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Strakker 
in je vel!

Ontdek LIPOSAGE, de manier om snel een 
slankere taille/buik te krijgen. 
Al na 5 behandelingen zichtbare resultaten.

Per behandeling  € 35,-
Behandelingen worden gegeven 

in Voorhout door een vrouw. 

Alléén voor dames.

06 10 81 70 27

Op zondagmiddag 13 februari 
is er een bijzonder concert in de 
kapel van het Diaconessenhuis 
Leiden. 
Het concert staat geheel in het 
teken van de Engelse componist 
Henry Purcell. Onder de titel 
‘Music for a while’ worden fraaie 
liederen en solo’s uitgevoerd 
door Monique van der Hoeven 
(mezzosopraan), Marian Oud 
(viola da gamba) en Arie de 
Bruijn (klavecimbel).

Het concert wordt georganiseerd 
voor patiënten en hun bezoekers, 
maar ook voor belangstellenden 
van buiten het ziekenhuis. De 
kapel is vanaf 15.15 uur open; 
het concert begint om 15.45 uur 
en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
Na afloop krijgt men een drank-
je aangeboden.

De toegang is gratis.

Zondagmiddag-
concert 
Diaconessenhuis

Zondagmiddag 13 februari vanaf 
16.00 uur zingt het Oegstgeester 
vocaal ensemble Cappella pro Can-
tibus een aantal bekende en minder 
bekende werken van Johann Sebas-
tian Bach. De muzikale leiding is 
deze middag in vertrouwde handen 
van dirigent Cor Brandenburg; mu-
zikale medewerking wordt verleend 
door organist Jaco van Leeuwen en 
een klein strijkersensemble.
Tijdens deze Bach-middag zal Cap-
pella pro Cantibus twee van de zes 
motetten van J.S. Bach uitvoeren. 
Deze motetten behoren tot het 
minder bekende werk van de grote 
componist, die ze in de periode 
1723-1734 heeft geschreven, meest-
al als begrafenismuziek. Een mooi 
voorbeeld daarvan is het 5-stem-
mige Bach-motet “Jesu, meine 
Freude” (BWV 227).
Geen begrafenismuziek is het dub-
belkorige motet “Singet dem Herrn 
ein neues Lied” (BWV 225), dat in 
1727 gemaakt is ter gelegenheid van 

de verjaardag van August I, vorst 
van Saksen, die juist herrezen was 
van een ernstig ziekbed. In tekst-
keuze en muzikale vorm van dit 
motet komen deze elementen terug.
Naast deze twee motetten is er nog 
het motet “Ich lasse dich nicht, 
du segnest mich denn”. Dit werk 
wordt doorgaans toegeschreven 
aan Johann Christoph Bach (1642-
1703), maar ook wel aan de grote 
meester. Eveneens dubbelkorig ge-
zet met continuo begeleiding.
Er is behalve koorzang ook plaats 
ingeruimd voor orgel en strijkers. 
De Noordwijkse organist Jaco van 
Leeuwen zal ter afwisseling enkele 
orgelwerken van Bach of Bach-
zonen spelen. Tevens verzorgt hij, 
samen met enkele strijkers de bege-
leiding van de Bach motetten. 
Het concert vindt plaats in de Re-
genboogkerk, Mauritslaan 12 te 
Oegstgeest. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal; toegangsprijs is € 
10; CJP en 65plus: € 7,50.

Cappella pro Cantibus zingt 
Bach op zondagmiddag

Marma punten zijn drukpunten op 
het lichaam vergelijkbaar met de 
reflexologie binnen de acupunctuur 
en acupressuur. Tijdens de cursus 
marmatherapie wordt er veel aan-
dacht geschonken aan de anatomi-
sche plaats, de behandeling en de 
nazorg. De cursus wordt verzorgd 
door homeopaat en natuurgenees-
kundige Erik Wieffering van prak-
tijk Irbis MARMA
Marmatherapie komt uit de ze-
venduizend jaar oude ayurveda. 
Ayurveda is een volledig medisch 
en geneeskundig wetenschappelijk 
systeem dat als zodanig ook door 
de WHO (World Health Organisa-
tion) is erkend. 
Marma zijn plaatsen op het li-
chaam die bij de juiste behandeling 
grote invloed kunnen hebben op de 
complete gezondheid van de cliënt. 
Maar ook als therapie hun effect 
scoren. Ze worden vaak vergeleken 
met reflexologische of acupunctuur 
punten. Maar er is een groot ver-
schil. Marma punten liggen op ana-
tomisch logische plaatsen en staan 
in relatie met het fysieke (organen, 
lichaamsprocessen, spieren, zenu-
wen en/of botstructuren) lichaam 
en het energetische (emotioneel-, 
mentaal-, spiritueel-/karmische-) 
lichaam. De uitwerking van de 
marmatherapie is dat vele aandoe-
ningen sneller genezen of dat er een 
duidelijke verbetering optreed in le-
venskwaliteit.
Cursus bestaat uit:
- De ayurvedische visie op gezond-

