Nieuwsbrief Nr. 1 - 2017
De Nieuwsbrief is het informatiebulletin van de Personeelsvereniging van de Universiteit
Leiden en bevat informatie van het bestuur en activiteiten.
Secretariaat:
Rapenburg 70, kamer C.0-10
Postbus 9500, 2300 RA Leiden
Tel.: 071 527 32 25
E-mail: pv@bb.leidenuniv.nl
Website: www.voorzieningen.leidenuniv.nl/personeelsvereniging
ING IBAN rekening Activiteiten:
NL03 INGB 0000 395726
ING IBAN 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, 071-5278989
Redactie
Yvonne Houps: 071-517 60 70 / 06 53 465 111

Alle wijzigingen betreffende verhuizing, telefoonnummer en/of emailadres gelieve u door te geven aan het secretariaat.
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Redactioneel
Voor u ligt Nieuwsbrief nr. 1-2017 met daarin de activiteiten voor de periode januari t/m juni
2017.
Tevens wenst het Bestuur van de Personeelsvereniging u Prettige Kerstdagen en een zeer
voorspoedig 2017.
Amstel Live
Begin dit jaar zijn een aantal van onze leden in samenwerking met de personeelsvereniging
van het LUMC hier naar toe geweest. Men was bijzonder enthousiast en vervolgens hebben
wij getracht voor 2017 opnieuw samen met deze personeelsvereniging kaarten te verkrijgen.
Dit is ondanks vele pogingen niet gelukt. `
Vakantiehuisjes PV Stad Leiden
Vanaf half november bestaat de mogelijkheid een huisje te huren via
http://www.pvstadleiden.nl/huisjes/
Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met het secretariaat van de Personeelsvereniging
Universiteit Leiden.
Adreswijzigingen
Bent u verhuisd, heeft u een nieuw telefoonnummer of gewijzigd e-mailadres? Geef dit dan
door aan het secretariaat van de Personeelsvereniging. Adreswijzigingen van werkende leden
worden door de salarisadministratie niet aan het secretariaat van de personeelsvereniging
doorgegeven
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.
Het kortingsboekje dat u kunt vinden op onze website
http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/personeelsvereniging/
en wordt regelmatig bijgewerkt. Controleer dan ook steeds de website!

Inschrijving geschiedt op basis van binnenkomst van het verschuldigde
bedrag op:
Ing IBAN rekening NL03 INGB 0000 395726
t.n.v. PV van de Universiteit Leiden
onder vermelding van de activiteit!
Yvonne Houps
Voorzitter Evenementen Commissie.
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Activiteiten
Activiteitenprogramma januari t/m juni 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nieuwjaarsborrel
Jaarlijkse Bowlingavond
Algemene Ledenvergadering
EHBO reanimatiecursus
Chocolade paasei maken
Dagtocht Arnhem
Escape Room
Workshop schilderen Heren
en Dikke Diva
9. Maasvlakte
10. Fietstocht
11. Action Painting
12. Reis naar Kos

6 januari
16 februari
21 maart
28 maart
11 april
21 april
22 april
25 april
12 mei
3 juni
14 juni
5 t/m 12 oktober

