
WIJKPROGRAMMA 
BOS- EN GASTHUIS
SEPTEMBER TOT EN MET DECEMBER 2021

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



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 ze van elke buurt een betere buurt. Dat is waar zij 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 

 

     

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.” 



SEPTEMBER T/M  DECEMBER 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 
-  Goede Buur INLOOP Vogelvlucht ; algemene informatie en informatie over 

activiteiten en ontmoeting of praktische hulpvragen. 

Dinsdag 09.30-12.00 uur
-  Goede Buur INLOOP Vogelvlucht (BUURTKANTOOR); Hier kun je terecht bij 

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

Woensdag 09.30-12.00 uur
-  Goede Buur INLOOP Vogelvlucht (BUURTKANTOOR); Hier kun je terecht bij 

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

Donderdag 09.00 -12.00 uur 
-  Goede Buur INLOOP Vogelvlucht; algemene informatie en informatie over 

activiteiten en ontmoeting of praktische hulpvragen.

Bij Een Goede Buur ontmoet je wijkbewoners, vind je informatie en kan 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 tel. 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 restaurant gesloten voorlopig 
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/

BUURTTAFEL INCLUZIO VOGELVLUCHT 
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. 



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 
SEPTEMBER T/M DECEMBER 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.  

SPELLEN MIDDAG DINSDAGMIDDAG
 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

Iedere laatste zondag van de maand (vanaf 14 jaar)

MEIDEN PRAATGROEP 
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



FIETSLESSEN
Huis van de Buurt Morschwijck, Topaaslaan 19
Kosten € 25,00 
Wilt u leren fietsen?
Enthousiaste vrijwilligers leren u fietsen door middel 
van theorie en praktijklessen. Als u zelf geen fiets 
heeft, kunt u gebruikmaken van een leenfiets. U 
bepaalt uw eigen tempo, het kan zijn dat u meer dan 
tien lessen nodig heeft,
dit is geen probleem. Kom het gewoon eens 
proberen! Met behulp van lesmateriaal van de 
Fietsersbond leert u de basisverkeersregels.
Tegelijkertijd leert u aan de hand van een stappenplan stap voor stap fietsen. 
Nadat u goed heeft leren fietsen, doet u een verkeers-examen waarbij u een 
echt fietsdiploma kan halen.
Verzekering
Voordat u aan de fietslessen begint, moet u goed verzekerd zijn. Met een
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) bent u gedekt voor
schade die u veroorzaakt aan anderen (bijv. als uw fiets tegen een auto valt).
 
Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u contact opnemen
met buurtsportcoach Stefan Gilbert, tel. 06 4248 4513
 

Woensdag 13 oktober 14.00 tot 16.00 uur

PRESENTATIE:
DOODGEWOON (STEDELIJKE ACTIVITEIT)
Huis van de Buurt De Kooi Driftstraat 49
Veel mensen blijken onvoldoende, of helemaal niet, verzekerd te zijn voor een 
uitvaart. Wat kunt en moet u doen in dat geval als nabestaande? Hoe zit dat nu 
allemaal met de wetgeving? Wat kost het nu werkelijk allemaal? 
Twee uitvaartondernemers nemen u mee langs de weg naar de uitvaart van een 
dierbare. Wat komt er allemaal bij kijken als een naaste is overleden? Eigenlijk 
denkt niemand daar graag aan… Toch helpt het als je op een rijtje hebt wat er 
dan allemaal moet gebeuren en ook dat er vele keuzes te maken zijn.
Tijdens de presentatie zijn uitvaartbenodigdheden aanwezig, zodat u dat eens 
goed van dichtbij kunt ontdekken en er is gelegenheid tot het stellen van 
vragen, want ook dat is dood gewoon!
Kosten: geen, u betaalt alleen voor uw koffie of thee



 
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.

Maandagochtend 9.00 tot11.00 uur.

TAALLES 
Samen Nederlands spreken om de taal beter te begrijpen en uit te spreken.
Kom gerust een keer kennismaken met de groep.
Kosten € 1,00 de koffie en € 1,00 deelnemersbijdrage.
Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 0882987911

Maandagochtend 9.30 tot 10.30 uur.