heid en ziekte in vogelvlucht
- De ayurvedische basismassage 
- Specifieke marmatherapie
- Myosfasciale reactiepunten (beter 
bekend als pain- of triggerpoints) 
De opleiding start op zaterdag 5 
maart 2011 en bestaat uit acht zater-
dagmiddagen van 13.00-17.00 uur.
Voor meer informatie: Erik Wief-
fering, Praktijk voor natuurgenees-
kunde en homeopathie Irbis, Rhijn-
geesterstraatweg 157-D, 2343 BV  
Oegstgeest. 071-8884566 praktijk-
voorcaim@gmail.com www.prak-
tijkvoorcaim.nl of www.erikwief-
fering.nl. 
Registertherapeut RBNG en A-
Licentie VBAG

Cursus marma-
drukpunttherapie

Brijder Verslavingszorg en Preven-
tie GGZ Leiden organiseren een 
gratis informatiebijeenkomst over 
het gebruik van alcohol en drugs, 
gokken of gamen bij opgroeiende 
kinderen. Iedere ouder, begeleider 
of andere gelnteresseerde die meer 
wil weten is op maandag 14 febru-
ari van19.30 tot 21.30 uur welkom 
in het Zalencentrum van GGZ Lei-
den aan de Endegeesterstraatweg 5 
in Oegstgeest. Verslavende gewoon-
tes kunnen leiden tot gezondheids-
klachten, schoolverzuim, conflicten 
en verminderd functioneren. Maar 
verslaving is vaak nog een taboe 
en de confrontatie ermee wordt 
vaak vermeden. De eerste stap is 

echter het herkennen en erkennen 
van het probleem. Iedereen zich 
herkent in vragen als ‘Ik vermoed 
dat mijn kind drugs gebruikt, wat 
nu?’, ‘Mijn dochter en  ik hebben 
vaak ruzie. Ik vind dat zij te veel 
alcohol drinkt maar zij vindt van 
niet!’, ‘Mijn zoon zit elke dag uren 
lang te gamen, is dat schadelijk?’ en 
‘Wat kan ik doen om mijn kind te 
laten stoppen?’ is van harte welkom 
tijdens de informatiebijeenkomst. 
Aanmelden kan telefonisch (071) 
890 8169 of via e-mail: preventie@
ggzleiden.nl. Meer informatie over 
Brijder is te vinden op www.brijder.
nl en over Preventie GGZ Leiden 
op www.ggzleiden.nl.

Help! Mijn kind 
gebruikt en drinkt

Ook in februari kan men weer 
meedoen met de Quantum Light 
Breath (bekend van Jeru Kabbal 
en Taetske Kleijn). Deze actieve 
ademmeditatie wordt begeleid 
door inspirerende muziek. Het is 
een krachtige en helende medita-
tie, waarbij men wordt uitgeno-
digd telkens terug te keren naar 
de adem. Een meditatievorm 
waarbij oud zeer wordt getrans-
formeerd in liefde.
Data in februari zijn maandag 
21 en 28 februari om 20.00 uur. 
Locatie Atelier Loods 1, Stads-
polderweg 1, Leiden. Kosten 9 
euro per avond, een strippen-
kaart kost 40 euro voor 5 keer. 
Het is mogelijk om elk moment 
in te stappen of een keer een 
avond uit te proberen. Meer in-
formatie is te krijgen bij Dana 
Valckx, www.eenzonnestraal.nl, 
071-5126144, 06-12300411, zo-
maar@eenzonnestraal.nl.