Uw betaling is uw aanmelding!
U dient voor iedere activiteit apart te betalen
Informatie over kortingen:
www.voorzieningen.leidenuniv.nl/personeelsvereniging
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Nieuwjaarsborrel
Vrijdagmiddag 6 januari 2017 van 14.30 tot 16.30 uur wordt door de Evenementen
Commissie een Nieuwjaarsborrel georganiseerd in het Pieter de la Courtgebouw (Sociale
Wetenschappen) aan de Wassenaarseweg 52 te Leiden in zaal 1A-01.
Wij verzoeken u zich voor deze Nieuwjaarborrel waar geen kosten aan verbonden zijn aan te
melden vóór 2 januari 2017 via de e-mail aan: pv@bb.leidenuniv.nl zodat wij een idee hebben
hoeveel personen wij kunnen verwachten.
Er kan eventueel geparkeerd worden in de parkeergarage van het LUMC. Voor uitrijkaartjes
wordt gezorgd.
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Jaarlijkse Bowlingavond
Op donderdag 16 februari 2017 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 € 2,40 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 2017 over te maken op Ing IBAN
rekening NL03 INGB 0000 395726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit Leiden
onder vermelding van “Bowlen” waarna uw inschrijving definitief is.
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Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 21 maart 2017 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 148 – 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 17 maart
2017 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 15 maart 2016
5. Verslag van de secretaris over 2016
6. Rekening en verantwoording van de penningmeester over 2016
7. Verslag van de kascontrolecommissie 2016
8. Begroting voor het jaar 2017
9. Benoeming kascontrolecommissie
10. Verslag van de Evenementencommissie
11. Jaarprogramma voor 2017
12. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2018
13. Verkiezing bestuursleden *
14. Rondvraag
15. Sluiting
* Toelichting bij punt 13.
In 2017 zijn aan de beurt van aftreden: De heer A. Riezenkamp en de heer C. Verhagen. Allen
zijn herkiesbaar. Mevr. S. van der Hek stelt zich verkiesbaar. 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 1 maart a.s.
opvraagbaar bij het secretariaat en liggen ter tafel bij de ALV vanaf 18.00 uur.
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Leer reanimatie in één avond
Onder leiding van instructeurs van de EHBO afdeling Leiden
wordt op 28 maart van 18.30 uur tot 21.30 uur een reanimatie en
gebruik AED-cursus gegeven.
Dit apparaat brengt met een elektrische schok het hart weer op
gang en vindt men steeds meer in openbare ruimtes en sportclubs.
Er kunnen maximaal 12 personen aan deze cursus deelnemen. Bij
meer aanmeldingen kan een extra avond worden georganiseerd.
De prijs voor deze cursus bedraagt € 20,00 per persoon voor leden en 1 introducé.
U dient het verschuldigde bedrag voor 1 maart 2017 over te maken op Ing IBAN
rekening NL03 INGB 0000 395726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit Leiden onder
vermelding van “Reanimatiecursus” waarna uw inschrijving definitief is.
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Chocolade paasei
Op dinsdagavond 11 april 2017 organiseert de
Evenementen Commissie bij “Cacao van jou” een workshop
waarin een prachtig paasei gemaakt kan worden.
Rond de paasdagen is er niets leuker dan lekker paaseieren
te gaan beschilderen of nog beter, deze zelf te maken. Dat
kan nu met deze paaseieren workshop. We gieten
eierschalen in diverse formaten waarmee mooie paaseieren
gemaakt kunnen worden. De eieren worden gevuld met
zelfgemaakte truffels.
De workshop wordt gegeven bij Walter Englebert van
“Cacao van jou”, Hoofdstraat 44 te Leiderdorp.
Aanvangstijd: 19.00 uur en zal omstreeks 22.00 uur
afgelopen zijn.
De prijs voor deze workshop bedraagt € 19,50 per persoon
voor leden en 1 introducé.
U dient het verschuldigde bedrag voor 1 april 2017 over te maken op Ing IBAN rekening
NL03 INGB 0000 395726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit Leiden onder
vermelding van “Workshop Paasei” waarna uw inschrijving definitief is.
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Dagtocht Arnhem
Op vrijdag 21 april 2017 organiseert de
Evenementen Commissie een dagtocht naar
Arnhem.
In een gezellig restaurant in het hartje stad begint
uw dag. Hier wordt u hartelijk ontvangen met
twee kopjes koffie of thee met gebak.
Arnhem biedt de mogelijkheden van een grote
stad als het gaat om bezienswaardigheden,
cultuuruitingen, winkelen en uitgaan.
Het programma ziet er als volgt uit:
08.30 uur
10.30 uur
11.30 – 13.00 uur

13.00 – 14.30 uur
14.30 - 17.30 uur

18.00 – 20.00 uur
20.00 uur
Ca. 22.00 uur

Vertrek vanuit Leiden
Ontvangst met koffie/thee en gebak
Stadswandeling met gidsen. Deze leiden u langs de
mooiste bezienswaardigheden maar ook de onontdekte
stukjes van Arnhem komen aan bod.
Verzorgde lunch inclusief twee drankjes (koffie, thee,
melk, fris).
Vrije tijd om zelf lekker in Arnhem te winkelen, bijv.
het Modekwartier aan de rand van het centrum, kijken
naar de scheepvaart op de Rijn of een museum te
bezoeken.
Diner bij restaurant Humphreys
Vertrek naar Leiden.
Aankomst in Leiden

De prijs voor deze activiteit bedraagt € 60,00 per persoon voor leden en 1 introducé.
U dient het verschuldigde bedrag voor 1 april 2017 over te maken op Ing IBAN rekening
NL03 INGB 0000 395726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit Leiden onder
vermelding van “Dagtocht Arnhem” waarna uw inschrijving definitief is.
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Escape Room 071
Op zaterdag 22 april 2017 om 19:00 uur organiseert de Evenementen Commissie een
avondactiviteit bij Escape Room 071. Kunt u binnen het uur ontsnappen uit de kamer?