VOLKSDANSEN 
Bij voldoende deelnemers starten we weer  in september.
Kosten van 6 september t/m 20 december  15 keer € 60,00
Maandagmorgen 10.00 tot 13.00 uur
Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 0882987911

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.



Maandagochtend 10.00-13.00

ONTMOETINGDKRING
Maandagochtend 10.00-13.00 uur is er een ontmoetingsochtend in 
Vogelvlucht. Beginnen met de kopje koffie/thee en even bijpraten. Daarna 
stellen we met elkaar vast wat we die ochtend gaan doen. Een spelletje, een 
puzzel maken, een onderwerp om over uit te wisselen, een quiz of video, 
muziek luisteren of misschien heeft u zelf een goed idee. 
Aansluitend is er een lunch. Vanaf 13 uur kan aangesloten worden bij 
CreaBeaBakkie, maar dat hoeft niet. Wilt u zich opgeven of meer weten? Neem 
contact op met Erna ten Broeke, seniorencoach Bos- en Gasthuis, 06 
20199467 of Leon Kloos, buurtcoach Bos- en Gasthuis, 06 22300080.
Kosten: € 3,-

Maandagochtend 10.00 tot 13.00 uur.

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

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 13.00 tot 15.30 uur

CREA BEA BAKKIE 
Creatief bezig zijn mag, maar hoeft niet, ontmoeten van buurtbewoners en 
gezelligheid staat voor op. Deze groep gaat het hele jaar door, dus ook tijdens 
de vakanties. Kosten € 2,00 per keer.
Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 0882987911

Maandagmiddag 16.00 uur tot 17.00 uur

MEIDENSPORT 
met de buurtsportcoach sporten voor meiden, Boudewijn Buchpad @ 
Schrijverspark. Meer informatie jommen@incluzio.nl

Maandagavond vanaf 18.00 uur

RESTO VAN HARTE 
In Leiden Zuid West is een sociaal buurtrestaurant. Buurtbewoners 
ontmoeten elkaar in het Huis van de Buurt Vogelvlucht en genieten samen van 
een betaalbaar, goed en gezond driegangendiner. De prijs is 7 euro. Iedereen is 
welkom om te komen eten. Iedereen is ook welkom om als vrijwilliger te 
helpen. Kom langs, ontmoet je buurtgenoten, schuif gezellig aan of doe mee. 
Inloop vanaf 17.30 uur. Aanvang diner 18.00 uur. Peter Heslinga, p.heslinga@
restovanharte.nl, 0628848573. Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht Incluzio 



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.

Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur

LEIDSE SMALFILM LIGA (LVSL) 
Filmen als hobby, met een camera of met je 
smartphone. Technieken bespreken en positieve 
feedback krijgen. Kom gerust eens binnenlopen bij de 
groep. Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 0882987911

Maandagavond 20.00 tot 22.00 uur

TEKENEN EN SCHILDEREN 
Samen creatief bezig zijn en elkaar helpen met 
technieken. Deze hobbyisten hebben nog plek.
Kosten € 1,00 deelnemersbijdrage en € 1,00 voor de 
koffie Zelf materialen meenemen , er is geen docent aanwezig.
Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 0882987911

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, 06-42484510, jvommen@incluzio.nl, dit is een 
samenwerking tussen Incluzio Leiden en BuZz.



Dinsdagochtend 10.00 tot 11.00 uur.

AEROBICS 
Van 7 september t/m 21 december  start deze sportieve groep  weer.
Pittige conditietraining op muziek onder begeleiding van Hanny Breunese-
Roeloffzen. Kosten € 64,00 voor 16 keerKom gerust een keertje meedoen voor 
een proefles. Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 
0882987911

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- en woensdagochtend  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
dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur.

dinsdagochtend 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, 06-42484510, jvommen@incluzio.nl.



Dinsdagmiddag van13.00 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 
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 



Dinsdagmiddag 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 
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 

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 bloedsuiker-waardes, bloeddruk en geeft 
adviezen. BOP (Buurtontmoetingsplek : Willem 
Klooslaan 15) BuZz Leiden.

