
Een verse koffiegeur trekt je om de hoek 
en een gezellig geroezemoes nodigt je uit 
richting de voordeur. Je belt aan, de deuren 
slaan open en de warmte komt je tegemoet. 
Op ontdekkingstocht door de wijk; waar 
gaan we heen? 

Check het hele programma www.glurenbijdeburen.nl/leiden

Leiden is op zondag 10 
februari 2019 het decor van 
huiskamerfestival Gluren bij 
de Buren! In 54 huiskamers 
word je ontvangen met een 
kop koffie of warme thee, 
kruip je weg op de bank en 
ben je vervolgens getuige 
van de meest uiteenlopende 
lokale acts. Kies een wijk en 
ga gluren naar livebands, 
singer-songwriters, dansers, 
theatermakers of andersoortige 
podiumdieren.

Leiden heeft dit jaar iets 
bijzonders voor je in petto! 
Neem een uitstapje richting 
de Waard. Hier vind je onze 
jongste deelnemer van dit 
jaar: Melle. Deze 18 jarige 
singer-songwriter heeft een 
authentieke stem waarmee hij 
een gevoelig, maar prachtig 
repertoir neerzet. Loop vanuit 
daar ook eens door naar 

Nieuwe Rijn 115. In het Grand 
Café van Huis op de Waard vind 
je Til in Tune. Dit duo van piano 
en zang zal je verrassen met 
heerlijke jazz en soul nummers.

Zin in een divers programma, 
van begin tot eind gevuld? 
Met het volgen van een route 
heb je de mogelijkheid om bij 
maar liefst zeven optredens 
te buurten. Haasten hoeft 
niet: Alle routes zijn op fiets- 
of loopafstand. Stippel jouw 
ultieme route uit in deze krant 
of neem online een kijkje op 
www.glurenbijdeburen.nl. 

Veel plezier bij Gluren bij de 
Buren 2019!

Ongegeneerd gluren, hoe doe je dat?Leidenaren
openen hun deuren! Stap 1

Stap 3

Stap 2
Beslis in welke 

wijk je gaat 
gluren.

Geniet van wat 
jouw buren 

voor je in petto 
hebben!

Kies een genre naar jouw smaak. 

 kinderen muziek dans

 theater cabaret anders 

54 huiskamers 54 acts 162 optredens 12:00 - 17:00 uur

Waar is Gluren bij de Buren?
Je bent welkom in alle deelnemende 
huiskamers in alle wijken, je kunt ze 
bestuderen in het programma. 

Wanneer kan ik gluren?
De optredens vinden plaats tussen 12:00 
uur en 17:00 uur en duren maximaal 30 
minuten.  

Kijk voor de aanvangstijden in het 
programma.

Ik heb een optreden gemist, wat nu?
De meeste artiesten treden drie keer op in 
dezelfde huiskamer, dus genoeg kans om 
ze alsnog te begluren!

Wordt er entree gevraagd?
Alle optredens zijn te bezoeken op basis 
van een vrijwillige bijdrage en je hoeft niet 
te reserveren voor een plekje. Een donatie 
wordt wel erg gewaardeerd, dit kan in de 
spaarpotten, via de QR-code verderop in 
de krant of via glurenbijdeburen.nl/steun.

Wat als een huiskamer vol is?
Gluur bij een andere buur, of klop later 
nog een keer aan. :)

Heb je toch nog vragen of wil je het 
laatste nieuws volgen? 
Je vindt het via www.glurenbijdeburen.nl 
of op het Facebookevenement.

Je bent er nu helemaal klaar voor! 

Rijzen er wat vragen op? Wij beantwoorden ze graag:

Het grootste huiskamerfestival van Nederland!
PROGRAMMAKRANT

Leiden



Website

Jouw persoonlijke programma gewoon in je broekzak! 
Creëer je eigen looproutes op onze website, sla je 
favoriete acts op of filter je favoriete wijk of genre. 
Mocht je onverhoopt even de weg kwijt zijn, zet dan de 
locatievoorziening van je smartphone aan. Onze website 
wijst je de weg richting het dichtstbijzijnde optreden. 
Neem een kijkje via www.glurenbijdeburen.nl/Leiden.

