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Met deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over allerlei zaken in en rondom het Instituut. 

 
Contactgegevens en bereikbaarheid 
 
Het secretariaat Publiekrecht is iedere werkdag van 8.00 tot 
17.00 uur geopend.  
Onze werktijden en telefoonnummers: 

 
 
Petry Baartman Ma 8.30-16 uur/wo 8.30-17 uur en vr 9– 12.30 uur tel 7636 
Licette Claproth Ma t/m do 8.45-17 uur tel 7713 
Doesjka Herst Ma en do 8.30–17 uur en woe 8.30–12.30 uur tel 4775 
Nathalie Jansen Ma t/m do 8.30-17 uur tel 7578 
Ingrid Mallée Ma t/m vr  8–16.30 uur  tel 6444 
Natascha Meewisse Ma t/m wo 09.00-17.30 uur tel 8081 
Marleen Nieuwenhuijse Ma/di/do/vr 9-17 uur tel 3596 
Wendy Rodger Ma/di/do/vr 8.30-17 uur tel 8837 
Mirjam Tangkilissan Ma/di/wo/vr 8.30–17 uur tel 7760 
 
Voor de verdeling van de werkzaamheden binnen het secretariaat kan onze website worden 
geraadpleegd. Hier vind je ook alle tot nog toe verschenen nieuwsbrieven. 

 

Komende personeelsmutaties 

 

 

Achternaam Voornaam Afd Functie In dienst Uit dienst 
Campfens Evelien IPUR Promovendus 1-jan-2016   
Hebie Mamadou IPUR Universitair docent 1-feb-2016   
Vasiliev Sergey IPUR Universitair docent 1-jan-2016   
Iverson Jens IPUR Docent 4 1-jan-2016   
Walstra Nathalie IPUR Secretaresse 4-jan-2016  
Laake Lennart EUR O & O medewerker   31-12-2015 
Janssen Robin SBR O & O medewerker   31-12-2015 
Oosten Els van SBR O & O medewerker   31-12-2015 
Idriz Narin EUR Docent 4   16-1-2016 

 

  

http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/instituutssecretariaat/
http://www.google.nl/imgres?q=nieuw+personeel&hl=nl&biw=1186&bih=640&tbm=isch&tbnid=st_caJo_p19S1M:&imgrefurl=http://www.danzig.nl/default.asp?oid=45&docid=zkX9ffs_dxa-EM&imgurl=http://www.danzig.nl/media/frontpage/1Personeel.jpg&w=467&h=100&ei=-N5SUbiOJoWs0QWVtoGQDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:42,s:0,i:213&iact=rc&dur=288&page=3&tbnh=73&tbnw=276&start=33&ndsp=16&tx=187&ty=58
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.naturopathica.be/sites/default/files/u1/secretariaat.png&imgrefurl=https://www.naturopathica.be/nl/content/nieuw-adres-secretariaat&h=112&w=184&tbnid=FqGL9zpenkU4TM:&docid=bOF7O5acvsQ-gM&ei=brp6VrS6OouSas_TsTA&tbm=isch&ved=0ahUKEwi0qf75ovLJAhULiRoKHc9pDAYQMwh0KDUwNQ
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Op briefpapier printen via de LU copier en boek kopiëren 
 
Er zit standaard briefpapier in lade 1. Vervolgpapier ligt in het kastje naast de 
printer. 
Selecteer in printer properties onder het tabblad paper source ‘drawer 1’ 
Papier gaat er gewoon in (tekst naar boven). Bij meer dan 1 vel, dien je dus 
vervolgpapier onder het eerste briefpapier vel te leggen. 
Let er wel op om “one sided” te selecteren!  
 
De LU copier kan bij boeken de linker en rechter pagina als afzonderlijke pagina’s kopiëren. Bij deze 
functie verwijdert de LU copier tevens de ‘vouw’ tussen te twee pagina’s zodat er zo min mogelijk 
schaduw op de afdruk te zien is. Lees deze instructie hoe te handelen. 
 

Nieuwe medewerkers secretariaat Nathalie-Walstra-Jansen en Natascha Meewisse 
 
Mijn naam is Nathalie Walstra-Jansen en sinds 4 januari ben ik begonnen bij de 
afdeling  Internationaal Publiekrecht. Ik woon in Haarlem, ben getrouwd en heb 2 
kinderen. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten (wandelen, hardlopen, fietsen). 
Verder houd ik van lezen. Ik spreek ook Frans, dus mocht ik hierin iets voor jullie 
kunnen betekenen, wees welkom! 

Mijn naam is Natascha Meewisse  en sinds  1 december werk ik als secretaresse bij 
de afdeling Lucht- en Ruimterecht. 
Mijn kamernummer is A314. Hiervoor werkte ik bij Bedrijfsvoering van het  
Bestuursbureau. Ik ben dus reeds bekend met de Universiteit. 
Ik woon in Rijnsburg en heb 2 kinderen.  

 
 

Pashouder LU copier pas 

Voor de LU copier card is een pashouder met afrolmechanisme (80 cm) 
verkrijgbaar bij het secretariaat. De pashouder kan veilig aan kleding worden 
bevestigd. 

 

Agenda 

• 20 januari 2016 - secretariaatsuitje Musical De Tweeling in 
Amsterdam. Het secretariaat sluit die middag om 16 uur. 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/handleiding-boek-kopiren-(nl).pdf
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hondensportfriesland.nl/agenda.html&ei=iH9kVajzMOXV7AbenYFI&bvm=bv.93990622,d.ZGU&psig=AFQjCNGdAP7UCwhkhPgExMvPk9tVrNh9ig&ust=1432736004277977
https://psigen.wordpress.com/category/copier/
https://discountoffice.nl/spimages/groot/SP-D822419.jpg

