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Dit is dé verrassing van deze
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Het is deze week – tot zondag nog – Kinderboekenweek! Een goede reden om eens langs te
gaan bij Jeugdboekhandel Silvester en te vragen wat hun favoriete boek is van dit moment.
Daar hoeft niet lang over nagedacht te worden…

Inspiratie door een vuurtoren

”Ons favoriete kinderboek is Lampje van Annet Schaap. Het is echt de verrassing van het jaar!
Daarnaast past het ook heel goed in het thema van deze kinderboekenweek ‘griezelen’, zonder dat
het te eng wordt. Het is een fantasieverhaal – een soort sprookje – voor kinderen vanaf 10 jaar. An-
net Schaap is van huis uit illustrator, maar had altijd al de droom om zelf een boek te schrijven.
Toen ze op vakantie was in de Verenigde Staten zag ze een eilandje met een vuurtoren erop en be-
gon zich af te vragen: hoe zou het zijn om in zo’n vuurtoren te leven? Zo begon in haar hoofd dit
verhaal te ontstaan.”

Waar gaat Lampje over?

”Het boek Lampje begint heel kalm, het gaat over een meisje genaamd Lampje dat samen met
haar vader woont. Elke avond moet Lampje de vuurtoren aansteken. Op een dag zijn de lucifers
op, waardoor het mis gaat. De mensen in het dorp zijn woedend omdat de vuurtoren niet aange-
stoken is. Het meisje wordt in een ander huis geplaatst en daar schijnt een monster te wonen… In
plaats van dat Lampje zich af laat schrikken, is ze juist heel dapper en gaat ze op onderzoek uit.
Het boek heeft een mooie mysterieuze sfeer en het monster is heel bijzonder, omdat het veel
menselijke kanten heeft.”

De Gouden Griffel?

”Het is boek fantastisch ontvangen, we denken dat het de Gouden Gri�el zou kunnen winnen vol-
gend jaar. Het is ook meteen de grote doorbraak van Annet Schaap als schrijver. We merken dat er
veel vraag is naar het boek, we hebben dan ook stapels ingeslagen. Het is extra leuk dat het zo
goed loopt, omdat we er zelf ook heel enthousiast over zijn.”

Door Lotte van den Elsen (https://indebuurt.nl/leiden/author/lotte/)  11 oktober 2017

‘Dit is meteen haar grote doorbraak als schrijver’

Jeugdboekhandel Silvester

NU OPEN 09:30 - 17:30

(https://indebuurt.nl/leiden/gids/jeugdboekhandel-silvester/)
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Natuurlijk is er van alles te doen deze Kinderboekenweek. Lees hier welke activiteiten Sil-
vester organiseert.  (http://www.silvester-leiden.nl/nieuws/144-kinderboekenweek-bij-
silvester)

  (https://www.fa-   (whatsapp://send?   (mailto:?   (https://twitter.-

Meer over

 De Koopman (https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/de-koopman/)

Hoe goed vond je dit artikel

Super!

Leuk

Handig

Mwoah

Slecht!

Versturen

Meer uit deze categorie

Rapenburg 17, Leiden

Bekijk meer: boekhandels

Foutje gezien?

(https://indebuurt.nl/leiden/gids/jeugdboekhandel-silvester/)
Meer informatie
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Nutella-fans… hebben jullie deze pizza al geprobeerd?
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Leidse musthave: een kleurboek van de sleutelstad
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3 x huurappartementen in Leiden waar je echt wilt wonen
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Leuk volgens local Roos: ‘Met bijna 50 soorten gin in huis ben ik hier niet
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roos-met-bijna-50-soorten-gin-in-

huis-ben-ik-hier-niet-weg-te-
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organiseert-een-kerstbrunch-en-

je-kunt-nog-reserveren~58643/)

