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1 Word lid van de Fantastische
1.001 euroclub

Startproject. José is de initiatiefnemer van de
Fantastische 1.001 euro-club. Ze geeft support aan
nieuwe startende projecten die € 1000 moeten
opleveren voor Issoria. Doel van José is 100
projecten georganiseerd te krijgen voor Issoria.

José Neuteboom

jose.neuteboom@online.nl

Lopend

2 Koop en lees het boek ‘Leven
in het zicht van de dood’

Koop het boek van Jacinta van Harteveld. Jacinta
draagt een deel van de opbrengst af. En zie ook
actie 26.

Jacinta van
Harteveld

info@issoria.nl

Afgesloten

Alie Ronkes - van
Vliet

alie_ronkes@hotmail.com

Afgesloten

3 Klei met draaischijf of koop een Aangeboden worden 5 privé lessen a € 10 (incl.
kaarsenstandaard of mokje
materialen) kleien met de draaischijf maar je kunt
ook gewoon een kaarsenstandaard of mokje kopen.
4 Grenzeloss vrouw (dichtbundel
voor Issoria)

Een nieuwe serie gedichten van Sentenna worden in Thea van Haarlem,
beperkte oplage uitgegeven en verkocht. Een deel
Nicoline van
van de opbrengst is voor Issoria.
Veldhuizen en Annet
Gijsman

a.gijsman@hetnet.nl

Afgesloten

5 Wandel, fiets of hol met Hans
Hazen

Coach en counselor Hans Hazen biedt een
arrangement (incl. lunch) aan waarbij je tijdens het
bewegen een goed gesprek met hem kunt voeren.

Hans Hazan

jga.hazen@online.nl of 06 - 25
41 44 04

Afgesloten

6 Bewustwordingssessies

Levenscoach Winny Buchner begeleidt u om
stappen te zetten in uw persoonlijke ontwikkeling.
Een sessie kost € 45. Winny draagt de opbrengst
van 25 sessies af aan Issoria.

Winny Buchner

wbuchner@casema.nl

Afgesloten

7 Diner bij Mary thuis in Leiden

Mary maakt een diner voor 6-8 personen. Een deel
van de opbrengst is voor Issoria.

Mary Alink Nieuwenburg

mary.wijnvrouwtje@casema.nl

Afgesloten

8 Kerstmarkt 2012 op het
Waardeiland

De opbrengst van het de verkoop (lemon curd,
hapjes en drankjes en curiosa) op de kerstmarkt op
het Schaepmanplein doneert Adrie aan Issoria.

Adrie Doornik

-

Afgesloten

9 Aad kookt bij u in de keuken

Aad regelt met u het idee voor een diner, buﬀet of
borrelhapjes t/m het opruimen. Van klassiek tot hip.
Een deel van de opbrengst is voor Issoria.

Aad Burgwal

burgwal81@ziggo.nl

Afgesloten
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10 Krijg meer inzicht in uw
talenten

U speelt met Hieronyma het talentenspel. Een spel
ontwikkeld door Willem Glaudemans. U krijgt een
beeld van wie u bent, waar uw passie ligt en uw
knelpunten liggen.

Hieronyma Six

hieronymansix@outlook.com

Afgesloten

11 Ankerlichtjes kopen

Koop kaarsen die gemaakt zijn van gerecycled
kaarsvet. 80% van de opbrengst gaat naar Issoria,
van de rest worden nieuwe materialen gekocht.

Anja Anker en Mieke
Bij de Vaate

wb15@online.nl

Afgesloten

12 Aan tafel bij Avelien in
Hazerswoude-Rijndijk

1x per 14 dagen kookt Avelien een eenvoudige
Avelien Vriendmaaltijd voor €10 pp. Er is plek voor 6 personen aan Kooiman
tafel. U kunt met 6 vrienden komen of alleen. Met
wie u aan tafel zit is een verrassing. Het is altijd
gezellig.

avelien50@hotmail.com

Afgesloten

13 Breien of koken/bakken op
bestelling

Moeder Bontje breit wat u bedenkt. Dochter Bontje De dames Bontje
bakt en kookt de heerlijkste gerechten op bestelling.
De kleindochter ondersteund beiden.

albertine13@gmail.com

Afgesloten

14 Voordracht van verhalen en
gedichten, cadeaugeld en een
collecte bij Ekklesia.

Betty Groenendijk is lid van Qi Gong-groepje. Zijn
leest gedichten en verhalen voor. Aan de luisteraars
wordt een gift aan Issoria gevraagd. In plaats
cadeaus voor haar verjaardag vroeg ze haar
vrienden geld te geven dat ze doneerde aan Issoria.
En tenslotte hield Betty een collecte bij Ekklessia.