Facebook

Wil je Gluren bij de Buren op de voet 
volgen? Like onze pagina zodat je op 
de hoogte blijft van het laatste nieuws. 
Deel vooral je foto’s en videos in het 
evenement!

www.facebook.com/glurenbijdeburenNL

Instagram 

Op Instagram vind 
je ons via gluren_bij_
de_buren.  
Laat ons ook met 
jou meegluren en 
gebruik de hashtag 
#gluren!

Gluren in jouw broekzak!
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Deuren openen voor anderen, 
je buren leren kennen én talent 
een kans geven om zichzelf te 
laten zien; dat is waar Gluren bij 
de Buren voor staat. Een belan-
grijke en welkome boodschap in 
een tijd waarin we onze buren 
steeds minder goed kennen, 
vindt ook Leffe. 

Net als Gluren bij de Buren, 
zijn gastvrijheid en mensen ver-
welkomen diepgeworteld in de 
kernwaarden van Leffe. Wie je 
ook bent of waar je ook vandaan 
komt, in de Abdij van Leffe ben 
je altijd welkom. En dat al 800 
jaar lang.   

Daarom is Leffe met grote trots 
partner van Gluren bij de Buren. 
Het huiskamerfestival dat draait 
om een kijkje in elkaars huis 
en leven: simpelweg gezellig 
bijpraten met je buren zonder 
dat je ze om een kopje suiker of 
een andere gunst vraagt. 

Dit natuurlijk allemaal onder het 
genot van een intiem optreden. 
Met lokaal podiumtalent dat 
popelt om hun geluid met de 
buurt te delen. Leffe hoopt dat 
Gluren bij de Buren het start-
schot is voor mooie relaties, en 
dat steeds meer buren de deuren 
voor elkaar openen.

Gluren bij de Buren 
& Leffe: Altijd Welkom.   

ONTDEK
DE WERELD 
VAN MEDIA

beeldengeluid.nl

Nababbelen met Zweedse balletjes
Heb je nog niet genoeg van Gluren bij de Buren? 

Kom dan naar symbool  op de kaart en praat na het laatste 

optreden gezellig mee met de gastheren/-vrouwen, artiesten 

en bezoekers. IKEA Delft zorgt voor de Zweedse balletjes 

(vegetarisch en vlees). Eet smakelijk! 



3

Alsjeblieft, kopje 
koffie van Picnic!
Het vloerkleed is het podium. De bank is 
de tribune. En Picnic verzorgt de bar! 

Neem tussen de optredens een heerlijk 
gratis kopje koffie, thee of limonade. 
En een lekker koekje erbij, allemaal 
aangeboden door de leukste online super 
van Leiden!

Wat is Picnic?
Misschien heb je de autootjes al eens 
zien rijden bij jou in de buurt? Picnic 
is een online supermarkt die al je 
boodschappen gratis bezorgt.

Picnic heeft geen dure winkels, maar 
elektrische autootjes. Daarom bieden ze 
alle boodschappen aan voor de laagste 
prijs: van A-merk tot huismerk, van 
verpakt tot supervers. 

In de handige app doe je binnen een 
paar minuten alle boodschappen die je 
nodig hebt. 
En de bezorging? Die is altijd gratis. 

Boodschappen doen bij Picnic scheelt je 
niet alleen veel gesjouw, het bespaart je 
ook nog eens hoop tijd en geld :)

Geldig t/m 30-05-2019

Download snel de app of ga naar www.picnic.nl

Picnic proberen?

boodschappen

5 EURO GRATIS

GBDB2AAA

Gebruik deze code bij je eerste bestelling
en je krijgt meteen 5 euro korting!