Jam! Waag organiseert een kerstbrunch en je kunt nog reserveren
(https://indebuurt.nl/leiden/kerst/jam-waag-organiseert-een-
kerstbrunch-en-je-kunt-nog-reserveren~58643/)
Aangeboden door:
Waag (https://indebuurt.nl/leiden/gids/waag/)
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Let op! Vanaf 2019 zijn er nieuwe regels voor het scheiden van afval in
Leiden (https://indebuurt.nl/leiden/gemeente/let-op-vanaf-2019-zijn-er-
nieuwe-regels-voor-het-scheiden-van-afval-in-leiden~59761/)
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ken/op-naar-een-nieuwe-job-5-x-

leuke-vacatures-in-leiden~60012/)

Op naar een nieuwe job! 5 x leuke vacatures in Leiden
(https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/werken/op-naar-een-nieuwe-
job-5-x-leuke-vacatures-in-leiden~60012/)
Op naar een nieuwe job! 5 x leuke vacatures in Leiden
(https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/werken/op-naar-een-nieuwe-
job-5-x-leuke-vacatures-in-leiden~60012/)

 (https://inde-

buurt.nl/leiden/wonen/woning-

van-de-week/binnenkijken-wim-

72-uit-de-stevenshof-maakt-zijn-

eigen-kerstdorp~59977/)

Binnenkijken: Wim (72) uit de Stevenshof maakt zijn eigen kerstdorp
(https://indebuurt.nl/leiden/wonen/woning-van-de-week/binnenkijken-
wim-72-uit-de-stevenshof-maakt-zijn-eigen-kerstdorp~59977/)
Binnenkijken: Wim (72) uit de Stevenshof maakt zijn eigen kerstdorp
(https://indebuurt.nl/leiden/wonen/woning-van-de-week/binnenkijken-
wim-72-uit-de-stevenshof-maakt-zijn-eigen-kerstdorp~59977/)

 (https://inde-

buurt.nl/leiden/kerst/uitgaan-

met-kerst-in-leiden-hier-kun-je-

stappen-op-kerstavond-eerste-en-

twee-kerstdag-2018~59971/)

Uitgaan met kerst in Leiden: hier kun je stappen op kerstavond, eerste
en twee kerstdag 2018 (https://indebuurt.nl/leiden/kerst/uitgaan-met-
kerst-in-leiden-hier-kun-je-stappen-op-kerstavond-eerste-en-twee-
kerstdag-2018~59971/)
Uitgaan met kerst in Leiden: hier kun je stappen op kerstavond, eerste
en twee kerstdag 2018 (https://indebuurt.nl/leiden/kerst/uitgaan-met-
kerst-in-leiden-hier-kun-je-stappen-op-kerstavond-eerste-en-twee-
kerstdag-2018~59971/)

 (https://inde-

buurt.nl/leiden/nieuws/vis-niet-

Vis niet achter het net: er staat een viswinkel te koop in Leiden
(https://indebuurt.nl/leiden/nieuws/vis-niet-achter-het-net-er-staat-een-
viswinkel-te-koop-in-leiden~59937/)
Vis niet achter het net: er staat een viswinkel te koop in Leiden
(https://indebuurt.nl/leiden/nieuws/vis-niet-achter-het-net-er-staat-een-
viswinkel-te-koop-in-leiden~59937/)



Meer artikelen

(https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/de-koopman/bijna-zonde-om-op-drin-
ken-blooming-teas~11073/?cat=3)
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Bijna zonde om op te drinken: Bloom...
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plaat~11615/?cat=3)





De eigenaar van Plato over zijn fav...

De eigenaar van Plato over zijn fav...