Betty Groenendijk

jeltjegroenendijk@hotmail.com Afgesloten
of 071 - 531 27 69

15 Afdracht van 10 cent per
borguur van care2all

Per geleverd zorguur (verpleging, persoonlijke zorg)
staat Care2all 10 cent af aan Issoria.

Ellen Jonk, directeur
thuiszorgorganisatie
Care2all

info@care2all of 071 - 888 00
48

Afgesloten

16 Vrij- en kunstmarkt 16 juni 2013 De opbrengst van wat verkocht wordt op de
Bernarduskerk in
vrijmarkt en van de toegangskaartjes van de lezing
Hazerswoude-Rijndijk
van dr. Mireille Madou gaat naar Issoria.

Sien Penninkhof ,
Mechteld Oostdam
en Maria Baars

s.penninkhof@gmail.nl of
jpabaars@casema.nl

Afgesloten

17 Hardlopen tijdens de Leiden
Marathon 26 mei 2013

Pien Veldhuizen en
Klaaske Tuma

pienenklaaske@versatel.nl of
071 - 576 65 78

Afgesloten

Pien en Klaaske laten zich sponsoren door vrienden
en kennissen. Ze vragen anderen zich aan te sluiten
en hetzelfde te doen. Dit leverde uiteindelijk € 2.272
op voor Issoria.
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18 Rode wijn Beauté du Sud

De winkels van Neuteboom in Leiden, Leiderdorp,
Voorhout, Voorschoten en Hazerwoude verkopen
een speciale Franse rode wijn waarvan zij € 1,50
van de verkoopprijs doneren aan Issoria.

Neuteboom Kaas
Verswereld

-

Afgesloten

19 Moederdagcadeau 12 mei
2013: een verwenontbijt

Voor € 20 koopt u in Voorhout een ontbijtverwendoos die is samengesteld door Kaasverswinkel Neuteboom en de Winkeliersvereniging
Voorhout.

Janet Neuteboomvan Haasteren

-

Afgesloten

20 Contact als bron van groei

Het adviesbureau Viatore zet zich in voor een
samenleving waarin iedereen er toe doet. Viatore
werkt veel in de zorg in buurten en wijken. Ze
brengen jongeren en ouderen met elkaar in contact.
Dat doen ze in samenwerking met scholen en
zorginstellingen. Een deel van de opbrengst draagt
Viatore of aan Issoria.

Jord Neuteboom,
partner van
organisatiepraktijk
Viatore.

-

Afgesloten

21 Koop een geweven theedoek

Trees weeft theedoeken van 60x60 cm van katoen
of met 50% linnen. Ze kosten € 25.

Trees Schoof

tschoof@planet.nl of 071 - 512 Afgesloten
84 68

22 Dankbare donatie

In dierbare herinnering doneert de familie DekkerPalm € 1.000 aan Issoria.

Fam. Dekker-Palm

-

Afgesloten

23 Giftenhuisje in de winkel

In de Kaas-Verswinkel van Neuteboom in
Voorschoten staat op de toonbank een giftenhuisje
voor Issoria.

Frans en Sandra van Haasteren

Afgesloten

24 Deelname aan de Marathon
Leiden op
26 mei 2013

Hardlopers van de firma De Leeuw (makelaardij en
verzekeringen) liepen mee en werden gesponsord.

De Leeuw Groep BV

-

Afgesloten

25 Gebreid of gehaakt:
babykleertjes en accessoires
voor de geboorte

Lia breit of haakt in overleg met u babykleertjes. Lia
heeft patroonboeken ter inspiratie en een aantal
modellen standaard beschikbaar. De opbrengst is
voor Issoria. Zie ook actie 40.

Lia Castelein

lia@castelein.net

Afgesloten
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26 Lezingen en gastlessen over
‘Leven in zicht van de dood’

Jacinta geeft regelmatig lezingen over haar boek in
het land. Ze is van Zeeland tot Amersfoort
uitgenodigd. De vergoeding die zij daarvoor vraagt,
schenkt zij aan Issoria.

Jacinta van
Harteveld

27 Alleen voor Issoria kan ik
keigoed onderhandelen

Dalit heeft de oude inboedel van Issoria verkocht via Dalit Ron
Marktplaats. De opbrengst was natuurlijk voor
Issoria.

28 Nadere informatie volgt
29 Boeken verkopen voor €3

Contactgegevens

Afgesloten

-

Stephan van
Harteveld
Anneke verkoopt boeken via de webshop http:/
1001.nu/ Gewone boeken kosten € 3 per stuk.
Bijzondere boeken zijn iets duurder. U kunt boeken
bij haar aanmelden voor de verkoop. Verkoper en
koper van de boeken regelen samen het afhalen of
verzenden.

