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Huis van de Buurt Morschwijck 

 
Dinsdag 26 juli 
Barbecue 
De bekende Morschwijck Barbecue zal ook dit jaar weer gezellig zijn, met een goede sfeer en live 
muziek. Reserveren kan door binnen te lopen bij het Huis van de Buurt Morschwijck, Topaaslaan 
19. 
Tijd: 16.30 - 20.00 uur 
Kosten: € 7,50 per persoon, exclusief drankjes 
 
Maandag  22 augustus  
Vakantietijd ”Maak een uitstapje naar Morschwijk”. 
Vanuit het vakantiegevoel “niets hoeft, alles mag” heeft zij een afwisselend programma 
opgesteld waarin iedereen er even tussen uit is.  Inspirerende oefeningen om met elkaar kennis 
te maken, van elkaar te leren en hopelijk veel plezier te hebben. 
Minimum: 5 personen 
Reserveren is verplicht en kan op: 
Maandag 11 juli, dinsdag 12 juli of woensdag 13 juli tussen 9.00 en 12.00. 
Betaling bij aanmelden.  
Tijd: 10.00 – 12.00 uur 
Kosten: € 2,50  
 
 
 

Huis van de Buurt Op Eigen Wieken 

Locatie Valkenpad 5 

Iedere maandag en donderdag 
Crea-inloop 
Gezellig elkaar ontmoeten, koffie en thee drinken en creatief bezig zijn. 
Tijd 10.00 -12.00 uur 
Kosten eigen consumpties 
 
Donderdag 14 juli 
Kennis maken met yoga 
Data donderdag 14 juli 
Zorgt u voor makkelijk zittende kleding. Bij voorkeur een T-shirt en ruime broek. 
Neemt u een grote handdoek mee? 
Tijd 14.00 – 15.30 uur 
Kosten € 3,00 
 
Dinsdag 26 juli 
Koffiedrinken bij de Trotse Pauw 
Theehuis kinderboerderij Merenwijk. 
Tijd 11.00 – 12.00 uur 
Kosten eigen consumpties 
 
 
 



- vervolg Huis van de Buurt Op Eigen Wieken - 
 
Donderdag 28 juli Vakantiediner 
Tijd 12.00 – 13.30 uur 
Kosten € 7,35 
 
Dinsdag  12 augustus 
Pannenkoekenmaaltijd 
Tijd 13.00 – 14.30 uur 
Kosten € 7,35 
 
 
Donderdag  25 augustus 
Oogstdiner 
Organisatie: Radius 
Tijd 12.00 – 13.30 uur 
Kosten € 7,35 
 
Zaterdag 10 september 
Speldag bij spelgroep Phoenix Leiden 
Datum Tijd 12.00 – 00.00 uur 
Kosten € 2,00 excl. consumpties 
 
Donderdag 22 september  
Maaltijd van de Powervaders 
Tijd 12.00 – 13.45 uur 
Kosten € 7,35 

 

Huis van de Buurt Stevenshof 

 
Donderdag 11 augustus 
Fietstocht Stad in beweging 
Vertrekpunt: zeezijde van het station. 
Begeleiding: Dick Koldenhof 
Max. 15 personen 
Aanmelden: Stevenshof stevenshof@libertasleiden.nl, tel. 5312651. Voor 1 juli 2016. 
Steden zijn voortdurend in beweging en zo worden heden en verleden met elkaar verweven. 
Soms mooi, soms lelijk, maar altijd intrigerend. 
Zo ook in een historische stad als Leiden. Dick neemt u mee langs oud en nieuw in de stad voor 
een andere blik! 
Tijd: 11.00 – 14.00 uur 
Kosten: € 3,50 p.p., incl. kopje koffie 
 
Donderdag 11 augustus   
schilder Instuif 
Probeer eens of u schilderen leuk vind. 
U mag zelf eigen materiaal meenemen,  voor beginners is er wat aanwezig. 
Minimaal 6 deelnemers, max 40 
Begeleider; Mariette Hylkema 
Van 11.00 tot 14.00 uur 
Kosten €5,00 pp 
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- vervolg Huis van de Buurt Stevenshof -  
 
 
Donderdag 18 augustus 
Fietstocht Beelden in Leiden 
Vertrekpunt: Huis van de Buurt Stevenshof 
Begeleiding: Dick Koldenhof 
Max. 15 personen 
Aanmelden: Stevenshof stevenshof@libertasleiden.nl, tel. 5312651. Voor 1 juli 2016. 
Tijd: 11.00 – 14.00 uur 
Kosten: € 3,50 p.p., incl. kopje koffie 
 
 
 
Elke dinsdag en donderdag Buurtkamer de smeltkroes  De Buurtkamer is gedurende de hele 
vakantie periode open  op dinsdag en donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Iedereen is welkom 
voor een kopje koffie en een praatje. Het is mogelijk om de duo fiets te gebruiken, leuk voor een 
fietstochtje of een bezoekje. 
De duo-fiets heeft een hulpmotor en je zit naast elkaar, één stuurt en trapt, de ander kan mee 
fietsen, maar dat moet niet. De duo-fiets heeft een makkelijke instap en is bedoeld voor mensen 
die slecht ter been zijn. Om de duo fiets te gebruiken kun je in de Smeltkroes reserveren. 
 
