declareren. pvstadleiden@gmail.com 
 

 

Workshop Vilt 

 

Heb je belangstelling voor het maken van een lichtgewicht vilten balletjes ketting? In deze workshop gaan we 

vilten balletjes voor een halsketting maken. In kleur of in wit, gemengd, klein of groot. Het draaien van het vilt lijkt 

makkelijk, denk aan soepballetjes maken, maar de praktijk is soms lastig. Onze docente, Anneke van Schie, geeft 

duidelijke uitleg en helpt zo nodig een handje mee. Wie durft deze uitdaging aan? 

Datum: zaterdag 25 februari en 4 maart 

Max. aantal deelnemers: 15 

Locatie activiteit: Kantine van Beheer, Kenauweg 3 Leiden 

Tijd: 13:30 uur tot uiterlijk 16:30 uur. 

Introducé: 1 volwassene per lid. 

Kosten: € 5,- p.p. 

Inbegrepen: Koffie/thee/lekkers en alle materialen. 

Bijzonderheden: Denk thuis alvast na over de gewenste lengte en kleur(en) van de ketting. ( zie foto’s ) 

Neem een handdoek en een (ijzeren) bakje, kom of schaal mee van minimaal 10 cm hoog. Dit bakje heb je nodig 

voor het warme sop waarmee het vilt verwerkt wordt en waarin de balletjes doorweekt worden. 

Aanmelden voor: 17 februari 2023 

Organisator: Jeannette Hendriks ( 071-5616255), Jjhendriks1@gmail.com 
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Lentestuk maken 

 

 

 

Doe mee met deze jaarlijks terugkerende succesvolle activiteit. Wij gaan dit jaar weer in 2 groepen werken en 

wederom op een zaterdag nl de ochtend en de middag. We kunnen ruimschoots van elkaar aan de tafels werken. 

Na afloop ruimen we gezamenlijk op en is er nog een kleine loterij. 

Datum: zaterdag 1 april 

Max. aantal deelnemers: per dagdeel 25 

Locatie activiteit: Kantine van Beheer, Kenauweg 3 Leiden 

ochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur, zaal open 9:45 uur en het hek sluit om 10:15 uur. 

middag van 14:00 uur tot 16:00 uur, zaal open om 13:45 uur en het hek sluit om 14:15 uur. r 

Introducé: 1 volwassene per lid. 

Kosten: € 10,- p.p. 

Inbegrepen: Koffie/thee/lekkers/drankje/loterij en alle materialen. 

Bijzonderheden: Meenemen: mesje en snoeischaartje. 

Aanmelden voor: 15 maart 2023 

Organisator: Jeannette Hendriks ( 071-5616255) 

Jjhendriks1@gmail.com 

 

 

Naar de website  
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Naar de website 

Even een paar dagen er tussenuit in een van de heerlijke vakantiewoningen  

 

In de vakantiewoningen van de PV is het echt genieten. Of je nu wilt genieten van het heerlijk, zonnige 

Frankrijk of tot rust wilt komen in de bossen. Er is voor ieder wat wils. Er zijn nog wat weken vrij, wacht dus 

niet langer en boek jouw favoriete huisje nu snel.  

• Budel: is in de volgende periodes nog beschikbaar: juli (paar weken), augustus, september, 

oktober, november en december 

• Dinant: is in de volgende periodes nog beschikbaar: februari, maart, juni, juli, half augustus, 

oktober, november en december 

• Ecuras: is in de volgende periodes nog beschikbaar: april, mei, juni, half augustus en begin 

september 

• Meppen is in de volgende periodes nog beschikbaar: een midweek in juli, augustus, november 

en de eerste weken van december. 

https://pvstadleiden.nl/vakantiewoningen/boeken-vakantiewoning/
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