
WIJKPROGRAMMA 
BOS- EN GASTHUIS
APRIL TOT EN MET JUNI 2021

WAT IS ER IN DEZE PERIODE IN DE WIJK TE DOEN?
JE VINDT HIER EEN SELECTIE VAN DE ACTIVITEITEN.



Voorwoord 
Voor u ligt het nieuwe wijkprogramma voor de periode april tot en met juni 
2021. Met een selectie aan activiteiten uit de wijk en terugkerende activiteiten 
vanuit het Huis van de Buurt. Ook kunt u nog steeds met uw vragen, suggesties 
en ideeën terecht bij Een Goede Buur.

Ten tijde van het drukken van dit boekje hadden we nog geen zicht op het 
ontwikkelen van het Coronavirus en ook niet of alle activiteiten in deze periode 
door kunnen gaan. 

 
Uiteraard houden wij ons aan de maatregelen van het RIVM. We houden de 
ontwikkelingen rondom het Coronavirus goed in de gaten, zodat wij tijdig 
kunnen besluiten of de geplande activiteiten doorgang kunnen vinden. Houdt u 
daarom onze website www.incluzioleiden.nl en facebook www.facebook.com/
incluzioleiden in de gaten.



EEN GOEDE BUUR
WIJKPROGRAMMA BOS- EN GASTHUIS

Incluzio 
Samen met inwoners, partners, vrijwilligers en de gemeente bouwt Incluzio 
Leiden aan een Leidse samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis 
is. Zo maken we van elke buurt een betere buurt. Dat is waar wijj voor staan!
Door een grotere rol voor en door inwoners neemt de kracht en vitaliteit van 
de straten, buurten en wijken toe. Zo kan iedereen samen meedoen.

Medewerkers Leiden Bos- en Gasthuis 

Léon Kloos  | Buurtcoach
Trudy Polane  | Coördinator wijkgebouw
Erna ten Broeke  | Seniorencoach 
Jip van Ommen  | Buurtsportcoach 
Joey Wilmot   | Buurtsportcoach 
Sandra Cuvelier  | Mantelzorgcoach

 

     

Jip van Ommen, 
buurtsportcoach 
 “ Bewegen is erg 

belangrijk.” 

Sandra Cuvelier, 
mantelzorgcoach 

“ Mantelzorgers 
verdienen aandacht.” 

Léon Kloos, 
buurtcoach 

“Van deze buurt 
naar een betere 

buurt.” 
 

Erna ten Broeke, 
seniorencoach 
“ Niet zonder u!” 

Joey Wilmot, 
Buurtsportcoach, 
“Samen kijken we 
graag wat mogelijk 

is.” 



APRIL TOT EN MET JUNI 2021
Wat is er in deze periode in de wijk te doen?
Je vindt hier een selectie van activiteiten.

Loop voor actuele informatie eens binnen bij Een Goede Buur in
Huis van de Buurt ‘Vogelvlucht of bekijk Een Goede Buur op website 
www.incluzioleiden.nl en www.facebook.com/incluzioleiden

Huis van de Buurt Vogelvlucht 
Boshuizerlaan 5, 2321SG Leiden  tel. 088-2987911 

Wil je weten wat er in de wijk te doen is? Wil je iets betekenen voor je buren? 
Of heb je juist wat hulp nodig van een ander of van een organisatie? Wil je meer 
mensen (leren) kennen in jouw buurt? Kom langs bij Een Goede Buur in huis 
van de buurt Vogelvlucht.

Maandag 09.00 tot 11.00 uur 
-  Op afspraak (GOEDE BUUR) ; algemene informatie en informatie over 

activiteiten en ontmoeting, de Buurtcoach helpt u graag verder. 

Maandagmorgen 9.00-12.00 uur
-  Op afspraak (GOEDE BUUR); Mantelzorg coach voor vragen over mantelzorg.

Maandagmiddag 
-  VRAGEN TABLET/ MOBIELE TELEFOON (GOEDE BUUR); Heeft u problemen 

met uw tablet of mobiele telefoon kom voor hulp naar het inloop spreekuur 
(zodra het conform corona-maatregelen weer mogelijk is).

Dinsdag 09.30-11.30 uur 
-  Op afspraak BUURTKANTOOR (GOEDE BUUR); Hier kun je terecht bij vragen 

over geld, het invullen van formulieren en het lezen van brieven.