 

 

Sijthoff-Cultuurzaal  
Doezastraat 1B 

 Soo Cho Trio 

De Cultuurzaal van Sijthoff is een bijzondere plek waar naast lezingen en 
workshops met regelmaat zowel jazzconcerten als klassieke concerten 
worden gegeven. 
De vleugel uit 1908 speelt daarbij vaak een belangrijke rol.  
Musici spelen er graag, getuige de volgende opmerking van componist 
en contrabassist Tony Overwater: 

‘Deze kleine zaal is één van die verborgen parels voor de kunst en 
de podiumkunsten: prachtige akoestiek en intieme setting, ideaal 
voor kleine bezettingen en kamermuziek’ 

Info over het programma is te vinden op  

www.sijthoff-leiden.nl 
 

De Gluurbuurs komen ermee weg.

“Hey, weet jij waar Guus meeuwis?”

 “Nee, maar ik denk dat ik deze keer voor Alicia Keys”

Met welke koekjes raak 
je de juiste snaar bij jouw 
gasten? Stroopwafels en 
speculaasjes zijn eindeloos 
populair, maar met dit 
recept zorg je voor een 
ware stormloop in jouw 
gastvrije huiskamer. Een 
kloppend koekje voor bij 
de koffie, 
dat doe je expres zo:

Ingrediënten
225 gr boter
150 gr suiker
1/2 tl vanille-extract
1 eidooier
280 gr bloem
4 tl espressopoeder
snufje zout

Recept: koffiekoekjes

Bereidingswijze
1. Mix in een kom de boter en suiker romig.
2. Voeg de eidooier en het vanille-extract toe en 

mix totdat het volledig is opgenomen door het 
botermengsel.

3. Voeg als laatste de bloem, het espressopoeder en 
een klein snufje zout toe.

4. Kneed tot een mooi en stevig koekdeeg. Wikkel 
het dan in folie en leg het minstens een uur in de 
koelkast om te rusten.

5. Verwarm de oven voor op 180 graden celcius.
6. Bekleed een bakplaat met bakpapier.
7. Verdeel het koekjesdeeg in 16 stukjes (à ca 40 gram) 

en rol er balletjes van. Leg ze op het bakpapier en 
druk ze met een vork iets platter.

8. Bak de koekjes in ongeveer 16 minuten gaar en 
goudbruin.



Centrum

11 Het Nonet 
Jan van Houtkade 1 
12:45 / 14:15 / 15:45
Klassiek ensemble opgericht door toenmalige leden 
van het Leids Studenten Koor en Orkest Collegium 
Musicum.
www.hetnonet.nl

12 Italiaanse liederen 
Doezastraat 1B   
(Cultuurzaal Sijthoff)
13:30 / 15:00 / 16:30
Tenor Piet Maas, professioneel operazanger en Theo 
Tetteroo pianist/organist nemen u muzikaal mee naar 
een zonnig Italië.

13 Aisling  
Sint Anna’shof 18 
12:00 / 13:30 / 15:00
Met hun songs en tunes vertelt Aisling over vrolijk-
heid, vrijheid of verdriet, laat je dromen of schudt je 
wakker.
www.aisling.info

14 Len&Mar 
Rijn en Schiekade 39 
12:45 / 14:15 / 15:45
Warme, mooie en authentiek liedjes met een verhaal. 
Heerlijke mix van eigen liedjes en covers van pop-/
jazz- en folkartiesten.

6 Roskop 
Rapenburg 24 
13:30 / 15:00 / 16:30
Nederlandstalige nummers met verhalen over sociaal 
onhandige puzzelaars, angsten en verlies, liefde en 
dronkenschap.
www.roskop.nl

7 Less is More 
Langebrug 35 
12:00 / 13:30 / 15:00
Less is More brengt numners van vroeger en nu 
verrassend, harmonieus en klein. Meezingen mag! 
Lekker luisteren ook!

8 Irma Schulte   
Fischedick 
Pieter Gerritz Speckhof 1
12:45 / 14:15 / 15:45
Liederencyclus van Yentl waaronder het bekende 
‘Papa, can you hear me?’

