Leiden Binnenstad
Aemosa
Aemosa levert ambulante ondersteuning en coaching op alle
levensgebieden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), met behulp van professionals die zich hebben
gespecialiseerd in herstel ondersteunende zorg.
Oude Rijn 57 2312 HC Leiden
julia@aemosa.nl
06 361 54 696

BplusC: Bibliotheek plus Centrum
voor kunst en cultuur
BplusC is dé organisatie voor kennis, kunst en contact in Leiden
en omstreken. Naast een bibliotheek bestaat BplusC uit een
muziekschool, dans- en theaterschool, volksuniversiteit, afdeling
kunst en beeld, diverse podia en het Centrum voor Amateurkunst
Leiden. We hebben vijf bibliotheken en meerdere leslocaties in
Leiden en de regio voor ons vrijetijdsaanbod.
Nieuwstraat 4 | 0900 23 23 000 | info@bplusc.nl |
www.bplusc.nl

Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis
Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis heeft als doelstelling het
terugdringen van afvalstromen door middel van het zoveel
mogelijk promoten van hergebruik van goederen en materialen. In
de ruime en lichte winkels kijkt u uw ogen uit. Kom gezellig langs
om kennis te maken en krijg een rondleiding!
Willem Barentszstraat 12
071 524 00 60 | info@kringloopwarenhuis.nl

Buurtontmoetingsplek Herenstraat
De huiskamer van deze BOP is een plek waar wijkbewoners altijd
welkom zijn, ze kunnen daar terecht om een praatje te maken,
voor een kop koffie of thee, een activiteit of om andere
buurtbewoners te ontmoeten.
Herenstraat 61
06 203 60 815 | fbarnard@incluzio.nl

Incluzio: Huis van de buurt Morschwijk
Bij het huis van de buurt Morschwijk kunt u terecht voor
verschillende activiteiten. Het buurthuis organiseert activiteiten
zoals conditietraining, huiswerkbegeleiding, Nederlandse les
zonder boeken, koersbal voor ouderen en nog veel meer. Ook is
er de mogelijkheid om langs te komen over informatie over de wijk
en activiteiten, ideeën, advies en hulpvragen, en om een kop koffie
te drinken.
Topaaslaan 19 | 071 576 56 56 | vcannoo@incluzio.nl

Eigen invulling
U kunt zelf op zoek gaan in de wijk naar een leuke, interessante
invulling van de laatste activiteit. Dit mag van alles zijn.