(https://inde-
buurt.nl/leiden)

(https://inde-
buurt.nl/leiden/#aa
gje-popular-posts-2)

(https://inde-
buurt.nl/leiden/gids

)

Home Populair Locaties Zoeken Menu

https://indebuurt.nl/leiden/leidenaren/favorieten-van/leuk-volgens-local-roos-met-bijna-50-soorten-gin-in-huis-ben-ik-hier-niet-weg-te-slaan~59705/
https://indebuurt.nl/leiden/kerst/jam-waag-organiseert-een-kerstbrunch-en-je-kunt-nog-reserveren~58643/
https://indebuurt.nl/leiden/kerst/jam-waag-organiseert-een-kerstbrunch-en-je-kunt-nog-reserveren~58643/
https://indebuurt.nl/leiden/gids/waag/
https://indebuurt.nl/leiden/gemeente/let-op-vanaf-2019-zijn-er-nieuwe-regels-voor-het-scheiden-van-afval-in-leiden~59761/
https://indebuurt.nl/leiden/gemeente/let-op-vanaf-2019-zijn-er-nieuwe-regels-voor-het-scheiden-van-afval-in-leiden~59761/
https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/7-x-dingen-die-je-nit-tegen-een-leidenaar-moet-zeggen~59603/
https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/7-x-dingen-die-je-nit-tegen-een-leidenaar-moet-zeggen~59603/
https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/precies-een-jaar-geleden-lag-er-sneeuw-in-leiden-en-zo-zag-dat-eruit~60036/
https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/precies-een-jaar-geleden-lag-er-sneeuw-in-leiden-en-zo-zag-dat-eruit~60036/
https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/precies-een-jaar-geleden-lag-er-sneeuw-in-leiden-en-zo-zag-dat-eruit~60036/
https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/werken/op-naar-een-nieuwe-job-5-x-leuke-vacatures-in-leiden~60012/
https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/werken/op-naar-een-nieuwe-job-5-x-leuke-vacatures-in-leiden~60012/
https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/werken/op-naar-een-nieuwe-job-5-x-leuke-vacatures-in-leiden~60012/
https://indebuurt.nl/leiden/wonen/woning-van-de-week/binnenkijken-wim-72-uit-de-stevenshof-maakt-zijn-eigen-kerstdorp~59977/
https://indebuurt.nl/leiden/wonen/woning-van-de-week/binnenkijken-wim-72-uit-de-stevenshof-maakt-zijn-eigen-kerstdorp~59977/
https://indebuurt.nl/leiden/wonen/woning-van-de-week/binnenkijken-wim-72-uit-de-stevenshof-maakt-zijn-eigen-kerstdorp~59977/
https://indebuurt.nl/leiden/kerst/uitgaan-met-kerst-in-leiden-hier-kun-je-stappen-op-kerstavond-eerste-en-twee-kerstdag-2018~59971/
https://indebuurt.nl/leiden/kerst/uitgaan-met-kerst-in-leiden-hier-kun-je-stappen-op-kerstavond-eerste-en-twee-kerstdag-2018~59971/
https://indebuurt.nl/leiden/kerst/uitgaan-met-kerst-in-leiden-hier-kun-je-stappen-op-kerstavond-eerste-en-twee-kerstdag-2018~59971/
https://indebuurt.nl/leiden/nieuws/vis-niet-achter-het-net-er-staat-een-viswinkel-te-koop-in-leiden~59937/
https://indebuurt.nl/leiden/nieuws/vis-niet-achter-het-net-er-staat-een-viswinkel-te-koop-in-leiden~59937/
https://indebuurt.nl/leiden/nieuws/vis-niet-achter-het-net-er-staat-een-viswinkel-te-koop-in-leiden~59937/
https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/de-koopman/bijna-zonde-om-op-drinken-blooming-teas~11073/?cat=3
https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/de-koopman/bijna-zonde-om-op-drinken-blooming-teas~11073/?cat=3
https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/de-koopman/eigenaar-plato-favoriete-plaat~11615/?cat=3
https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/de-koopman/eigenaar-plato-favoriete-plaat~11615/?cat=3
https://indebuurt.nl/leiden
https://indebuurt.nl/leiden/#aagje-popular-posts-2
https://indebuurt.nl/leiden/gids
https://indebuurt.nl/leiden
https://indebuurt.nl/leiden/#aagje-popular-posts-2
https://indebuurt.nl/leiden/gids