9 Faint lights 
Oranjeboomstraat 21 
12:45 / 14:15 / 15:45
Kom luisteren naar het trio uit Delft. Oordopjes zijn 
niet nodig, aandacht wel!
www.faintlights.nl

10 Noizz 
Sint Jacobsgracht 13 
12:00 / 13:30 / 15:00
Acapella zanggroep waar drie mannen en drie vrou-
wen werk van Purcell, Favero, Pentatonix en anderen 
zingen.

1 Ketel Haezer speelt   
Schoon Schaap 
Koppenhinksteeg 13
12:00 / 13:30 / 15:00
De twee herders Jean en Luis leven met schapen in 
wolken van herinneringen en dromen. Soms zoeken 
ze elkaar op in andere werelden.

2 Rob Gravelotte 
Oude Rijn 41 
12:45 / 14:15 / 15:45
Van lichtvoetig ironisch Nederlandstalig tot meer per-
soonlijk en serieuzer Engelstalig: 100% Rob!

3 Linda Tulen  
Lange Mare 100 
13:30 / 15:00 / 16:30
Linda heeft een volle stem die dwingt om naar geluis-
terd te worden. Ze zingt over het leven en laat ruimte 
voor het jouwe.

4 Lily Kiara 
Koddesteeg 8 
12:00 / 13:30 / 15:00
Geëngageerde liedjes op gitaar met een poëtische 
verstilling en de nodige bite.
www.lilykiara.nl

5 Edwin Mac Gillavry  
en Jochem van Oorschot 
Haarlemmerstraat 40A
12:45 / 14:15 / 15:45
Mooie Nederlandstalige luisterliedjes over het leven: 
liefde, afscheid, verdriet, vreugde en (hopelijk) nog 
meer liefde.
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Vreewijk

7 Willow Mae 
Jan van Goyenkade 21A 
13:30 / 15:00 / 16:30
Liefde kan pijnlijk schuren, maar waar 
liefde tot bloei komt is er extase. Willow 
Mae neemt je mee in het mysterie van 
de liefde.
www.willowmae.nl

8 Frerick den Haan |   
Tiny Scores 
Vreewijkstraat 1
12:00 / 13:30 / 15:00
Frerick brengt korte verhalen vertaald 
in muziek. Het beloofd een escapade te 
worden waarbij zich even kunt onttrek-
ken uit het ‘nu’.
www.thehenhousemusic.nl/frerick

9 Bij Olaf 
Drie Octoberstraat 11 
12:45 / 14:15 / 15:45
Met zang, gitaar en contrabas speelt Bij 
Olaf de mooiste Nederlandstalige liedjes 
van o.a. Theo Nijland, Wende Snijders en 
Jeroen Zijlstra.

10 Art For Art’s Sake 
Pioenstraat 14 
13:30 / 15:00 / 16:30
Een semi-akoestische muziekgroep met 
inspiratie van americana, folk, country en 
singer-songwriters.

1 Vuelo featuring   
Roos Harmsen  
A. van Schendelstraat 9
13:30 / 15:00 / 16:30
Akoestische luistermuziek met een lek-
kere swing zijn de ingrediënten van deze 
formatie.

2 Drie 
Rijn en Schiekade 118 
12:00 / 13:30 / 15:00
Drie is een trio bestaande uit een gitarist 
en twee vocalisten. Ze spelen rustige, 
melodieuze nummers.

3 Walk Right Back 
Rijn en Schiekade 128 
12:45 / 14:15 / 15:45
Beiden vinden hun muzikale roots in de 
blues, soul en funkmuziek. Geniet van de 
sfeer uit de ‘good old’ zestiger en zeven-
tiger jaren.

4 Drie jong gitaristen   
samen met hun leraar   
George Reijnders
Witte Rozenstraat 40
13:30 / 15:00 / 16:30
Drie jonge gitaristen samen met hun 
leraar George Reijnders spelen intieme 
klassieke en akoestische gitaarmuziek.

