De Week Tegen
Eenzaamheid is van
30 sept. - 7 okt. 2021
De Mors, Huis van de Buurt ‘Morschwijck’, Topaaslaan 19

Stevenshof, Huis van de Buurt, Trix Terwindtstraat 4

30/9

16:00-17:30
18:00-20:00

Voetbal voor jongeren tot 16 (Opaalstr.)
Voetbal voor jongeren 16+ (PC Hooftlaan)

05/10

09.30-12.00

04/10

10:00-15:00

Pluk de Dag’: Binnenloop Huis van de
Buurt, incl. lunch en activiteit.

Open Inloop met koffie en thee. En vandaag speciaal een heerlijk stukje appeltaart. Neem buurman of buurvrouw mee!

06/10

09.30-12.00

05/10

12:00-14:00
17:00-18:30

Soep uitdelen in de wijk.
Wijktafel. Gezellig met buurtbewoners dineren in het buurthuis voor € 5,-. Aanmelden tot 4/10 12:00 uur, via 088-298 7912.

Maak kennis met de ‘Ontmoetingskring’.
Ouderen zijn hier gezellig en creatief bezig
met aansluitend een lunch.

07/10

11:30-13:30

Team Incluzio, SOL, BuZZ en de Wijkraad
komen naar u toe met een heerlijk soepje
op het A. T. Plein en N. van Hichtumstraat.

Hele week

SOL gaat knutselen met kinderen. Deze
knutselwerken worden verspreid door de
wijk om zo in contact te komen met nog
meer wijkbewoners.

Leiden Noord, Huis van de Buurt ‘Het Gebouw’, Arubapad 2
05/10

10:00-13:00

Wandelen met aansluitend een lunch.

06/10

10:30-11:00

Koffie-inloop. Stap eens over de drempel
en kom koffie drinken met wat lekkers.

Bos- en Gasthuis, Huis van de Buurt ‘Vogelvlucht’, Boshuizerln 5

Merenwijk, Huis van de Buurt ‘Op Eigen Wieken, Valkenpad 5

30/9

30/9

01/10

13:30-15:00

16:00-18:00
17:00-20:00

04/10

13:00-15:30
13:00-15:30

V.a. 18:00
05/10

10:00-11:30
13:00-14:30

14:00-16:00
06/10

07/10

10:00-11:30

10:00-12:00
10:00-11:00
11:00-12:00

De coaches gaan met koffie, thee en wat
lekkers naar De Pelgrim, Apollotoren 2.
Ze gaan in gesprek met bewoners van de
Apollotoren ‘Wat speelt er in de wijk’.
Vrijmibo bij de studentenflat Rijn en
Schiekade. Studenten worden uitgedaagd
eenzaamheid te bestrijden in de stad.
Samen eten met De Buurttafel, georganiseerd met vrijwilligers. € 5,00 per
persoon, vooraf aanmelden, vol = vol.
088 - 298 7911.
Crea Bea Bakkie in de middag. Gezelligheid staat voorop.
Mokken met thee uitdelen aan bewoners
van Het Statenhof en uitnodigen om
ook eens te komen theedrinken bij het
buurthuis.
Iedereen is welkom om te eten met Resto
van Harte. € 7,50.
Wandelen door de buurt, met aansluitend koffie.
Kinderen van een aantal basisscholen
gaan tekeningen maken met een glimlach.
Deze worden op de markt op het 5 Meiplein uitgedeeld. De seniorencoach van
Incluzio gaat tegelijkertijd graag in gesprek
met de marktbezoekers.
Snertbingo in het buurthuis, Bingo&Soep,
€ 3,00. Aanmelden via 088-29879111.
Kinderen spelen spelletjes in de speeltuinen in Leiden Zuidwest (jong en oud
ontmoet elkaar). Aangesloten speeltuinen
Zuidwest, Vijfhoven en Westerkwartier.
Gratis toegang.
‘Bakkie in de buurt’ in het Huis van de
Buurt ‘Vogelvlucht’.
De buurtsportcoaches geven balkon- en
buitengym bij de Korte Vliet.
Soep uitdelen bij het Jacques Urlus
Plantsoen. Op = op.

10:00-15:00
14:30-16:00

‘Pluk de Dag’: Binnenloop Huis van de
Buurt.
De buurtcoach en vrijwilligers gaan de
wijk in en delen soep uit in samenwerking
met de studenten van Oma’s Soep.

03/10

11:30 -17:00 Heerlijke hutspot, bingo en livemuziek in
het buurthuis. Kosten € 8,00.

05/10

14:30-16:00

De buurtcoach en vrijwilligers gaan de
wijk in en delen soep uit in samenwerking
met de studenten van Oma’s Soep.

7/10

14:30-16:00

De buurtcoach en vrijwilligers gaan de
wijk in en delen soep uit in samenwerking
met de studenten van Oma’s Soep.

Roodenburg, Huis van de Buurt Matilo, Zaanstraat 126
30/9

09:00-12:00

Vrije inloop. Koffie met wat lekkers.

01/10

09:00-12:00

Vrije inloop. Koffie met wat lekkers.

04/10

09:00-12:00

Vrije inloop. Koffie met wat lekkers.

05/10

09:00-10:00
14:00-16:00

Kom lekker ontbijten voor maar € 1,00.
De buurtsportcoaches en stagiaires gaan
de wijk in.

06/10

09:00-12:00

Vrije inloop. Koffie met wat lekkers.

Leiden Noord, Huis van de Buurt ‘De Kooi’, Driftstraat 49.
01/10

09:00-10:30
13.30-16.30

Gratis ontbijt deze ochtend. Aanmelden
voor 29/9.
Gratis klaverjassen. Geen partner nodig,
we maken ter plekke duo’s .

05/10

13:00-16:00

Diamond Painting. Lekker bezig zijn. Praten hoeft niet, maar mag wel.

06/10

13.30-16.30

Bingo €10,00 noor 7 rondes + €3,00 voor
de superronde.
Karaoke avond met hutspot. Kosten
€5,00. Inschrijven tot 4/10 12:00 uur.

17:00-22:00

Kijk op de website van Incluzio Leiden www.incluzioleiden.nl voor
nog meer wekelijks terugkerende activiteiten en alle tijden.