30 Deelname aan de Singelloop 11 Mirjam rende mee met de Singelloop en liet zich
april 2014
sponsoren.

Status

Lopend

Lopend

Anneke Seelen

http:/1001.nu/

Afgesloten

Mirjam de Leeuw

-

Afgesloten

31 Pittenzakken

Marjan maakt pittenzakken op bestelling die ze
Marian Stolwijjk
verkoopt voor € 11,50, hiervan gaat € 4 naar Issoria.

-

Lopend

32 Ober op zijn eigen verjaardag

Marcel ontving 70 gasten op zijn verjaardag en
Marcel Verburg
verzorgde in zijn eentje de gehele bediening. Hij
daagde zijn gasten uit hem daarvoor te steunen met
een gift voor Issoria.

-

Afgesloten

33 Zoetigheid voor Issoria

Alie maakt jam, romige verse advocaat en lemon
curd. Ze bakt ook taarten en merinque gebak. Een
deel van de opbrengst is voor Issoria.

Alie Rondes-Van
Vliet

alie_ronkes.hotmail.com of
071 - 576 95 27

Afgesloten

Ineke van
Staalduinen

-

Afgesloten

34 Workshop Creatief met groen in Ineke geeft op 12 en 14 december 2014 een
kerstsfeer
workshop decoreren van groenstukken voor op
tafel, bij de buitendeur of bij de haard.
Ineke overleed in september 2016. Zij vroeg de
mensen die bij haar afscheid waren bij te dragen
aan Issoria. In totaal bracht dit € 3.632 op.
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35 Lekkernijen

Miralda is kookvrijwilliger bij Issoria. Zij maakt de
lekkerste boterkoek en kwarkcake. Die zijn ook te
bestellen voor bij een diner of feestje thuis. De
opbrengst schenkt zij aan Issoria.

Miralda Schroder

wenmschroder@gmail.com

Lopend

36 Resterend geld gedoneerd na
opheﬀen Stichting

Deze stichting gaf tot 1 januari 2015
voorlichtingsavonden over preventieve
gezondheidszorg vooral aan ouderen. Bij opheﬃng
van de stichting werd 2x € 1.000 aan Issoria
geschonken.

Stichting Actieve
Gezondheidszorg
Rijnstreek

-

Afgesloten

37 Resterend geld gedoneerd na
opheﬀen Stichting Actieve
Gezondheidszorg Rijnstreek

Deze stichting gaf tot 1 januari 2015
voorlichtingsavonden over preventieve
gezondheidszorg vooral aan ouderen. Bij opheﬃng
van de stichting werd 2x € 1000 aan Issoria
geschonken.

Stichting Actieve
Gezondheidszorg
Rijnstreek

-

Afgesloten

38 Statiegeldactie

In okt/nov 2014 werd bij de Albert Heijn in
Koudekerk a/d Rijn een statiegeldactie gehouden.

Wim van Harteveld

-

Afgesloten

39 Gedichtenbundel RIJMTIJD

In dec 2015 verscheen de bundel RIJMTIJD met 20
gedichten over het thema tijd met bijpassende
foto’s. Van de verkoopprijs van € 16,25 werd € 5
afgedragen aan Issoria.

Thea Pieterse

pieterse.thea@gmail.com of
071 - 514 77 14

Lopend

40 Breien of haken. Lia breidt
alles!

Omdat dit zo’n succes is, herhaald Lia haar actie
voor een 2e certificaat: Lia breit of haakt in overleg
met u babykleertjes. Lia heeft patroonboeken ter
inspiratie en een aantal modellen standaard
beschikbaar.

Lia Castelein

lia@castelein.net of 071 - 514
46 05

Lopend

41 Statiegeldactie

Ook Wim herhaalde zijn succesvolle actie voor een
2e certificaat: In ok/nov 2015 werd bij de Albert
Heijn in Koudekerk a/d Rijn een statiegeldactie
gehouden.

Wim van Harteveld

-

Afgesloten
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42 Verkoper gezocht!

Sentenna heeft de gedichtenbundel ‘Grenzeloos
Vrouw’ uitgegeven. Daarmee hebben ze eerder al
een certificaat verdiend. Maar er is nog een
restvoorraad exemplaren. Ze zoeken een goede
verkoper die de voorraad aan de man weet te
brengen en daarmee nogmaals € 1.000 voor Issoria
verdiend.

Thea van Haarlem,
Nicoline van
Veldhuizen en Annet
Gijsman

a.gijsman@hetnet.nl

Lopend

43 Cadeaugeld voor verjaardagen

Hans Hazen en José Neuteboom vierden hun 60e
verjaardag. Zij vroegen hun vrienden cadeaugeld te
geven dat zij doneerden aan Issoria. Zij waren
verder vooral blij met de aanwezigheid van hun
vrienden en hun berenknuﬀels.