5 ScooterRoy and   
the Hitmachine 
Gerrit Doustraat 33
12:00 / 13:30 / 15:00
Beleef frisse beats en minder frisse gita-
ren nu intiem en dichtbij. Muziek wordt 
versterkt met zang in harmonie.
www.scooterroyandthehitmachine.com

6 Mae Brown 
Hugo de Grootstraat 101 
12:45 / 14:15 / 15:45
Een klein collectief met uiteenlopende 
muzikale roots creëren een onweer-
staanbare mix van stijlen.
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Hoge en Lage Mors

1 Amanda Jongbloed 
Rijndijk 142 
12:45 / 14:15 / 15:45
Laat met muzikale vrienden haar liedjes 
op piano en concertina horen. Melodi-
eus, gevoelig en toegankelijk.

2 Haasnoot, Olsthoorn   
en Van Kempen 
Pal Maleterstraat 10
13:30 / 15:00 / 16:30
Dit trio gaan met ziel en zaligheid voor 
het eigentijdse levenslied. Een bijzon-
dere muzikale ervaring.

3 Calamity Jazz 
Brederostraat 24 
12:00 / 13:30 / 15:00
Calamity Jazz speelt oude jazz in kleine 
bezetting. Trakteer jezelf op mooie Bos-
sa nova’s en lekkere jazzliedjes.

4 Die Drei Dudelim 
Jacob Catslaan 65 
12:45 / 14:15 / 15:45
Muziek geïnspireerd door de oude 
Oost-Europese Klezmer traditie (Joodse 
volksmuziek), maar met een moderne 
‘feel’.
www.dudelim.nl
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Leuk voor 
kinderen

Muziek Dans Theater Cabaret Anders Zorginstelling

Slecht ter been of rolstoelafhankelijk?  
De organisatie weet waar je goed kunt 

gluren. Neem gerust contact op via 
info@glurenbijdeburen.nl



1 Melle 
Tasmanstraat 98 
13:30 / 15:00 / 16:30
Met een authentiek en eerlijk stem-
geluid zingt singer-songwriter Melle 
emotionele nummers, maar hier en 
daar ook een vrolijk pianoliedje.
www.mellesongs.com

2 Toneel - Eenakter -  
“Theerapie” 
Van Speykstraat 21
12:00 / 13:30 / 15:00
Komisch, eigentijds en zelfgeschreven 
en geregisseerde eenakter, waarbij u 
getuige bent van een tenen-
krommende relatietherapie sessie.
www.totiedersgenoegen.nl

3 Deo! 
Evertsenstraat 2 
12:45 / 14:15 / 15:45
Leids cabaretier Ronald Oudman vertelt 
over zijn perikelen als gesjeesde, 
alcoholische student en zijn grote 
successen als uitzendkracht.
www.studiodegarnaal.nl

4 Til in Tune 
Marente Huis op de Waard,   
Nieuwe Rijn 115
13:30 / 15:00 / 16:30
Easy listening jazz/soul nummers, om 
lekker bij weg te zwijmelen zoals ‘Black 
Coffee’ en ‘At Last’.
www.zangschoolsirene.nl

5 Môned  
Moddermanstraat 50 
12:45 / 14:15 / 15:45
Monique (zang) en Edwin (gitaar) spe-
len diverse stijlen, covers variërend van 
gevoelige singer-songwriter tot lekkere 
jazzy nummers.

6 Late Experience 
Burggravenlaan 238 
13:30 / 15:00 / 16:30
Drie bevlogen muzikanten steken 
bekende en minder bekende 
pop/rock songs vanaf de jaren 80 tot 
heden in een akoestisch jasje.

7 Black Jack Davey 
Beijerincklaan 40 
12:00 / 13:30 / 15:00
Blues/Country
Black Jack Davey red oude 
Amerikaanse traditionals van de ver-
getelheid. Van ballads tot blues en van 
hymns tot hillbilly.
soundcloud.com/black-jack-davey

De Waard

Programma 
6

De Kooi
1 Ben Hurrelbrinck 
en Irene Wiekhart 
Freesiadal 7
12:00 / 13:30 / 15:00
Piano quatre-mains duo. Irene 
Wiekhart en Ben Hurrelbrinck 
spelen klassieke quatre-mains 
muziek.

