
Burendag 2016 
 
Activiteiten en ontmoeting in Leiden op 23, 24 en 25 september! 

 

 
 
   Kijk ook op: www.regiozhn.jekuntmeer.nl  
 
 
 
 

Vrijdag 23 september 
Barbecue-instuif van 16.00-20.00 uur  bij Movens in Huis van de Buurt de 
Kooi, Driftstraat 49. Neem zelf een stukje vlees, vis of groente en iets te drinken 
mee; Movens zorgt voor barbecues en muziek!  
 
Van 18.00 en 20.00 maken we met z’n allen een mozaïek-ontwerp voor in het 
buurtcentrum. De band Trazz speelt o.a. nummers van Stevie Wonder, George 
Benson en George Michael. 

 
 
 
 

Zaterdag 24 september  
Expositie van 11:00 uur tot 13:30 uur op Diamantlaan 258 met 
schilderijen van bewoners. De schilderijen worden te koop 
aangeboden en de opbrengst gaat naar een goed doel. Begeleiders 
en bewoners zorgen voor een hapje en een drankje. 
 
Wandeling vanaf Huis van de buurt Morschwijck,Topaaslaan 19 
naar Diamantlaan 258 om elkaar te ontmoeten en kennis met 
elkaar te maken. Houd Jekuntmeer.nl in de gaten voor het exacte 
tijdstip van vertrek. 

Om 12.30 uur onthulling van twee panelen in Huis van de Buurt Morschwijck. De tekeningen op de 
panelen zijn door kinderen en ouders uit de wijk, Rosa Manus, STUV en Trisor gemaakt en door een 
schilderes op de panelen verwerkt. 

 
 
 

http://www.regiozhn.jekuntmeer.nl/


 
 
Zaterdag 24 september 
Koffie, koken en kunst! 

Loop binnen bij Inloophuis Psychiatrie en geniet van o.a. bakkunsten, 
alcoholvrije cocktails en de foto-expositie ‘Je leven als inspiratiebron’. 
De middag start om 14:00 uur en zal duren tot rond 17:00 uur. Locatie: 
Inloophuis Psychiatrie, Hooigracht 12-14 in Leiden.  

 
Ook op deze zaterdag: Ezelwandeling bij hoeve 
Cronesteijn door het Zelfregiecentrum Leiden en 
RozaasEzels. Er wordt gewandeld van 14:00 tot 

17:00 uur. Eén van de ezels draagt een pakzadel waar jonge kinderen op kunnen 
plaatsnemen. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij 
zelfregiecentrumleiden@gmail.com.  Hoeve Cronesteijn is te vinden op 
Cronesteyn 1 in Leiden. 

 
 
 
 
Zondag 25 september  

Kunstroutewandeling en lunch met 
Stichting ZON 
Om 13.00 uur een lunch op Hooigracht 
12-14! Aansluitend een 
Kunstroutewandeling langs diverse 
exposities van kunstenaars die deelnemen 
aan Kunstroute Leiden. Iedereen die 
belangstelling heeft voor de wandeling is 
van harte welkom om mee te gaan! Er 
wordt om 13.00 uur verzameld op 
Hooigracht 12-14 voor de lunch, waarna 
we om 14.00 uur gezamenlijk vertrekken. 
Meer informatie en aanmelden bij Frouke 

    Lampe via froukelampe@zonzh.nl of tel.: 06-816 246 76. 

 
 
 
 

tHuis 
Deze flyer wordt u aangeboden door samenwerkende 
organisaties binnen de werkgroep tHuis. De werkgroep is een 
overkoepelend samenwerkingsverband van (maatschappelijke) 
organisaties op het gebied van zorg en welzijn, gericht op het 
toegankelijk maken van activiteiten voor mensen met een 
achtergrond met psychische en psychosociale problematiek.  

 
Nieuwsgierig naar de bijeenkomsten die we organiseren? Neem 
dan contact met op met ethart@ggdhm.nl. tel.: 088-308 43 78.  
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