Partnerbijdragen

achter-het-net-er-staat-een-vis-

winkel-te-koop-in-leiden~59937/)

Jam! Waag organiseert een kerstbrunch en je kunt nog reserveren (https://indebuurt.nl/leiden/kerst/jam-waag-
organiseert-een-kerstbrunch-en-je-kunt-nog-reserveren~58643/)
Jam! Waag organiseert een kerstbrunch en je kunt n... (https://indebuurt.nl/leiden/kerst/jam-waag-organiseert-
een-kerstbrunch-en-je-kunt-nog-reserveren~58643/)
Aangeboden door:
Waag (https://indebuurt.nl/leiden/gids/waag/)

(https://indebuurt.nl/leiden/kerst/jam-waag-organiseert-een-kerstbrunch-en-je-kunt-nog-reserveren~58643/)

 (https://inde-

buurt.nl/leiden/eten-drinken/bier-

liefhebbers-opgelet-deze-leuke-

proeverijen-kun-je-doen-bij-bel-

gisch-biercafe-olivier~58334/)

Bierliefhebbers opgelet! Deze leuke proeverijen kun je doen bij Belgisch
Biercafé Olivier (https://indebuurt.nl/leiden/eten-
drinken/bierliefhebbers-opgelet-deze-leuke-proeverijen-kun-je-doen-bij-
belgisch-biercafe-olivier~58334/)
Bierliefhebbers opgelet! Deze leuke proeverijen ku...
(https://indebuurt.nl/leiden/eten-drinken/bierliefhebbers-opgelet-deze-
leuke-proeverijen-kun-je-doen-bij-belgisch-biercafe-olivier~58334/)
Aangeboden door:
Belgisch Biercafé Olivier (https://indebuurt.nl/leiden/gids/belgisch-biercafe-olivier/)

 (https://inde-

buurt.nl/leiden/bedrijvigheid/on-

dernemer-uitgelicht/rose-van-

sjenkels~58384/)

Rose van Sjenkels kappers: ‘De trends voor dit seizoen? Messy, warme
kleuren en pony’s’
(https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/ondernemer-uitgelicht/rose-
van-sjenkels~58384/)
Rose van Sjenkels kappers: ‘De trends voor dit sei...
(https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/ondernemer-uitgelicht/rose-
van-sjenkels~58384/)
Aangeboden door:
Sjenkels (https://indebuurt.nl/leiden/gids/sjenkels/)

 (https://inde-

buurt.nl/leiden/lifestyle/sadhana-

van-easyslimnu-dit-is-afslanken-

anno-2018~57853/)

Sadhana van Easyslim.nu: ‘Dit is afslanken anno 2018’
(https://indebuurt.nl/leiden/lifestyle/sadhana-van-easyslimnu-dit-is-
afslanken-anno-2018~57853/)
Sadhana van Easyslim.nu: ‘Dit is afslanken anno 20...
(https://indebuurt.nl/leiden/lifestyle/sadhana-van-easyslimnu-dit-is-
afslanken-anno-2018~57853/)
Aangeboden door:
Easyslim.nu Leiden (https://indebuurt.nl/leiden/gids/easyslimnu/)

 (https://inde-

buurt.nl/leiden/bedrijvigheid/on-

Anthonius van Café Rembrandt (31): ‘Live muziek in de kroeg is een echte
sfeermaker’ (https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/ondernemer-
uitgelicht/anthonius-van-cafe-rembrandt-31-live-muziek-in-de-kroeg-is-
een-echte-sfeermaker~58041/)

(https://indebuurt.nl/leiden/kerst/jam-waag-organiseert-een-kerstbrunch-en-je-kunt-nog-reserveren~58643/)
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Inspiratie voor de feestdagen

 Restaurants en cafés (/leiden/gids/rubrieken/restaurants-en-horeca/)

 Cadeauwinkels (/leiden/gids/rubrieken/cadeauwinkels/)