Woensdagmiddag 14.00 tot 15.00 uur 

PAPIER EN GELD 
Voor Elkaar Leiden, SchuldHulpMaatje: vragen over administratie en financiën 
BOP EXTA activiteit! 
BOP (Buurtontmoetingsplek : Willem Klooslaan 15) BuZz Leiden.

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: Speeltuin Vijfhoven met de buurtsportcoach. Deelnemen aan deze 
activiteit is gratis!



Woensdagavond 20.00 tot 22.30 uur

SJOELEN
Gezellige avond met voornamelijk dames. Lina 
en Emmy begeleiden de groep. Een hoop 
plezier gegarandeerd met deze groep.
Kosten € 2,00 per keer.
Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht Incluzio 
Leiden tel. 0882987911
 

Donderdagochtend 10.00 tot 12.00 uur

FOTOGROEP VOGELVLUCHT 
De ene week erop uit en gezamenlijk foto’s maken 
en de andere week op een groot digibord elkaars 
foto’s bekijken en tips en trucs uitwisselen.
Kosten € 1,00 per keer en € 1,00 voor de koffie.
Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 0882987911

Donderdagochtend 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 
Leuke inloop activiteit waarbij de koffie of thee 
gratis geschonken word. Vanuit deze groep 
komen ook vaak de leukste ideeën om iets op te 
zetten, bijvoorbeeld een nieuwe activiteit of een 
heel ander idee.
Deze uitdaging gaan we graag aan, omdat we het heel leuk vinden als 
bezoekers met nieuwe ideeën komen. U mag natuurlijk ook gewoon gezellig 
aanschuiven, of de krant lezen .
Deze groep gaat het hele jaar door, dus ook tijdens de vakanties.
Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 0882987911



Donderdagmiddag 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 14.00 tot 15.00 uur

COUNTRY LINE DANCE 
(MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN) 
Onder begeleiding van Luuk en Ellen leert U de 
nieuwste dansen op country gebied op de 
onvervalste klanken van de westernmuziek. Deze 
groep start weer op 2 september t/m 23 december. 
Kosten € 68,00 voor 17 keer. locatie: Huis van de 
buurt vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 0882987911

Donderdagmiddag 15.00 tot 16.30 uur

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

Donderdagmiddag 16.00 tot 18.00 uur 

AZIZA’S MUZIEKGROEP
Aziza’s meiden muziekgroep (Anacheed) Locatie Speeltuin Westerkwartier.

Donderdagmiddag 15.30 tot 17.00 uur

SPORT EN BEWEGEN ACTIVITEITEN 
Voor de leeftijd van 8-16 jaar is op het Jaquerles Plantsoen de
jongerenwerker Ian van SOL aanwezig met de buurtsportcoach van Incluzio 
om pleinactiviteiten te
organiseren.



Donderdagavond van 19.45 tot 21.45 uur

NAAILES 
Zelf kleding maken onder begeleiding van 
een professionele docente, Yvonne Potters. 
Er is nog plaats bij deze groep en start op 
2 september t/m 16 december. Kosten 
€ 120,00 voor 15 lessen van twee uur.
Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht 
Incluzio Leiden tel. 0882987911

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
Voor informatie en afspraken 06 85887463 / 06 33447689
Ook bied het steunpunt bijlessen  aan voor kinderen tussen 12 en 17 jaar.



Vrijdagochtend 10.30 tot 11.30 uur

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN 
Onder begeleiding  van Annie de Jong de spieren losmaken.
Speciaal voor ouderen, dus rustig aan.
Kosten van 3 september t/m 17 december €  € 64,00 voor 16 keer
Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht Incluzio Leiden tel. 0882987911

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 BUURTTAFEL
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 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