Woensdag 09.30-11.30 uur
-  Op afspraak BUURTKANTOOR (GOEDE BUUR);  Hier kun je terecht bij vragen 

over geld, het invullen van formulieren en het lezen van brieven.



Donderdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur  
-  (GOEDE BUUR);  wijkverpleegkundige Libertas en beweeg/ gezonde Leefstijl 

spreekuur vragen –bloeddruk opmeten e.d. Beweeg/gezonde leefstijlcoach: 
vragen en informatie gezonde voeding.  
(zodra het conform corona-maatregelen weer mogelijk is).

Donderdag 10.00 -12.00 uur
-  OPEN INLOOP (GOEDE BUUR) Kom gezellig een bakkie doen en ontmoet 

andere buurtbewoners, de koffie is vers , warm en gratis. Zien we U snel? 
(zodra het conform corona-maatregelen weer mogelijk is).

Vrijdagochtend 10.30-14.30
-  INLOOPSPREEKUUR MIGRANTEN HULPVRAGEN (GOEDE BUUR): 

Stichting Steun Leidse Migranten. loop binnen als u vragen heeft. 
(zodra het conform corona-maatregelen weer mogelijk is).

Bij Een Goede Buur ontmoet je wijkbewoners, vind je
informatie en kun je elke vraag stellen. Daarnaast is er 
nauw contact met andere organisaties en als het nodig 
is kun je direct een afspraak maken met het sociale wijkteam.  

Voor vragen, aanvullingen en suggesties over het wijkprogramma 
of Een Goede Buur kunt u contact opnemen met buurtcoaches 
Leon Kloos, telefoon. 06 22300080, email lkloos@incluzio.nl



WIJKRESTAURANTS

Lekker eten in uw eigen buurt? 
Dat kan bij onze woonzorgcentra Rijn en Vliet en De Parelvissers.
U geniet in onze restaurants van een heerlijke maaltijd voor een schappelijke 
prijs. Kom gezellig met uw familie of vrienden, of schuif aan bij buurtgenoten 
voor een goed gesprek.

Rijn en Vliet
Wij koken graag voor u. Ons dagmenu stellen wij met zorg samen en wisselt 
met de seizoenen. Wij werken met verse streekproducten. Al onze gerechten 
bereiden wij met veel aandacht en passie. Eet u ook een keer mee?
Vanwege de corona crisis is het restaurant voorlopig gesloten U kunt wel 
maaltijden bij Rijn en Vliet afhalen –  bestellen via 071 5 817 100

De Parelvissers
Wij koken graag voor u. Ons dagmenu stellen wij met zorg samen en wisselt 
met de seizoenen. Wij werken met verse streekproducten.
Al onze gerechten bereiden wij met veel aandacht en passie. Eet u ook een 
keer mee?
Maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 19:30 uur, keuken sluit om 18.30 uur.
Zaterdag & zondag van oktober t/m maart van 11.00-15.00 uur.
Meer informatie: https://www.libertasleiden.nl/wijkrestaurants/

BUURT TAFEL INCLUZIO 
Vrijdagavond 17.00-20.00 uur 
Elke vrijdagavond word en gekookt voor de wijkbewoners in Bos en Gasthuis 
door enthousiaste vrijwilligers. Er word gekookt met verse ingrediënten.
Wilt U zich vooraf aanmelden, er kunnen maar 24 gasten aan tafel. VOL=VOL. 
(Zodra het conform corona-maatregelen weer mogelijk is).

SCOOTACTIEF 
Donderdag 8 en 29 april, 20 mei en 3 en 24 juni, 11.00 of 13.00 uur
Maakt u voor uw vervoer gebruik van een scootmobiel en vindt u het leuk om 
zo nu en dan een keer met een groep andere berijders op pad te gaan in Leiden 
of de regio, dan biedt ScootActief u daartoe de gelegenheid. De afstanden 
varieren van 10 tot 30 kilometer. Er wordt gereden in kolonnevorm met een 
gemiddelde snelheid van ongeveer 12 km per uur. Onderweg wordt er enkele 