 Speciaalzaken (/leiden/gids/rubrieken/speciaalzaken/)

 Vrije tijd en uitgaan (/leiden/gids/rubrieken/vrijetijd-en-uitgaan/)

Uitgelicht

dernemer-uitgelicht/anthonius-

van-cafe-rembrandt-31-live-mu-

ziek-in-de-kroeg-is-een-echte-

sfeermaker~58041/)

Anthonius van Café Rembrandt (31): ‘Live muziek in...
(https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/ondernemer-
uitgelicht/anthonius-van-cafe-rembrandt-31-live-muziek-in-de-kroeg-is-
een-echte-sfeermaker~58041/)
Aangeboden door:
Café Rembrandt (https://indebuurt.nl/leiden/gids/rembrandt/)

Precies een jaar geleden lag er sneeuw in Leiden en zo zag dat eruit (https://indebuurt.nl/leiden/genieten-
van/precies-een-jaar-geleden-lag-er-sneeuw-in-leiden-en-zo-zag-dat-eruit~60036/)
Precies een jaar geleden lag er sneeuw in Leiden en zo zag dat eruit (https://indebuurt.nl/leiden/genieten-
van/precies-een-jaar-geleden-lag-er-sneeuw-in-leiden-en-zo-zag-dat-eruit~60036/)
(https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/precies-een-jaar-geleden-lag-er-sneeuw-in-leiden-en-zo-zag-dat-er-

uit~60036/)

 (https://inde-

buurt.nl/leiden/wonen/woning-

van-de-week/binnenkijken-wim-

72-uit-de-stevenshof-maakt-zijn-

eigen-kerstdorp~59977/)

Binnenkijken: Wim (72) uit de Stevenshof maakt zijn eigen kerstdorp
(https://indebuurt.nl/leiden/wonen/woning-van-de-week/binnenkijken-
wim-72-uit-de-stevenshof-maakt-zijn-eigen-kerstdorp~59977/)
Binnenkijken: Wim (72) uit de Stevenshof maakt zijn eigen kerstdorp
(https://indebuurt.nl/leiden/wonen/woning-van-de-week/binnenkijken-
wim-72-uit-de-stevenshof-maakt-zijn-eigen-kerstdorp~59977/)

 (https://inde-

buurt.nl/leiden/genieten-van/7-x-

dingen-die-je-nit-tegen-een-leide-

naar-moet-zeggen~59603/)

7 x dingen die je nóóit tegen een Leidenaar moet zeggen
(https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/7-x-dingen-die-je-nit-tegen-
een-leidenaar-moet-zeggen~59603/)
7 x dingen die je nóóit tegen een Leidenaar moet zeggen
(https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/7-x-dingen-die-je-nit-tegen-
een-leidenaar-moet-zeggen~59603/)

(https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/precies-een-jaar-geleden-lag-er-sneeuw-in-leiden-en-zo-zag-dat-
eruit~60036/)
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Aanbiedingen

 (https://inde-

buurt.nl/leiden/leidenaren/leide-

naar-van-de-week/vaste-gezich-

ten-6-x-marktkoopmannen-van-

de-zaterdagmarkt-in-

leiden~59690/)

Vaste gezichten: 6 x marktkoopmannen van de zaterdagmarkt in Leiden
(https://indebuurt.nl/leiden/leidenaren/leidenaar-van-de-week/vaste-
gezichten-6-x-marktkoopmannen-van-de-zaterdagmarkt-in-
leiden~59690/)
Vaste gezichten: 6 x marktkoopmannen van de zaterdagmarkt in Leiden
(https://indebuurt.nl/leiden/leidenaren/leidenaar-van-de-week/vaste-
gezichten-6-x-marktkoopmannen-van-de-zaterdagmarkt-in-
leiden~59690/)

 (https://inde-

buurt.nl/leiden/genieten-van/bij-

zonder-5-x-fotos-van-leidse-steeg-

jes-in-de-jaren-50-80~59843/)