Helende adem

De regionale afdeling van Borst-
kanker Vereniging Nederland 
organiseert op woensdagavond 
16 februari van 19.30 tot 21.30 
uur een inloopochtend waar 
(ex-)borstkankerpatiënten met 
elkaar ervaringen kunnen uit-
wisselen. Ook worden tips gege-
ven voor onder meer protheses, 
aangepaste bh’s en badpakken. 
De bijeenkomst is in het Dia-
conessenhuis Leiden, Houtlaan 
55 te Leiden (locatie: kenniscen-
trum, route 25, te bereiken via de 
polikliniekingang).
Iedere derde maandag van de 
oneven maanden en iedere derde 
woensdag van de even maanden 
worden deze inloopochtenden 
georganiseerd in het Diacones-
senhuis. Iedereen is welkom op 
deze ochtend, dus niet alleen pa-
tiënten uit het Diaconessenhuis. 
Toegang is gratis. Bel voor meer 
informatie Marijke Coulier, con-
tactpersoon van de Borstkanker-
vereniging, op (071-) 5172495.

Inloopochtend 
borstkanker
patiënten

Afgelopen zaterdag was Apo-
theek Beker aan de Lijtweg voor 
het eerst ook op zaterdag ge-
opend. “Het was een succes,” 
zegt apotheker Michiel Grijsen. 
“Het was zelfs drukker dan ver-
wacht. En wat ook mooi was, is 
dat we diverse mensen hebben 
kunnen helpen die dringend een 
bepaald medicijn nodig hadden. 
Die hadden anders helemaal naar 
Voorhout, naar de dokterspost 
moeten gaan. Nu konden ze hier 
terecht. De eerste geopende za-
terdag is succesvol verlopen”. 

Tekst en foto Willemien Timmers

Voor het personeel was het wel even 
wennen om af en toe op zaterdag 
te moeten werken. Aan de andere 
kant bleek de sfeer in het weekend 
minder gehaast en relaxter, zodat er 
meer tijd was voor een praatje.
Om de eerste zaterdagopenstelling 
een speciaal tintje te geven werd 
besloten de winst van deze dag te 
schenken aan de Dr LeShan Stich-
ting. Deze biedt psychosociale be-

geleiding aan mensen met kanker 
en hun naasten in de regio Zuid 
Holland-Noord.
Afgelopen maandag nam Paul 
Teeuwen, voorzitter van de stich-
ting, 350 euro van Michiel Grijsen 
in ontvangst. “Wij voelen ons nog 
steeds Oegstgeests, alhoewel we 
naar dat prachtige pand aan de 
Oude Vest in Leiden zijn verhuisd. 
Het doet ons goed dat mensen aan 
de stichting denken en geld voor 
ons ophalen. Dat is hard nodig, 
want we willen tegen niemand ‘nee’ 
zeggen die met zijn of haar proble-
men bij ons aanklopt.”
Grijsen ziet het belang van het be-
staan van een stichting als Dr Les-
han. “Door de grotere diversiteit 
aan behandelingen, zien wij hier 
aan de balie steeds meer oncolo-
giepatiënten, waar we goed contact 
mee hebben. Diegenen die de LeS-
han stichting kennen, zijn er lovend 
over. Daarom hebben we opbrengst 
uit eigen zak verhoogt naar 350 
euro, om zo een mooi bedrag te 
kunnen schenken.”

www.apotheek-beker.nl
www.leshan.nl

‘Zaterdagwinst’ apotheek 
voor Dr. LeShan stichting

Afgelopen maandag nam Paul Teeuwen, voorzitter van de Dr LeShan 
Stichting de winst in ontvangst van apotheker Michiel Grijsen.

“Het breidt zich uit als een olie-
vlek”, zegt Rob Bergers met eni-
ge trots als hij het heeft over zijn 
netwerk ‘Dutch Health Net-
work’. Binnen LinkedIn, hét so-
ciale netwerk op Internet met een 
zakelijke inslag, behoort zijn 
Group met dertienduizend leden 
tot de tien grootste van Neder-
land. Rob heeft de vaardigheden 
binnen dit netwerk zichzelf in 
korte tijd aangeleerd, en is nu 
“min of meer verslaafd”, zoals 
hij dat zelf zegt.