keren gestopt, meestal in een horecagelegenheid maar ook wel ergens in 
de vrije natuur. Voorwaarden voor deelname zijn: een in goede staat zijnde 
scootmobiel die minimaal kan rijden met een snelheid van 12 km per uur en 
een asctieradius heeft van minimaal 45 km. Verdere verwachten wij van de 
deelnemers dat zij zelf zorgen voor hulp als zij ergens door technische oorzaak 
stranden (b.v. verzekering ANWB-telefoonnummer van een repatriërings- of 
hulpbedrijf). De tochten worden door een aantal vrijwilligers per fiets begeleid. 
De begeleiders helpen de kolonne op een veilige wijze door het verkeer, 
helpen indien nodig de berijders bij pech onderweg en bij bezoeken aan een 
horecabedrijf. Aan de deelnemers wordt per rit een kleine vergoeding gevraagd 
ter dekking van de organisatiekosten. Start om 11:00 uur of 13:00 uur 
Informatie en opgave deelname via mailadres rienrijk@gmail.com of telefoon 
071-2551936. Na aanmelding ontvangt u tijdig informatie over de rit en de 
plaats van verzamelen en start van de rit.

OPENINGSTIJDEN SPEELTUINVERENIGINGEN 
LEIDEN ZUID-WEST
     
Speeltuinvereniging Zuid - West   
Berlagestraat 2, 2321 EL Leiden   
OPEN maandag t/m vrijdag van 10.30 – 17.00 
zaterdag gesloten, zondag open van 13.00 – 17.00 Bij mooi weer!
     
Prins Beatrix Speeltuin   
Schubertlaan 62, 2324 CX Leiden  
OPEN maandag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 
zaterdag en zondag gesloten   
     
Speeltuin De Vijf Hoven   
Hoflaan 168, 2321 SP Leiden   
OPEN maandag t/m zondag van 10.00 – 17.00 
     
Speeltuin Westerkwartier   
Ten Katestraat 10A, 2321 AV Leiden  
OPEN maandag t/m vrijdag van 11.00 – 17.00 
Zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00  
     
Speeltuin Het Zonnestraaltje   
Aaltje Noorderwierlaan 56, 2324 KP Leiden  
OPENBAAR TOEGANKELIJK!   
 



WIJKPROGRAMMA 
JANUARI T/M MAART 2021 IN DEZE WIJK

Iedere eerste dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.

BINGO
Iedere 1e dinsdag van de maand draaien we een 
BINGO! Doel van de middag is om even eruit te zijn 
en andere buurtbewoners te ontmoeten.
Kosten voor de middag: € 3,00 per keer inclusief  de 
Bingo kaarten en een kopje koffie of een glas thee. 
Graag vooraf aanmelden. Locatie Huis van de Buurt 
Vogelvlucht Incluzio. Informatie Trudy Polane, Sociaal Beheerder 06-20508866 
of e-mail: tpolane@incluzio.nl.

Iedere derde dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.  

DINSDAGMIDDAG SPELLEN MIDDAG
Van Mens Erger Je Niet tot  Kaart spellen en Memorie en Rummikub, we 
hebben van alles in huis.
Kosten € 1,00 per keer inclusief de koffie of thee. Graag vooraf aanmelden. 
Locatie Huis van de Buurt Vogelvlucht Incluzio. Informatie Trudy Polane, 
Sociaal Beheerder 06-20508866 of e-mail: tpolane@incluzio.nl

dinsdag en woensdag  van 10.00 tot 15.00 uur                                                                                

ODENSEHUIS LEO
(stedelijke voorziening voor Leiden En Omgeving )
Locatie Rosmolen, Rosmolen 28                                                                                                           
Odensehuis Leo is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die zelf 
of in zijn of haar omgeving met (beginnende) dementie en/ of  
geheugenproblemen te maken heeft. Mensen kunnen binnenlopen om 
ervaringen uit te wisselen, samen dingen te ondernemen en te lunchen. Ook 
mantelzorgers zijn  welkom.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Wilhelmien Giessen, tel. 06 2050 7708. Seniorencoach Incluzio en Coordinator 
Odensehuis Leo 



Laatste zondag van de maand

MEIDEN PRAATGROEP (vanaf 14 jaar)
BOP BuZz  (Buurtontmoetingsplek : Willem Klooslaan 15) Tessa den Dulk : 
06-20395366, t.dendulk@buzzleiden.nl of Marlies Tiepel: 06-57642614, m.
tiepel@buzzleiden.nl

CULTUURCOACHES IN DE WIJK!
Cultuurcoach Leiden organiseert culturele activiteiten en projecten
in de Leidse wijken. Kijk voor meer informatie op www.cultuurcoachleiden.nl