Met een klein groepje mensen word je opgesloten in een kamer, waar je binnen 60 minuten uit
moet proberen te ontsnappen. Met de groep zoek je in de kamer naar aanwijzingen en los je
puzzels en raadsels op, die je steeds een stapje dichterbij je vrijheid brengen. Lukt het niet om
binnen het uur te ontsnappen? Geen nood: het is een spel, dus je wordt natuurlijk gewoon
vrijgelaten.
De activiteit vindt plaats op de Sint Aagtenstraat 10-12 in Leiden, waar u wordt ontvangen
met koffie, thee en een gebakje. Zorg dat u uiterlijk 15 minuten voor aanvang aanwezig bent!
De prijs voor deze workshop bedraagt € 5,- per persoon voor leden en één introducé. U
dient het verschuldigde bedrag voor 6 april 2017 over te maken op NL03 INGB 0000 395
726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit Leiden onder vermelding van "Escape
Room 071" waarna uw inschrijving definitief is.
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Workshop Schilderen o.a. Heren en Dikke Diva
Wegens het grote succes heeft de Evenementen Commissie besloten nogmaals een Workshop
Schilderen van o.a. de Dikke Diva te organiseren op dinsdagavond 25 april 2017 maar deze
keer kunnen er ook heren geschilderd worden. Aan u de keuze!
In deze gezellige workshop maakt u in één avond uw eigen
schilderij op een doek van 50 x 50 cm. met acrylverf.
U hoeft niet creatief aangelegd te zijn want wij werken met
carbonpapier. U kiest de afbeelding van uw keuze en drukt
deze door op het canvas. Hierna kunt u naar eigen smaak
uw afbeelding inschilderen.Tijdens deze gezellige
workshop krijgt u koffie/thee met “dikke
vriendinnenzoetigheden” en we eindigen de avond met een
wijntje.
Adres waar de workshop gegeven wordt is in de voormalige
bakkerij van Tijsterman in het centrum van Rijnsburg aan
het Bakkerspad.
Aanvangstijd: 19.00 uur.
Eindtijd: ca. 22.30 uur
De prijs van deze workshop bedraagt € 17,50 per persoon voor leden en 1 introducé.
U dient het verschuldigde bedrag voor 1 april 2017 over te maken op Ing IBAN rekening
NL03 INGB 0000 395726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit Leiden onder
vermelding van “Schilderen” waarna uw inschrijving definitief is.
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MAASVLAKTE
De Evenementen Commissie organiseert op vrijdag 12 mei 2017 een tocht die ons brengt
naar de 2e Maasvlakte.
Maasvlakte 2 is de benaming voor het uitbreidingsproject van de Rotterdamse haven dat is
gelegen ten westen van de Maasvlakte. Met dit nieuwe in zee aangelegd gebied wordt de
haven 20% groter.
Aangekomen in Hoek van Holland start u met een rondleiding bij de Maeslantkering/
Keringshuis waar u een rondleiding krijgt van ca. 1,5 uur.
Na deze leerzame rondleiding stapt u op de boot voor een rondvaart door dit gebied waar u
tevens een lunch krijgt aangeboden.
Het programma ziet er als volgt uit:
09.00 uur
Vertrek vanuit Leiden
10.30 uur
Rondleiding
12.15 uur
Vertrek rondvaart inclusief lunch
15.00 uur
Terugreis naar Leiden

De prijs voor deze tocht bedraagt € 25,00 per persoon voor leden en 1 introducé.
U dient het verschuldigde bedrag voor 15 april 2017 over te maken op Ing IBAN
rekening NL03 INGB 0000 395726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit Leiden
onder vermelding van “Maasvlakte” waarna uw inschrijving definitief is.
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Fietstocht
Op zaterdag 3 juni 2017 wordt de jaarlijkse fietstocht georganiseerd naar de Utrechtse
Heuvelrug. Deze keer is gekozen voor een 1-daagse tocht.
U kunt vanuit Doorn bijvoorbeeld kiezen voor de
Lustwaranderoute. Het oostelijke deel van de
Lustwaranderoute toont een ander gezicht van de
Utrechtse Heuvelrug. U fietst door de weelderige
bossen van de boswachterijen Leersum en
Amerongen. De bossen die de Heuvelrug bedekten
waren aan het einde van de 17e eeuw door toedoen
van mens en dier verdwenen. De Heuvelrug
bestond uit heidevelden en zandvlakten. Na 1800
zetten de landgoedeigenaren de woeste gronden om
in productiebossen. In het noorden grenst de Heuvelrug aan het open landschap van de
Gelderse Vallei, in het zuiden maken de heuvels plaats voor het rivierlandschap.
Uiteraard zijn er ook andere fietstochten vanuit Doorn beschikbaar.
Programma:
08.15 uur
09.45 uur
10.00 – 10.30 uur
10.30 uur
10.45 – 17.30 uur
18.00 – 20.00 uur
20.00 uur
Ca. 21.30 uur

Vertrek vanuit Leiden
Aankomst bij Brasserie Rodestein in Doorn
2x Koffie/thee met gebak
Uitdelen van de fietsen en fietsroutes
Gelegenheid om aan de hand van één van de fietsroutes de
mooie omgeving te ontdekken.
Diner bij Brasserie Rodestein
Vertrek naar Leiden
Aankomst Leiden.