 

Het Gebouw 

 
Maandag 15 augustus 
Surinaamse maaltijd in het Gebouw! 
Op maandag 15 augustus wordt er, onder leiding van Marijke van Russel en Bitty Manbodt in het 
Gebouw een heerlijke Surinaamse maaltijd voor u gekookt. Op het 
menu staat: soep, roti, en ijs. U dient vooraf een kaartje te kopen. 
Dat kan op verschillende plaatsen in de wijk: 
- Maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur in Locatie 
Zijloever, Lage Rijndijk 129, 2315 JS Leiden 
- Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur in Huis van 
de buurt De kooi, Driftstraat 49, 2315 CD Leiden 
- Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur in Het 
Tijd: 12.30 uur 
Kosten: € 6,50 (kaarten te koop tot 8 augustus) 

Woensdag 31 augustus 
Patat met kroketten, frikandellen of kipsaté 
Dit jaar gaan we u weer verwennen met een bordje patat en een Hollandse lekkernij. We starten 
met soep en sluiten af met een lekker dessert. 
Tijd: 12.00 uur - 13.30 uur 
Kosten: € 5,00 inclusief consumptie 
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Dinsdag 12 en 26 juli en 9 augustus 
Fietstochten 
Er staan drie recreatieve fietstochten van gemiddeld 40 kilometer per keer op het programma. 
Wij fietsen in eenredelijk tempo. Het doel is om meer te bewegen, lekker in 
de buitenlucht sportief bezig te zijn, de conditie teverbeteren, mooie plekjes rond Leiden te 
ontdekken engezellige contacten op te bouwen. Aanmelden vooraf isniet noodzakelijk. Voor 
informatie kunt u terecht bij Rien Rijk: rienrijk@gmail.com. 
 
 
Let wel: vertrekpunt: Het Gebouw, Arubapad 2, 2315 VA, Leiden 
Tijd: Verzamelen om 9.45 uur. Vertrek om 10.00 uur. Rond 12.30/13.00 uur zijn we weer terug. 
Tijdens de tocht is er een korte stop. 
Kosten: gratis, consumpties onderweg zijn voor eigen 
rekening. 

 

Huis van de Buurt De kooi 

Woensdag 10 augustus 
Bloemschikken 
Er staat voor u deze dag een mooi bakje of glas ter beschikking, waarin u naar eigen inzicht een 
mooi bloemstuk gaat maken onder leiding van Emmie Biegstraaten. Er zal een 
voorbeeldexemplaar aanwezig zijn.  Aanmelden bij Emmie Biegstraaten, 
tel.: 071 521 41 64. 
Tijd: 13.00 - 15.30 uur 
Kosten: vanaf € 8,00 

Vrijdag 19 augustus 
Op volle toeren 
Genieten van muziek van Hollandse bodem ? U bent van harte welkom op onze gezellige 
muziekmiddag, georganiseerd door de Gemiva - SGV groep. Onze vaste bezoekers (met een lichte 
beperking) vinden het heel gezellig als u komt. De middag wordt begeleid door Ida Nolles. 
Aanmelden is wenselijk op tel. nr.: 06 29 49 37 24. 
Locatie: Huis van de Buurt de Kooi, Driftstraat 49, Leiden 
Tijd: 13.30 - 16.00 uur 
Kosten: toegang gratis, consumpties voor eigen 
 
 

Huis van de Buurt Matilo 

Vrijdag 22 juli 
Wandeltocht 
Een wandeltocht van ongeveer 10 kilometer door een 
aantal parken in Leiden, met onderweg een korte stop. 
Informatie is verkrijgbaar bij Rien Rijk, tel.: 071 522 19 36 
of e-mail: rienrijk@gmail.com. Aanmelden is niet 
noodzakelijk. Let op! vertrekpunt: Huis van de Buurt 
Matilo, Zaanstraat 126, 2314 XH Leiden. 
Tijd: 9.45 uur verzamelen, vertrek exact om 10.00 uur. 
Kosten: gratis, consumpties op eigen rekening 