Zaterdagochtend 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

Zaterdagmiddag 15.30 tot 17.30 uur 

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

Zaterdagavond 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 

Zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur

DANS EN PRAATMIDDAG 
Samen met Uw partner er even tussenuit, een dansje , een drankje en een hapje 
op de zondagmiddag.Verschillende soorten muziek om op te stijldansen in een 
gezellig verlichte zaal. De vrijwilligers zien U graag komen. Bart, Marga , Corrie , 
Toon en Pia zorgen ervoor dat het een leuke middag word. Kom een keertje 
kijken of het wat voor U is. Kosten  € 3,50 per keer. Daar word ook mee 
gespaard voor een dagje uit en af en toe een muziekbandje. 12 september is de 
start datum. Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht Incluzio Leiden



Zondagavond van 19.30 tot 23.00 uur

THE FLYING COUNTRY DANCERS 
Wilt U er echt een avondje uit, kom dan langs bij deze groep.
Dj Willem draait de muziek en Fie Smit leert U de nieuwste country line dansen.
Gezelligheid staat bovenaan bij deze groep.
Kom een keertje meedoen en de sfeer proeven.
Kosten € 3,00 per keer
Locatie: Huis van de buurt vogelvlucht Incluzio Leiden 

 CULTUURCOACH LEIDEN
Wijken Leiden Noord, Slaaghwijk, Mors & Zuidwest

Cultuurcoach Leiden
Hallo! Wij zijn de Leidse Cultuur-
coaches. Wij zijn een initiatief van 
gemeente Leiden en laten kinderen 
(4-12 jaar), (thuiswonende) ouderen 
en mensen in de zorg kennismaken 
met muziek, nieuwe media, 
literatuur, cultureel erfgoed, 
beeldende kunst, dans en theater. 
Zo kun je bijvoorbeeld op expeditie 
door je wijk met onze culturele 
wandelingen, of met het hele 
gezin ons bordspel Culturele 
Citytrip spelen. Kijk op onze website 
www.cultuurcoachleiden.nl voor al 
onze lopende én komende 
projecten.

Dit najaar organiseren wij weer 
diverse activiteiten in de wijken 
Leiden Noord, Slaaghwijk, Mors en 
Zuidwest. Wil je op de hoogte 
blijven van onze activiteiten? Volg 
ons dan op Instagram of Facebook. 



In het buurthuis!
Wekelijks zijn de Cultuurcoaches te vinden in een buurthuis 
bij jou in de buurt. Kijk hieronder waar we te vinden zijn en 
kom gerust een keertje langs om kennis te maken.
Leiden Mors | Huis van de Buurt “Morschwijck” | Maandag 
10.00-12.00 uur
Leiden Slaaghwijk | Huis van de Buurt “Op Eigen Wieken” | 
Woensdag 9.00-10.00 uur
Leiden Noord | Huis van de Buurt “De Kooi” | Woensdag 10.30-11.30 uur
Leiden Zuidwest | Huis van de Buurt “Vogelvlucht” | Donderdag 10.00-12.00 uur

Volg ons op Social Media @cultuurcoachleiden en houdt onze website 
www.cultuurcoachleiden.nl in de gaten om op de hoogte te blijven van alle 
activiteiten.

 
 

 
 





www.leidenvrijwilligerswerk.nl

Vrijwilligerswerk speelt een grote rol in onze samenleving. Door iets voor 
een ander te doen bent u niet alleen waardevol voor de ander, maar levert dit 
ook zeker voor uzelf iets op. U doet sociale contacten op en een zinvolle 
dagbesteding geeft zeker ook meer energie.Ook voor buurt Bos- en 
Gasthuis zijn vrijwilligers onmisbaar!

Meehelpen in de buurt kan op verschillende manieren. Sommige 
vrijwilligersklussen zijn eenmalig, bijvoorbeeld helpen bij een evenement. 
Andere vrijwilligerswerkzaamheden zijn structureler; maandelijks of wekelijks.
Op http://www.leidenvrijwilligerswerk.nl kunt u vacatures vinden. Staat uw 
ideale vrijwilligersrol er niet bij, zoekt u zelf vrijwilligers voor ondersteuning 
van uw organisatie of een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op met 
onze vrijwilligerscoaches via leidenvrijwilligerswerk@incluzio.nl.  