Tekst en foto: Wil van Elk

Dutch Health Netwerk is anders 
dan de naam doet vermoeden vol-
ledig in het Nederlands. “Ik wilde 
een internationaal goed klinkende 
naam”, vertelt Rob. “Mijn doelstel-
ling, en dat is ook mijn inschatting, 
is om in 2012 vijfentwintigduizend 
leden te hebben. Mijn doelgroep 
bevindt zich onder twintig miljoen 
Nederlands sprekenden in Ne-
derland en België.” Naast Dutch 
Health Network heeft Rob ook nog 
de groepen Sport en Bedrijven Net-
werk Oegstgeest en Omstreken, en 
Dutch LinkedIn Groepen Forum.

Beter
Rob was vijfentwintig jaar werk-
zaam bij zorgverzekeraar Zilve-
renkruis Achmea, en werkt nu bij 
ONVZ Zorgverzekeraar in Houten. 
Hij kent dan ook heel veel mensen 
in die ‘wereld’, ook in zorginstel-
lingen. “Iedereen kan onderdeel 
worden van de ‘keten’, ieder op zijn 

eigen manier en verantwoordelijk-
heid. Je kunt beter worden in je ei-
gen functioneren als je de discussies 
volgt”, zegt Rob stellig. “Het doel 
is om de discussies niet eenzijdig 
over kosten en kwaliteit te hou-
den, maar ook kennisuitwisseling, 
zonder commercieel gewin, via een 
open debat met veel respect voor 
elkaar. In de rubriek Jobs kunnen 
leden gratis jobadvertenties plaat-
sen! Ook mensen die op zoek zijn 
naar een nieuwe opdracht; ik ben 
er zelf  ook zo aan gekomen. Het 
succesverhaal geldt helaas niet voor 
iedereen.”

Zinvol
Het sociale netwerk LinkedIn 
wordt met duizend groepen per 

maand alsmaar groter. Rob: “Het 
kost tijd om die zinvol te laten zijn. 
Mijn netwerk kent een grote vari-
eteit aan disciplines, van verpleger 
tot directeur. Maar ook de patiën-
ten en vrijwilligers. 

Zij hebben een thematische verbon-
denheid. Het doel is om kwaliteit 
en zorg innovatief  te bundelen; het 
moet wel wat opleveren, en zeker 
geen gezellig praathoekje worden. 
Het is geen bedrijf, en je moet niet 
direct een oplossing verwachten. 
Het vergt ook wel enige zelfdisci-
pline om in het open systeem wel 
of niet dingen te willen volgen door 
met ‘vriendjes’ te ‘connecten’. Het 
is een veilig netwerk, en je kunt al-
lerlei instellingen aan- of uitzetten; 

maar daardoor kun je wel wat mis-
sen, en dat is zonde”.

Ambassadeur
Rob werd door een vriend gewezen 
op deze materie. “Hij was een net-
werker. Ik begreep er helemaal niets 
van.” Door een ziektegeval in zijn 
eigen gezinssituatie ging hij anders 
naar de zorg kijken. Wat zit er al-
lemaal achter in de zorg, en door 
dat vanuit zijn eigen rol te bekijken 
kon hij het beter relativeren, en in 
2009 legde Bergers de basis voor 
zijn netwerk. Door zijn enorme in-
zet is Rob min of meer een ambas-
sadeur geworden van LinkedIn en 
zijn site wordt regelmatig als voor-
beeld gebruikt. Ze kennen hem dan 
ook in het land van herkomst al te 
goed. “Binnen LinkedIn Nederland 
maken wij intensiever gebruik van 
groepsfuncties. Op mijn verzoek 
hebben ze in Amerika de groups 
rules, zeg maar huishoudelijk regle-
ment, gemaakt.” Ook mensen die 
nu nog terughoudend zijn, komen 
volgens Rob ook binnenkort op het 
net.

Vitaliteit
Rob, maar ook zijn vrouw Marian, 
is vreselijk enthousiast geworden 
over de kracht van het sociale net-
werk. Rob: “Op 10 februari is er 
een congres over vitaliteit. 

De uitnodigingen gingen alleen 
via Internet, en het was geen enkel 
probleem om het vol te krijgen met 
een scope van vijfentwintigduizend 
mensen die actief  zijn op het gebied 
van vitaliteit. Zonder LinkedIn was 
het nooit tot stand gekomen!”

Doelstelling is vijfentwintigduizend leden in 2012

Rob Bergers ‘is’ Dutch Health Network

Rob Bergers steekt zijn enthousiasme over LinkedIn niet onder stoelen of 
banken. Met zijn Dutch Health Network is hij een van de grootste 
partijen in Nederland.