De prijs voor deze fietstocht bedraagt € 35,00 per persoon
voor leden en 1 introducé. Deze prijs in inclusief koffie/thee
met een gebakje bij aankomst in Doorn, fietshuur van een
gewone fiets en een driegangen diner aan het einde van de
dag.
Wilt u liever een elektrische fiets dan gelieve u dat bij uw
betaling aan te geven en dient u bij het bedrag van € 35,00
per persoon nog € 10,00 per persoon extra over te maken.
U dient het verschuldigde bedrag voor 1 mei 2017 over
te maken op Ing IBAN rekening NL03 INGB 0000 395726 t.n.v. Personeelsvereniging
Universiteit Leiden onder vermelding van “Fietstocht” waarna uw inschrijving definitief
is.
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Action Painting
Op woensdag 14 juni 2017 om 19:00 uur organiseert de Evenementen Commissie een twee
uur durende workshop Action Painting.
Action Painting is een impulsieve, abstract expressionistische schildervorm, waarin actie
centraal staat. Het is een manier van schilderen waarbij je het schildersdoek bewerkt door met
verf te gooien, spatten, druppelen, met je handen te schilderen, etc. Het accent ligt niet zozeer
op het creëren van een serieus kunstwerk: het gaat erom dat je jezelf – zonder plan vooraf –
volledig uitleeft op het doek.

Na een korte opwarming worden de verschillende technieken van Action Painting uitgelegd
en uitgeprobeerd. Daarna gaat iedereen aan de slag met een eigen doek van 30x40 cm en
mogen alle technieken gecombineerd worden.
De kunstwerken worden gemaakt met acrylverf. Belangrijk: ondanks dat je er voor iedereen
een overall en handschoenen beschikbaar zijn, wordt aangeraden oude kleding aan te trekken!
De workshop vindt plaats in Café de Keizer aan de Kaiserstraat 2-4, waar u wordt ontvangen
met koffie, thee en een gebakje. Gedurende de workshop zal er tevens een bittergarnituur
geserveerd worden.
De prijs voor deze workshop bedraagt € 20,00 per persoon voor leden en één introducé.
U dient het verschuldigde bedrag voor 12 mei 2017 over te maken op NL03 INGB 0000
395 726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit Leiden onder vermelding van "Action
Painting" waarna uw inschrijving definitief is.
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Reis naar Kos
Ook in 2017 staat er weer een buitenlandse
reis op het programma. Er is gekozen voor het
Griekse Eiland Kos.
Daar zullen we van 5 t/m 12 oktober 2017
logeren in Hotel Kipriotis Village in Kos–
stad.
Kipriotis Village ligt aan de oostkust van het
prachtige eiland Kos, ook wel bekend als de
geboorteplaats van Hippocrates, vader van de
medicijnen. Direct aan het strand met een
prachtig uitzicht op de Egeïsche Zee en adembenemende omgeving. Dit resort heeft 8
verschillende soorten zwembaden, waarvan 2 met glijbanen en 2 aparte kinderbaden. Verder
biedt het een uitgebreid wellness.
Kipriotis Village ligt direct aan het strand, op ca. 3000 m van het centrum van kos-stad,
bushalte op ca. 25 m. De haven ligt op ca. 3800m van het resort af en luchthaven Hippocrates
airport Kos op ca. 25 km.

De prijs voor deze 8-daagse reis bedraagt € 550,00 per persoon voor leden en 1 introducé op
basis van All Inclusive. De prijs voor een 1-persoonskamer bedraagt € 675,00 per persoon.
Prijzen zijn inclusief 20 kg. ruimbagage en 7 kg. handbagage.
De hiervoor genoemde prijzen zijn incl. vervoer naar Schiphol v.v. vlucht naar Kos en
transfer naar het hotel v.v.
Mocht u aan deze reis willen deelnemen dan verzoeken wij u voor 15 januari 2017 een
aanbetaling te doen van € 150,00 per persoon op
NL03 INGB 0000 395 726 t.n.v. Personeelsvereniging Universiteit Leiden onder
vermelding van "Reis Kos" waarna uw inschrijving definitief is.
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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

Laatste aanpassingen & toevoegingen: Corporate Beauty (parfum, cosmetica, hair care),
Restaurant de Nieuwe Morsch, Bikram Yoga.
Via de website
www.voorzieningen.leidenuniv.nl/personeelsvereniging
komt u bij de link die terecht komt op het kortingsboekje die in samenwerking met het LUMC
wordt uitgegeven.
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