Bijzonder! 5 x foto’s van Leidse steegjes in de jaren ’50 – ’80
(https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/bijzonder-5-x-fotos-van-leidse-
steegjes-in-de-jaren-50-80~59843/)
Bijzonder! 5 x foto’s van Leidse steegjes in de jaren ’50 – ’80
(https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/bijzonder-5-x-fotos-van-leidse-
steegjes-in-de-jaren-50-80~59843/)

Bank Bellini 2,5-zits (https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedin-
gen/bank-bellini-25-zits~59932/)
Leenbakker (http://www.leenbakker.nl)
 Geldig t/m 23 dec 2018  Geldig t/m 23 december 2018

(https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/b
ank-bellini-25-zits~59932/)

Graceland 1111 738 (https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedin-
gen/graceland-1111-738~59930/)
vanHaren (http://www.vanharen.nl/)
 Geldig t/m 30 dec 2018  Geldig t/m 30 december 2018

(https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/gr
aceland-1111-738~59930/)

Graceland – 1110 790 (https://indebuurt.nl/leiden/aanbie-
dingen/graceland-1110-790~59928/)
vanHaren (http://www.vanharen.nl/)
 Geldig t/m 30 dec 2018  Geldig t/m 30 december 2018

(https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/gr
aceland-1110-790~59928/)

Elizabeth Ardern Eight Hour crème (https://inde-
buurt.nl/leiden/aanbiedingen/elizabeth-ardern-eight-
hour-creme~59926/)
Kruidvat (http://www.kruidvat.nl)
 Geldig t/m 23 dec 2018  Geldig t/m 23 december 2018

 (https://indebuurt.nl/leiden/aan-

biedingen/elizabeth-ardern-eight-hour-
creme~59926/)

Alle Durex (https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/alle-
durex~59924/)
Etos (http://www.etos.nl/)
 Geldig t/m 16 dec 2018  Geldig t/m 16 december 2018

 (https://indebuurt.nl/lei-

den/aanbiedingen/alle-durex~59924/)

Bekijk meer(https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/)

(https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/bank-bellini-25-zits~59932/)

(https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/graceland-1111-738~59930/)

(https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/graceland-1110-790~59928/)

(https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/elizabeth-ardern-eight-hour-creme~59926/)

(https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/alle-durex~59924/)



Meer artikelen

(https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/de-koopman/bijna-zonde-om-op-drin-
ken-blooming-teas~11073/?cat=3)





Bijna zonde om op te drinken: Bloom...

Bijna zonde om op te drinken: Bloom...

(https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/de-koopman/eigenaar-plato-favoriete-
plaat~11615/?cat=3)





De eigenaar van Plato over zijn fav...
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(https://inde-
buurt.nl/leiden)

(https://inde-
buurt.nl/leiden/#aa
gje-popular-posts-2)

(https://inde-
buurt.nl/leiden/gids

)