De gemeenteraad heeft in 2009 
het wateractieplan vastgesteld. 
Hierin zijn diverse maatregelen 
opgenomen die moeten helpen de 
waterproblemen op te lossen. 
“Naast de zaken die we aanpak-
ken in de wijken Poelgeest en 
Morsebel gaan op korte termijn 
in 2011 verschillende werkzaam-
heden in het oude dorp van start.” 
Aldus verantwoordelijk wethou-
der Mackay.

De gemeente start met de aan-
leg van een vijver in het Hendrik 
Kraemerpark, gelegen tussen de De 
Kempenaerstraat en de Warmon-
derweg. 
Door open water aan te leggen, 
moet de wateroverlast in het oude 
dorp verminderen. 

De graafwerkzaamheden starten in 
de eerste week van maart. Wethou-
der Mackay geeft aan dat conform 
een motie van de raad nog vóór 1 
april 2011 de vijver er ligt.

Regenwaterriool Spaargarenstraat
Een tweede concrete maatregel voor 
het sneller afvoeren van het regen-
water en daardoor het verminderen 
van de wateroverlast rondom de 
De Kempenaerstraat is het vergro-
ten van het regenwaterriool in de 
Spaargarenstraat. Hiervoor is geld 
gereserveerd in het gemeentelijke 
rioleringsplan. De voorbereidende 
werkzaamheden zijn al gestart. De 
gemeente streeft ernaar de werk-
zaamheden voor de zomervakantie 
2011 uit te gaan voeren.

Watergang ASC-terrein
Een ander belangrijke stap in het 
verminderen van de wateroverlast 
in het oude dorp is het aanleggen 
van een watergang rondom het hui-
dige ASC-terrein aan de Duiven-
voordestraat. “Ook hierin is al be-
langrijke voortgang geboekt. Een 
onderzoek uitgevoerd eind 2010 
door Oranjewoud toont aan dat de 
grondwaterstand in het gebied rond 
het ASC-terrein zal dalen en dat de 
beheersing van de grondwaterstand 
zal verbeteren ten opzichte van de 

huidige situatie”. Verwacht wordt 
dat er in het begin van het derde 
kwartaal gestart kan worden nadat 
de werkzaamheden van het regen-
waterriool in de Spaargarenstraat 
zijn afgerond. 

Wethouder Mackay: “Er staat dus 
aardig wat op de planning voor de 
komende maanden. 
Maar de urgentie om de waterover-
last aan te pakken vraagt om slag-
vaardig handelen en dat doen we 
dus ook.”

Volgende stappen in uitvoering Wateractieplan

Gedeputeerde Erik van Heijnin-
gen (VVD) heeft donderdag 3 fe-
bruari in de Tweede Kamer ge-
pleit om bij de besluitvorming 
over Schiphol rekening te houden 
met de belangen van de inwoners 
van Zuid-Holland. Vooral inwo-
ners aan de noordzijde van Zuid-
Holland - van Noordwijk tot Alp-
hen aan den Rijn - hebben te 
kampen met laag overkomende 
vliegtuigen en bijbehorende ge-
luidshinder, liet Van Heijningen 
weten aan Tweede Kamerleden.

Van Heijningen: “In de besluitvor-
ming over Schiphol, waar het onder 
meer gaat over wel of geen Tweede 
Kaagbaan, moeten alle belangen, 
ook die van inwoners van Zuid-
Holland, zorgvuldig worden gewo-
gen. Dus geen reservering voor de 
Tweede Kaagbaan zonder dat de 
effecten ervan bekend zijn. Alleen 
dan kunnen alle voor- en nadelen 
worden gewogen.” Ook vroeg van 
Heijningen de leden van Tweede 
Kamer goede uitvoering van de 
hinderbeperkende afspraken die ge-
maakt zijn aan de Tafel van Alders 
te bewaken. “Groei van de lucht-
vaart is aan die afspraken gekop-
peld en zij moeten dus wel worden 
nagekomen”

Van Heijningen deed zijn uitspra-
ken tijdens een zogeheten rondeta-
felgesprek over de Luchtvaartnota 

in de Tweede Kamer. Tijdens deze 
bijeenkomst konden diverse over-
heden, de luchtvaartsector en be-
langenorganisaties hun visie geven 
op de nieuwe Luchtvaartnota aan 
Tweede Kamerleden die verant-
woordelijk zijn voor de luchtvaart. 
De Kamerleden voeren op maan-
dag 7 februari nader overleg over 
de Luchtvaartnota met staatssecre-
taris Atsma van Infrastructuur en 
Milieu (Algemeen Overleg).