 
Maandagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur

INLOOPSPREEKUUR GOEDE BUUR
Wil je weten wat er in de wijk te doen is? Wil je iets betekenen voor je buren?
Of heb je juist wat hulp nodig van een ander of van een organisatie? Wil je meer
mensen (leren) kennen in jouw buurt? Kom langs bij Een Goede Buur.
Voor vragen, aanvullingen en suggesties over het wijkprogramma of Een Goede
Buur kunt u contact opnemen met buurtcoach Leon Kloos tel. 06 -22300080,
email lkloos@incluzio.nl.

Maandagmorgen 9.00 tot 11.00 uur

INLOOP VOOR VRAGEN OVER MANTELZORG
De mantelzorgcoach van Incluzio zet zich in voor mantelzorgers.
Afhankelijk van uw situatie en wensen, ga ik met u als mantelzorger in gesprek 
over welke ondersteuning wij kunnen bieden op emotioneel en praktisch vlak. 
Of het nu gaat om bijvoorbeeld een aanvraag van een mantelzorg 
parkeervergunning, een luisterend oor, het inzetten van een buddy als 

WEKELIJKS TERUGKERENDE ACTIVITEITEN  

Uiteraard houden wij ons aan de maatregelen van het RIVM. We houden 
de ontwikkelingen rondom het Coronavirus goed in de gaten, zodat wij 
tijdig kunnen besluiten of de geplande activiteiten doorgang kunnen 
vinden. Houdt u daarom onze website www.incluzioleiden.nl en 
facebook www.facebook.com/incluzioleiden in de gaten.



respijtzorg of informatie over het omgaan met een ziektebeeld, Sandra Cuvelier 
helpt u graag op weg met de vragen die u heeft. 
Ook vrijwilligers die interesse hebben om zich in te zetten als buddy om een 
mantelzorger te ondersteunen, zijn van harte welkom!
Locatie: Huis van de buurt Vogelvlucht.
Op een ander tijdstip een afspraak maken bij u thuis of in Vogelvlucht kan ook, 
bel dan op maandag, woensdag of donderdag naar Sandra Cuvelier tel. 06-
27161020

Maandagmorgen 11.00 tot 12.00 uur

WALK & TALK VOOR MANTELZORGERS 
Wandelen geeft je rust en ruimte in je hoofd.
Onder begeleiding van de mantelzorgcoach, Sandra Cuvelier, ontspannen, 
even niet praten, ervaringen uitwisselen of juist heel ergens anders over praten! 
We wandelen een uur in de omgeving van het buurthuis, vrijblijvend kunt u nog 
even een kopje koffie of thee  blijven drinken na afloop. Aanmelden is niet 
nodig, we vertrekken wel stipt om 11 uur! Koffie op eigen rekening.
Locatie: Huis van de buurt Vogelvlucht

Maandagmorgen 10.00 tot 13.00 uur

OPEN INLOOP
Kom gezellig een bakkie doen en ontmoet andere buurtbewoners BOP
(Buurtontmoetingsplek: Willem Klooslaan 15) BuZz Leiden.

Maandagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur

CONVERSATIELES NEDERLANDS
Iedere maandag is er een conversatieles Nederlands om de taal beter te kunnen
beheersen.
De groep word begeleid door vrijwilligers.
Kosten € 1,00 per keer plus de kosten voor koffie of thee.
Locatie: Huis van de Buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 088-2987911



Maandagmiddag 12.00 tot 17.00 uur

BUURTKAPPER
Buurtbewoners met een krappe portemonnee kunnen hun haar voor een klein
bedrag laten knippen. Alleen op afspraak. Afspraak maken kan via Tessa of
Marlies BOP BuZz (Buurtontmoetingsplek : Willem Klooslaan 15) Tessa den
Dulk : 06-20395366, t.dendulk@buzzleiden.nl of Marlies Tiepel: 06-57642614,
m.tiepel@buzzleiden.nl

Maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur

INLOOP VRAGEN TABLET/
MOBIELE TELEFOON
Heeft u problemen met uw tablet of
mobiele telefoon kom voor hulp naar het
inloop spreekuur.
Locatie Huis van de Buurt Vogelvlucht
Incluzio Leiden tel. 088-2987911