2 Vocal Fusion  
Klaproos 9 
12:45 / 14:15 / 15:45
Opera saai?  
Jazz stoffig?! 
Vocal Fusion laat zien van niet 
en combineert het met pop-
muziek.
www.vocalfusion.nl

3 Temporarely   
Saxofoonkwartet 
Korenbloem 23
13:30 / 15:00 / 16:30
Dit saxofoonkwartet heeft zich 
de laatste jaren toegelegd op 
origineel en bewerkt klas-
siek repertoire: van Bach tot 
Bartók.

4 Marijke van 
der Waard 
Goudsboem 7
12:00 / 13:30 / 15:00
Covers en eigen werk worden 
verteld vol emotie en melodie 
met warme passievolle klan-
ken van piano en gitaar.
www.marijkevanderwaard.nl

5 Buskin’ Belters 
Drontermeerlaan 13 
12:45 / 14:15 / 15:45
Eddie en Gary Belter spelen 
met gitaar en contrabas vro-
lijke folkabillyversies van hun 
favoriete sixtiesliedjes.

6 Joren & Jesper 
Surinamestraat 44 
13:30 / 15:00 / 16:30
Duo met covers en 
singer-songwriter nummers. 
Bekend om het mixen van 
nummers van uiteenlopende 
stijlen.

7 Death Wave 
Kooilaan 47D 
12:00 / 13:30 / 15:00
Spelen surfrock, 
diep geworteld in het 
macabere, geïnspireerd door 
klassieke zombiefilms en 
horror/scifi soundtracks.
deathwave.bandcamp.com

8 Džas 
Anna van    
Saksenstraat 3 
12:45 / 14:15 / 15:45
Driestemmige Roma-liederen 
onder gitaarbegeleiding en 
klein-percussie. Traditionele 
maar ook hedendaagse liede-
ren komen aan bod.

9 Kleinkunst 
Camilla Haag 
Mauritsstraat 26
13:30 / 15:00 / 16:30 
Eigen Nederlandstalige 
kleinkunstliedjes,  
ze schrijft en zingt meestal 
precies wat ze voelt of zeggen 
wil in de hoop mensen hierin 
te raken.
www.camillahaag.nl

10 ZIEN 
Limburg van  
Stirumstraat 7
12:00 / 13:30 / 15:00
Wim, Directeur van het 
Rijksmuseum, hakt knopen 
door met Marjon, 
vertegenwoordiger van de 
Fietsersbond. Waar gehakt 
wordt, vallen spaanders.

11 Di Krenitse  
Daendelsstraat 6 
12:45 / 14:15 / 15:45
Aanstekelijke klezmer-muziek 
(instrumentale Joodse 
bruiloftsmuziek) 
en Jiddische liedjes, 
met een uitleg over betekenis.
www.dikrenitse.nl
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3 Merels en Kerels 
Vlietweg 16 
12:00 / 13:30 / 15:00
“De ‘Merels en Kerels’ is een kwartet bestaande uit 
twee zangeressen, een gitarist en een contrabassist 
met genres van bluegrass tot jazz.”

2 Het Ongerief  
Vlietweg 44 
13:30 / 15:00 / 16:30
Een eigenzinnige mix van melodieën die terug-
gaan tot de 12de eeuw en muziek van gistermiddag: 
vreemd, tegendraads en anders.
www.hetongerief.nl

1 Maarten Witkam 
Schubertlaan 235 
12:00 / 13:30 / 15:00
Maarten Witkam zingt eigen nummers voortkomend 
uit gedichten.

Fortuinwijk

5 Schuurpapier 
Oranjeboomstraat 21 
13:30 / 15:00 / 16:30
Fijn of grof schuurpapier. Drie dichters maken poëzie 
en muziek: De dood, de gladiolen, absurdisme.