Nieuwe commissie 28
Van Heijningen pleitte tijdens de 
bijeenkomst verder voor de start 
van nieuwe Commissie voor Re-
gionaal Overleg (CRO), zoals ver-
woord in de nieuwe Luchtvaartwet. 
In de Commissie 28, het overleg-
platform voor bewoners en gemeen-
ten met Rotterdam The Hague Air-
port, is in goed overleg tussen alle 
partijen een rapport gemaakt over 
de commissie nieuwe stijl. Dit is 
belangrijk omdat de commissie dan 
niet alleen meer over milieuaspec-
ten van de luchthaven adviseert, 
maar integraal. Daarbij kan zij dus 
ook economische en ruimtelijke or-
deningsvragen in haar adviezen aan 
de minister betrekken.

Bepleit wordt de CRO van start te 
laten gaan als een pilot, vooruit-
lopend op de toepassing van de 
nieuwe Luchtvaartwet op de lucht-
haven. Dit voorstel wordt unaniem 
door de betrokken partijen gedra-
gen.

Gedeputeerde wijst 
kamerleden op 
effecten Schiphol

LEIDEN - Kruidenkenner Ria 
Hogervorst start zaterdagoch-
tend 12 maart met een voorjaars-
cursus geneeskrachtige kruiden 
in de medicinale kruidentuin op 
de schooltuin Cronesteyn te Lei-
den. In zeven lessen van 2,5 uur 
leren de cursisten kruiden ken-
nen, herkennen, gebruiken en 
verwerken.
“Geneeskrachtige kruiden wor-
den al eeuwen verwerkt in thee, 
zalf, olie en compres”, aldus Ria 
Hogervorst van praktijk aMare-
Terra in de Zilk. “Het doel van 
de cursus is om mensen op een 
praktische manier kennis te laten 
maken met de geneeskrachtige 
werking van kruiden. Daarvoor 
heb ik speciaal een medicinale 
tuin aangelegd in polderpark 
Cronesteyn in Leiden.” 
De cursus bestaat uit zeven les-
sen in de periode maart tot en 
met juli. De eerste les is op 12 
maart van 9.30 tot 12.00 uur. 
Vervolglessen zijn op 2 en 16 
april, 14 en 28 mei, 25 juni en 
9 juli. Elke les begint met een 
rondleiding door de kruiden-
tuin. Vervolgens wordt er een of 
twee kruiden behandeld en een 
medicinaal zalfje, olie, siroop of 
kompres gemaakt. Bel voor meer 
informatie en aanmelding met 
Ria Hogervorst telefoonnummer 
0252-521295 of mail met info@
amareterra.nl of neem een kijkje 
op website  www.amareterra.nl.

Kruidencursus

VOORSCHOTEN - Dit jaar is het 
precies vijftig jaar geleden dat er 
een einde kwam aan het trambe-
drijf  van de NZH. Op 9 november 
1961 reed de laatste Blauwe Tram 
tussen Leiden en Den Haag. Voor 
de afdeling Rijnland van tram- en 
treinvriendenclub NVBS is dit min-
der vrolijke jubileum aanleiding 
voor een terugblik in het verleden 
van het fameuze trambedrijf  in Lei-
den en omgeving. Op woensdag 16 
februari vertoont de afdeling diver-
se films van de Blauwe Tram - deels 
in kleur - waarop alle bekende tra-

jecten in de buurt aan bod komen.
De voor iedereen toegankelijke 
NVBS-avond wordt gehouden in 
de Alettahof, Aletta Jacobsplant-
soen 97, 2253 RP Voorschoten. 
Aanvang: 20.00 uur. Bijdrage in 
de kosten van de avonden is 2,50 
euro voor NVBS-leden en 3,50 euro 
voor niet-leden. 

De avond van 16 februari is slechts 
een van de tien avonden die NVBS 
Rijnland dit jaar organiseert. Meer 
informatie op www.nvbs.com/Afde-
lingen/Rijnland.

Avond over 
Blauwe Tram

De remise in Leiden. (Foto: PR)