Home Populair Locaties Zoeken Menu

https://indebuurt.nl/leiden/leidenaren/leidenaar-van-de-week/vaste-gezichten-6-x-marktkoopmannen-van-de-zaterdagmarkt-in-leiden~59690/
https://indebuurt.nl/leiden/leidenaren/leidenaar-van-de-week/vaste-gezichten-6-x-marktkoopmannen-van-de-zaterdagmarkt-in-leiden~59690/
https://indebuurt.nl/leiden/leidenaren/leidenaar-van-de-week/vaste-gezichten-6-x-marktkoopmannen-van-de-zaterdagmarkt-in-leiden~59690/
https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/bijzonder-5-x-fotos-van-leidse-steegjes-in-de-jaren-50-80~59843/
https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/bijzonder-5-x-fotos-van-leidse-steegjes-in-de-jaren-50-80~59843/
https://indebuurt.nl/leiden/genieten-van/bijzonder-5-x-fotos-van-leidse-steegjes-in-de-jaren-50-80~59843/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/bank-bellini-25-zits~59932/
http://www.leenbakker.nl/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/bank-bellini-25-zits~59932/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/graceland-1111-738~59930/
http://www.vanharen.nl/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/graceland-1111-738~59930/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/graceland-1110-790~59928/
http://www.vanharen.nl/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/graceland-1110-790~59928/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/elizabeth-ardern-eight-hour-creme~59926/
http://www.kruidvat.nl/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/elizabeth-ardern-eight-hour-creme~59926/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/alle-durex~59924/
http://www.etos.nl/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/alle-durex~59924/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/bank-bellini-25-zits~59932/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/graceland-1111-738~59930/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/graceland-1110-790~59928/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/elizabeth-ardern-eight-hour-creme~59926/
https://indebuurt.nl/leiden/aanbiedingen/alle-durex~59924/
https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/de-koopman/bijna-zonde-om-op-drinken-blooming-teas~11073/?cat=3
https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/de-koopman/bijna-zonde-om-op-drinken-blooming-teas~11073/?cat=3
https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/de-koopman/eigenaar-plato-favoriete-plaat~11615/?cat=3
https://indebuurt.nl/leiden/bedrijvigheid/de-koopman/eigenaar-plato-favoriete-plaat~11615/?cat=3
https://indebuurt.nl/leiden
https://indebuurt.nl/leiden/#aagje-popular-posts-2
https://indebuurt.nl/leiden/gids
https://indebuurt.nl/leiden
https://indebuurt.nl/leiden/#aagje-popular-posts-2
https://indebuurt.nl/leiden/gids


Vacatures

Echt niets meer missen?

Verkoopadviseur (https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/ver-
koopadviseur~60009/)
TotaalBED Leiderdorp
Parttime

 

(https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/ver-
koopadviseur~60009/) Topper

taxichau�eurs (https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/taxi-
chau�eurs~46949/)
TaxiMomentje
Freelance

 

(https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/tax
ichau�eurs~46949/) Topper

Kapper (https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/kapper~60008/)
Kapper Hizi Hair Leiden Centrum – Boek nu online
Fulltime_parttime

(https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/
kapper~60008/)

Horecapersoneel (https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/ho-
recapersoneel-6~59546/)
Café Rembrandt
Oproep

 

(https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/ho-
recapersoneel-6~59546/) Topper

Keukencrew (https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/keuken-
crew~60004/)
Paco Ciao
Fulltime_parttime

(https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/ke
ukencrew~60004/)

Bekijk meer(https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/)

Wees de eerste van je vrienden die dit leuk vindt.

Indebuurt Leiden
10 d. vind-ik-leuksPagina leuk vinden

indebuurt Leiden

Over ons (https://indebuurt.nl/leiden/wat-is-indebuurt/)
Het team (https://indebuurt.nl/leiden/het-team/)
Nieuwsbrief (https://indebuurt.nl/leiden/nieuwsbrieven-van-indebuurt/)

(https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/verkoopadviseur~60009/)

(https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/taxichau�eurs~46949/)

(https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/kapper~60008/)

(https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/horecapersoneel-6~59546/)

(https://indebuurt.nl/leiden/vacatures/keukencrew~60004/)
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Facebook (https://www.facebook.com/indebuurtleiden)
Twitter (https://twitter.com/indebuurtleiden)
Instagram (https://www.instagram.com/indebuurtleiden/)

Service

Tip de redactie (https://indebuurt.nl/leiden/tip-de-redactie/)
Veelgestelde vragen (https://indebuurt.nl/leiden/veelgestelde-vragen/)
Werken bij indebuurt (https://www.werkenbijdepersgroep.nu/indebuurt)
Contact (https://indebuurt.nl/leiden/contact/)
Adverteren (/adverteren)
Bedrijf aanmelden (https://indebuurt.nl/leiden/bedrijf-aanmelden-indebuurt/)
Klanten – content aanleveren (https://indebuurt.nl/adverteren/aanleveren/)
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