Hans Hazen en José Neuteboom

Afgesloten

44 RABO-fietstocht Groene Hart
gecombineerd met
statiegeldactie

Wim zorgde ervoor dat er veel deelnemers voor
Issoria mee fietste met de RABO-sponsorfietstocht
langs Zoeterwoude. Daarmee haalde hij € 526
binnen. Hij vulde het resterende bedrag tot € 1.000
aan met geld uit een statiegeldactie bij Albert Heijn
in Koudekerk a/d Rijn.

Wim van Harteveld

-

Afgesloten

45 Cadeaugeld 50-jarig huwelijk

M & D vierden in 2018 hun 50-jarig huwelijk. Bij het
feest stond het Issoria giftenhuisje op de
cadeautafel. De gasten stopten € 960 in het huisje.
Het bruidspaar vulde het bedrag aan tot € 1.000.

M & D (Anoniem)

-

Afgesloten

46 De eettafel van Issoria

Ton en Jenny koken geïnspireerd op de
kookboeken van Yotam Ottolenghi. Zij koken voor
maximaal 6 personen thuis een 4-gangenmaaltijd
voor € 27,50. Zie ook actie 54.

Ton en Jenny de
Bruin

-

Afgesloten

47 Statiegeldactie

Wim herhaalde zijn succesvolle actie voor een 3e
certificaat: In 2016 werd bij de Albert Heijn in
Koudekerk a/d Rijn een statiegeldactie gehouden.

Wim van Harteveld

-

Afgesloten
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48 Boek TOPTIJD

Thea interviewde zes bekende vrouwen en 10
mannen uit Leiden over hun toptijd en
topmomenten. Mensen als theatermaker Paul Koek,
burgemeester Henri Lenferink, directeur van
museum De Lakenhal Meta Knol, dichter Anton
Korteweg en Plastic Soep Surfer Merijn Tinga. De
verkoopprijs van het boek is € 22 waarvan € 5 ten
goede komt aan Issoria.

Thea Pieterse

pieterse.thea@gmail.com of
071 - 514 77 14

Lopend

49 De eettafel van Issoria

Ton en Jerry herhaalden hun succesvolle actie voor
een 2e certificaat: zij koken geïnspireerd op de
kookboeken van Yotam Ottolenghi. Zij koken voor
maximaal 6 personen thuis een 4-gangenmaaltijd
voor € 27,50. Zie ook actie 54.

Ton en Jerry de
Bruin

06 - 86 66 80 07

Afgesloten

50 RABO-fietstocht Groene Hart +
cadeaugeld 60-jarig
huwelijksfeest

Wim wist weer velen voor Issoria mee te laten
fietsen aan deze sponsorfietstocht. Hij vulde het dit
bedrag aan met cadeaugeld dat hij en zijn vrouw
kregen voor hun 60-jartig huwelijk.

Wim van Harteveld

-

Afgesloten

51 Aspergelunch 2017

Op zaterdag 13 mei 2017 werd in de Doezastraat op Ondernemersvereni
de hoek bij Passion Food een aspergelunch
ging Herenstraat gehouden. De opbrengst was voor Issoria.
Doezastraat

-

Afgesloten

52 Aspergelunch 2018

Op zaterdag 9 juni 2018 werd in de Doezastraat op
de hoek bij Passion Food een aspergelunch
gehouden. De opbrengst was voor Issoria. De
edities van 2017 en 2018 leverden € 2.700 voor
Issoria op!

Ondernemersvereni
ging Herenstraat Doezastraat

-

Afgesloten

53 Sponsorgeld Leidsch Dagblad
Singelloop 2019

Via de Stichting TK Challenge worden lopers
gesponsord voor Issoria.

TK Challenge (Rens
Goudsmit)

-

Afgesloten

54 De eettafel van Issoria

Ton en Jerry herhaalden hun succesvolle actie voor
een 2e certificaat: zij koken geïnspireerd op de
kookboeken van Yotam Ottolenghi. Zij koken voor
maximaal 6 personen thuis een 4-gangenmaaltijd
voor € 27,50.

Ton en Jerry de
Bruin

06 - 86 66 80 07

Lopend
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55 Geef uw tuin een
onderhoudsbeurt

De 9 tuinvrijwilligers van Issoria komen bij u thuis
langs om uw tuin een onderhoudsbeurt te geven.
Maak een afspraak en samen met u wordt bekeken
wat er gedaan moet worden wat het daarmee kost.
Gemiddeld wordt € 100 per dagdeel berekend.

Tuingroep Issoria

jga.hazen@online.nl of
06 25 414 404

Lopend

56 Aspergelunch 2018

Op zaterdag 4 mei 2019 werd in de Doezastraat op
de hoek bij Passion Food een aspergelunch
gehouden. De opbrengst was voor Issoria.

Ondernemersvereni
ging Herenstraat Doezastraat

-

Afgesloten

Update: 5 mei 2019