Maandagmiddag 13.00 tot 14.30 uur

BUURTGYM MET ZARA
Sporten voor vrouwen. Aanmelden via Tessa of Marlies locatie sportvelden van 
FC Boshuizen. BuZz Tessa den Dulk : 06-20395366, t.dendulk@buzzleiden.nl 
of Marlies Tiepel: 06-57642614, m.tiepel@buzzleiden.nl

Maandagmiddag 13.00 tot 16.00 uur

NAAILES EN HANDWERKEN
Maken en verstellen van kleding BOP BuZz 
(Buurtontmoetingsplek : Willem
Klooslaan 15) Tessa den Dulk : 
06-20395366, t.dendulk@buzzleiden.nl 
of Marlies Tiepel: 06-57642614, 
m.tiepel@buzzleiden.nl



Maandagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur

CREA BEA BAKKIE
Gezellige Crea groep op maandagmiddag van 13.00-15.30 uur.
Doel van de groep: ontmoeting, U mag creatief bezig zijn , maar hoeft niet,
materialen zijn aanwezig. U mag ook gewoon langskomen voor een kopje 
koffie of de krant lezen. Kosten € 2,00 per keer. Locatie Huis van de Buurt 
Vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 088-2987911

Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur

LEIDSE VIDEO EN SMALFILMLIGA
De LVSL is de grootste film- en video club van Nederland.
Kom naar analyse, cursus of workshopavonden.
Kosten € 85,00 per jaar www.lvsl.nl
Locatie: Huis van de buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden.

Maandagavond 19.30 tot 2100 uur

BUURTKANTOOR
Hier kun je terecht bij vragen over geld, het invullen van formulieren en het
lezen van brieven BOP (Buurtontmoetingsplek : Willem Klooslaan 15) BuZz
Leiden.



Dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur

ARABISCHE LES
Almanaar activiteitenmix en Arabische les BuZz Tessa den Dulk : 06-20395366,
t.dendulk@buzzleiden.nl of Marlies Tiepel: 06-57642614, m.tiepel@buzzleiden.nl.
Locatie Huis van de buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden.

Dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur

BUURTKANTOOR (GOEDE BUUR)
Hier kun je terecht bij vragen over geld, het invullen van formulieren en het
lezen van brieven. Locatie Huis van de buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden.

Dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur

WANDELCLUB LEIDEN ZUIDWEST
Gezellig wandelen met buurtbewoners onder 
leiding van de buurtsportcoaches van Incluzio 
Start kantine van voetbalvereniging FC 
Boshuizen, na afloop bakkie bij Huis van de 
Buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden, aanmelden 
kan bij de Buurtsportcoaches, dit is een 
samenwerking tussen Incluzio Leiden en BuZz.

Dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur

OPEN INLOOP
Kom gezellig een bakkie doen en ontmoet andere buurtbewoners BOP
(Buurtontmoetingsplek : Willem Klooslaan 15) BuZz Leiden.

dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur

OUDEREN IN BEWEGING
Ouderen in beweging beweegclub met aansluitend een lunch. De lunch is van
12:30 tot 13:30 uur. Locatie: Huis van de Buurt Vogelvlucht.
Kosten €2,- voor beweegactiviteit en lunch. Aanmelden kan bij de 
buurtsportcoaches.



Dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur

ZELFREGIECENTRUM
Hier kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid elkaar ontmoeten 
en elkaar op weg helpen. Ook kun je terecht bij de lotgenotengroep
Stemmenhoorders. BOP BuZz (Buurtontmoetingsplek: Willem Klooslaan 15)
Tessa den Dulk : 06-20395366, t.dendulk@buzzleiden.nl of Marlies Tiepel: 
06-57642614, m.tiepel@buzzleiden.nl.

Dinsdagmiddag 13.30 tot 18.00 uur

HUISWERK KLAS
Organisatie St. Onderwijswinkel biedt een huiswerkklas aan voor kinderen uit de
buurt. Kosten geen
Locatie Huis van de Buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 088-2987911

Dinsdagmiddag 15.00 tot 16.30 uur

SPORTEN (SLAGBALLEN)
Voor de leeftijd van de brugklas. Locatie Vijfhoven. Onder begeleiding van het
Jongerenwerk SOL. Sporten voor de huiswerklas. Dit kan gecombineerd
worden met huiswerkbegeleiding als aansluitende activiteit gegeven door Jes
Rijnland. Meer informatie via SOL.

Dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur

HUISWERKBEGELEIDING
Voor de leerlingen van groep 7 en 8.
Locatie speeltuin Vijfhoven. 
Kosten €15,- per 6 maanden. Dit is een 
activiteit van Jes Rijnland. Huiswerk maken 
en sporten onder begeleiding van Jes 
Rijnland. De vrijwilligers van Jes Rijnland 
staan klaar om te helpen met het maken 
van huiswerk voor kinderen uit groep 7 en 
8. Energie over? De kinderen kunnen na 
afloop sporten met SOL. Aanmelden of 
meer informatie: www.jesrijnland.nl



Maandagmiddag van 16.30 tot 18.00 uur

HUISWERKBEGELEIDING
Voor leerlingen van de brugklas. Locatie speeltuin Vijfhoven Jes Rijnland
organiseert huiswerk maken en sporten onder begeleiding van Jes Rijnland
en SOL. De vrijwilligers van Jes Rijnland staan klaar om te helpen met het
maken van huiswerk voor scholieren uit de brugklas. Energie over na school?
Voor het huiswerk maken kunnen de scholieren sporten met SOL. Aanmelden
of meer informatie: www.jesrijnland.nl

Dinsdagmiddag 16.30 tot 18.00 uur

SPORTEN (SLAGBALLEN)
voor de leerlingen van groep 7 en 8. Locatie speeltuin Vijfhoven
Onder begeleiding van het Jongerenwerk SOL Sporten na de huiswerkklas
voor groep 7 en 8. Meer informatie via SOL

Dinsdagavond van 20.00 tot 23.00 uur

KLAVERJASSEN.
In deze groep voelt U zich vast snel thuis. De wijze waarop geklaverjast word is
Rotterdams met verplicht gaan. U mag altijd een keertje komen meedoen.
De kosten voor het klaverjassen bedragen € 3,00 per avond.
De avond begint om 20.00 uur eindigt rond 23.00 uur.
Locatie Huis van de buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 088-2987911.

Woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur

BUURTKANTOOR (GOEDE BUUR)
Hier kun je terecht bij vragen over geld, het invullen van formulieren en het
lezen van brieven Locatie Huis van de buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden.



Woensdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur

OPEN INLOOP
Kom gezellig een bakkie doen en ontmoet andere buurtbewoners BOP
(Buurtontmoetingsplek : Willem Klooslaan 15) BuZz Leiden.

Woensdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur

AZIZA’S SENIORENOCHTEND
Ontmoeting en activiteiten voor senioren BOP
(Buurtontmoetingsplek : Willem Klooslaan 15) BuZz Leiden.

Woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur

BUURTKAPPER
Buurtbewoners met een krappe 
portemonnee kunnen hun haar voor een 
klein bedrag laten knippen. Alleen op 
afspraak. Afspraak maken kan via Tessa 
of Marlies BOP (Buurtontmoetingsplek: 
Willem Klooslaan 15) BuZz Leiden.

Woensdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur

GEZONDHEIDSINLOOP
De wijkverpleegkundige doet een check
en controleert onder meer 
bloedsuikerwaardes,
bloeddruk en geeft adviezen.
BOP (Buurtontmoetingsplek : Willem 
Klooslaan 15) BuZz Leiden.

14.00-15.00

PAPIER EN GELD
Voor Elkaar Leiden, SchuldHulpMaatje: vragen over administratie en financiën 
BOP EXTA activiteit!



Woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur

SPORT IN DE WIJK
Elke woensdagmiddag is er voor kinderen 
Sport in de wijk van 14:00 tot 15:30 uur. 
Hierbij worden verschillende sport- en 
beweegactiviteiten georganiseerd.
Locatie: Basketbalveldje achter de 
Willemklooslaan in Leiden Zuid- West.
Deelnemen aan deze activiteit is gratis!

Donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur

INLOOP WIJKVERPLEEGKUNDIGE LIBERTAS
EN BEWEEG/ GEZONDE LEEFSTIJL SPREEKUUR
vragen –bloeddruk opmeten e.d. Beweeg/gezonde leefstijl coach: vragen en
informatie gezonde voeding.
Locatie: Huis van de Buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 088-2987911

Donderdagochtend van 
10.00  tot 13.00 uur

OPEN INLOOP
Kom gezellig een bakkie doen en 
ontmoet andere buurtbewoners BOP
(Buurtontmoetingsplek : 
Willem Klooslaan 15) 
BuZz Leiden.

Donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur

BAKKIE IN DE BUURT
(KOFFIE INLOOP GOEDE BUUR)
Komt U gezellig eens op de koffie. Even eruit en gezellig een praatje maken
met een andere bezoeker/ buurtbewoner. Hieruit zijn mooie vriendschappen
en contacten ontstaan om ook eens buiten het Huis van de Buurt af te
spreken. De koffie is vers, warm en gratis. Zien we U snel?
Locatie Huis van de Buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 088-2987911



Donderdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur

FOTOGROEP VOGELVLUCHT
Om de twee weken zijn de deelnemers van de
fotogroep aanwezig in Huis van de Buurt Vogelvlucht
om elkaars werk te bewonderen. De ander week gaan
zij gezamenlijk de natuur of de stad in om mooie foto’s
te maken. Kom een keer vrijblijvend langs om te kijken of het U bevalt om deel
te nemen aan deze boeiende groep.
Locatie: Huis van de Buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 088-2987911.

Donderdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur

AAN DE SLAG IN DE WIJK
Voor iedereen die werk zoekt, een vrijwilligers-job wil, hulp nodig heeft bij het
schrijven van een sollicitatiebrief of het opstellen van een cv of een opleiding
wil volgen, kan hier terecht. BOP (Buurtontmoetingsplek : Willem Klooslaan 15)
BuZz Leiden.

Donderdagmiddag 15.00 tot 16.30 uur

RIA’S SENIORENMIDDAG
Ontmoeting en spel voor senioren BOP (Buurtontmoetingsplek : Willem
Klooslaan 15) BuZz Leiden.

Donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur

PLEINACTIVITEIT (VOETBAL/VOETVOLLEY)
Voor de leeftijd van 8-16 jaar zijn op het Jaquerles Plantsoen de
jongerenwerkers Ian en Mohammed van SOL aanwezig om pleinactiviteiten te
organiseren.



Vrijdagochtend 9.15 tot 11.15 uur

NEDERLANDSE LES ZONDER BOEKEN
kom meedoen met Nederlandse les op laagdrempelig niveau, de lessen worden
verzorgd zonder boeken. BOP BuZz (Buurtontmoetingsplek : Willem Klooslaan
15) Tessa den Dulk : 06-20395366, t.dendulk@buzzleiden.nl of Marlies Tiepel:
06-57642614, m.tiepel@buzzleiden.nl.

Vrijdagochtend 10.00 tot 13.00 uur

OPEN INLOOP
Kom gezellig een bakkie doen en ontmoet andere buurtbewoners 
(Buurtontmoetingsplek: Willem Klooslaan 15) BuZz Leiden

Vrijdagochtend 10.30 tot 14.30 uur

INLOOPSPREEKUUR MIGRANTEN HULPVRAGEN
(GOEDE BUUR):
Stichting Steun Leidse Migranten. loop binnen als u vragen heeft.
Locatie Huis van de Buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden

Vrijdagochtend 11.30 tot 12.30 uur

BUURTGYM 
Meer bewegen voor ouderen! Bewegen is goed voor iedereen, even de spieren 
losmaken. De docente die lesgeeft is Annie de Jong, voorheen docente bij 
Radius, zij geeft op vrijdagochtend les in Huis van de Buurt Vogelvlucht. 
Informatie Trudy Polane, Sociaal Beheerder 06-20508866 of e-mail: 
tpolane@incluzio.nl

Vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur

SCHAKEN
Iedere vrijdag word er geschaakt in Het Huis van 
de Buurt Vogelvlucht op diverse niveaus. Kom 
eens vrijblijvend meedoen. De vrijwilliger op de 
groep is Gerard Visscher. Kosten € 1,00 per keer 
plus de kosten voor de koffie en / of een drankje.



Vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur

KINDERACTIVITEITEN EN ARABISCHE LES
Almanaar kinder activiteiten en Arabische les BuZz Tessa den Dulk : 
06-20395366, t.dendulk@buzzleiden.nl  of Marlies Tiepel: 06-57642614,
m.tiepel@buzzleiden.nl. 
Locatie Huis van de buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden

Vrijdagavond van 17.00 tot 20.00 uur

DE EETTAFEL
Elke vrijdagavond word en gekookt voor de wijkbewoners in Bos en Gasthuis
door enthousiaste vrijwilligers. Er word gekookt 
met verse ingrediënten. Wilt U zich vooraf 
aanmelden, er kunnen maar 24 gasten aan tafel. 
VOL=VOL. Het is de bedoeling dat iedereen ook 
een beetje meehelpt met opruimen om de
vrijwilligers te ontlasten. Kosten € 5,00 per persoon.
Locatie Huis van de Buurt Vogelvlucht Incluzio 
Leiden tel. 088-2987911

Vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

BUURTVADERS
Samenzijn/ ontmoetingsplek van de Buurtvaders
(Buurtontmoetingsplek : Willem Klooslaan 15) BuZz Leiden

Vrijdagavond van 20.00 tot 21.00 uur

SALSATION
Bouw je conditie al dansend op 
tijdens deze Latin dansworkout. 
Aanmelden via Tessa den
Dulk : 06-20395366, 
t.dendulk@buzzleiden.nl of 
Marlies Tiepel: 06-57642614, 
m.tiepel@buzzleiden.nl. Locatie: 
Speeltuin Westerkwartier



Zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur

ARABISCHE LES VOOR KINDEREN
Locatie Huis van de Buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 088-2987911
Informatie kunt u verkrijgen via vereniging Al Balagh www.albalagh.nl

Zaterdag van 20.00 tot 23.00 uur

AL BALAGH GROEPSBIJEENKOMST
De culturele commissie van AL Balagh organiseert iedere zaterdag een
culturele bijeenkomst zowel in het Arabisch als in het Nederlands’ Er worden
diverse thema’s en onderwerpen behandeld.
Informatie kunt u verkrijgen via verenignig Al Balagh www.albalagh.nl 
Locatie Huis van de Buurt Vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 088-2987911

Zaterdag 15.30-17.30 

WERELDKEUKEN/ SOCIALE CATERING
Speeltuin Westerkwartier
i.s.m. Leids Steunloket Migranten

Zondagavond van 19.30 tot 22.30 uur

FLYING COUNTRY DANCERS
Op zondag avond even gezellig country dansen onder de deskundige leiding
van Fie Smit. U hoeft geen volleerd danser te zijn om mee te kunnen doen,
gezelligheid staat voorop. Kosten € 3,00 per keer. Locatie Huis van de Buurt 
Vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 088-2987911



Cultuurcoach Leiden organiseert culturele activiteiten 
voor jong en oud in de wijken Noord, Slaaghwijk, Zuidwest 
& Mors. Laat je leiden naar cultuur!
Volg ons op Social Media! @cultuurcoachleiden 
Zodra het weer mogelijk is zijn wij te vinden in de wijken. 
Op maandagochtend in Huis van de Buurt Morschwijck en 
donderdagochtend in Huis van de Buurt Vogelvlucht. 

CULTURELE WANDELING
Kunst ontdekken in je eigen wijk? Download dan
gratis onze culturele wandelingen op onze website 
www.cultuurcoachleiden.nl 
Tijdens deze wandelingen loop je langs verschillende 
kunstwerken, schilderingen en muurgedichten in jouw 
wijk. Alle routes zijn toegankelijk voor rollators en 
rolstoelen!

CULTURELE CITYTRIP
Yes! Leiden is een bordspel rijker. Download de 
culturele citytrip gratis op onze website.
Culturele Citytrip is een route op de kaart van Leiden 
en gaat langs de musea, theaters, dansscholen, 
buurthuizen, de podia en bibliotheken, kortom 
overal waar het leuk is. Blijf zo lang mogelijk in de 
stad en win het spel!

WAT IS UW FAMILIEGESCHIEDENIS?
In deze vreemde tijd waarin familie soms gemist 
moet worden, wil Cultuurcoach Leiden de mooiste 
herinneringen ophalen. Herinneringen over uw 
familiegeschiedenis. Uit wat voor familie komt u? 
Hoe heeft u uw partner ontmoet? Welke bijzondere 
gebeurtenissen heeft u met uw familie meegemaakt?
Kent of bent u iemand met een bijzondere 
familiegeschiedenis? Stuur dan uw verhaal (met foto’s) 
naar cultuurcoach@bplusc.nl