6 Cabaret Hete Soep 
Slachthuislaan 12 
13:30 / 15:00 / 16:30
Eigen werk, Cabaret
Korte act teksten en liedjes die maatschappijkritiek 
en humor combineren.

3 Luisterliedjes en pianomuziek,  
mijn leven in vogelvlucht   
Marienpoelstraat 19
13:30 / 15:00 / 16:30
Vanachter haar vleugel vertelt ze waarom bepaal-
de liedjes haar raken. Ze zingt en speelt zelf, in haar 
eigen woonkamer.

4 Suzanne Burdorf 
Maredijk 135 
12:00 / 13:30 / 15:00
Ontwapenend hilarisch. Afstandelijk gevoelig. Ruw 
poëtisch. Een nieuw kleinkunstfenomeen!
www.songsbysuzy.nl

1 FabTwo 
Nachtegaallaan 1 
12:00 / 13:30 / 15:00
Zangeres Sanne en gitarist Jessica spelen een intie-
me mix van eigen repertoire en covers van o.a. Lon-
don Grammar, Anouk en Ed Sheeran.

2 Balds & Blondes 
Vinkenstraat 8 
12:45 / 14:15 / 15:45
Balds & Blondes zingt meerstemmig hits uit de jaren 
vijftig, zestig en zeventig. Drie dames, twee heren en 
twee gitaren: swingen!

Houtkwartier
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Leuk voor 
kinderen

Muziek Dans Theater Cabaret Anders Zorginstelling

Slecht ter been of rolstoelafhankelijk?  
De organisatie weet waar je goed kunt 

gluren. Neem gerust contact op via 
info@glurenbijdeburen.nl



AKIMOTO

Initiatief: Stichting de Cultuurbrigade
Landelijke coördinatie: Kultlab
Lokale coördinatie: Isabelle Wiegersma
Vormgeving: Akimoto
Foto’s: Maarten Eykman
Contact Leiden: 
leiden@glurenbijdeburen.nl 
Contact landelijk: 
info@glurenbijdeburen.nl
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www.glurenbijdeburen.nl/steun

Gluren bij de Buren is gratis en voor iedereen toegankelijk. Jouw bijdrage zorgt 
dat dit gezellige festival ieder jaar weer terugkomt. 

Dus wil je nog meer doen dan daverend applaudisseren? 
Doneer een bijdrage in de spaarpot, die in iedere deelnemende 
huiskamer te vinden is. Het is ook mogelijk om de QR-code te 
scannen met een QR-scanner op je telefoon
(Bij iPhone is dit de camera). 
Of surf naar www.glurenbijdeburen.nl/steun

Fan van Gluren 
bij de Buren?
Draag bij!

Bedankt voor je support!

Zonder de gluurders van Leiden is er geen 
festival. De gastvrije huiskamereigenaren en vele 
artiesten maken deze gezellige dag mogelijk 
en daar maken we een diepe buiging voor. 
Door het grote aantal aanmeldingen en jullie 
enthousiasme is Gluren bij de Buren het succes 
wat het is. Daarnaast bedanken we ook alle 
donateurs en onze betrokken partners. Ins Blau: 
bedankt voor alle betrokkenheid! Ook Fonds 
18’18 en H.L. Druckerfonds willen wij bedanken 
voor het uitdragen van een warm hart. Niet te 
vergeten Gemeente Leiden, zonder jullie zou 
Gluren bij de Buren Leiden niet mogelijk zijn. 
Dank jullie wel!

Een groot applaus 
voor… Jullie!

We zijn benieuwd naar 
jouw mening!
Na afloop van een dag gluren zijn wij enorm 
benieuwd hoe je het hebt gehad! Wat vond je 
leuk en wat kunnen we juist beter doen? Alle tips 
die opborrelen zijn van harte welkom. Geef je 
mening via www.glurenbijdeburen.nl/enquete. 

Stadscoördinator Isabelle Wiegersma


