
Huis van de Buurt Op Eigen Wieken
Een bruisend wijkcentrum met de 
mogelijkheid om een cultuurkamer, 
werkplekken of vergaderzalen te 
huren.
www.libertasleiden.nl/c/huizen-van-
de-buurt

Theehuis Noord
Een theehuis midden in het park Tuin 
van Noord, met een 
buurtmuseum, speluitleen en ruimtes 
voor verhuur. 
www.facebook.com/theehuisnoord

Meet en Greet Leiden
Een buurthuis voor en door 
buurtbewoners met activiteiten voor 
volwassenen en kinderen. Er zijn 
ruimtes te huur voor o.a. workshops, 
vergaderingen en andere 
buurtactiviteiten. 
www.meetengreet-leiden.nl

BplusC
De bibliotheek heeft een schat aan 
boeken en een digitaal lokaal waar 
je op de computer kunt werken voor 
school, een spelletje kunt spelen en 
muziek kunt maken met Fruity Loops.
www.bplusc.nl

Het Gebouw
Multifunctionele accommodatie en 
Brede School Leiden Noord. Met 
de mogelijkheid om zalen te huren 
voor activiteiten en evenementen.
www.hetgebouw.nl

Culturele kaart

Deze kaart is een initiatief van de Cultuurcoaches in de wijk 2016. l Contact: cultuurcoach@BplusC.nl l Vormgeving: Meyke van der Palen

Op de kaart staan activiteiten en lessen voor de jeugd van 4 t/m 18 jaar. 
Ook vind je locaties om zelf  activiteiten te organiseren.

LEIDEN NOORD EN DE MERENWIJK

Festival: Kunst in de Stal

Kunst in de Stal is een jaarlijks festival in de 
Merenwijk vol theater, muziek, markt en work-
shops, elke tweede zondag in september.
www.kunstindestalfestival.nl

Speeltuinen

Speeltuin Noorderkwartier
Speeltuin Merendroom 
Speeltuin Oosterkwartier
Speeltuin Maredijk

Zangles Zoë
De privélessen van Zoë Hemmes zijn 
geschikt voor alle leeftijden, dus zowel 
kinderen als volwassenen. Duo-lessen 
behoren ook tot de mogelijkheden en het 
repertoire loopt van musical tot klassiek.
zoehemmes@hotmail.com

Saxofoonorkest
Het Saxofoonkwartet speelt klassieke muziek 
voor een breed publiek op diverse locaties. 
Voor een jong publiek heeft het kwartet een 
speciaal programma met kinderliedjes. 
Contactpersoon: Berend Stoel l
bcstoel@telfort.nl

Muziekcentrum Leiden Noord
De muzieklessen van Muziekcentrum 
Leiden Noord zijn voor kinderen van 
ca. 10 jaar. Ook kunnen kinderen een bandje 
vormen, eventueel met een bandcoach. 
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen kennismaken 
met instrumenten.
www.muziekcentrumleidennoord.nl

DC-Dance
Voor iedereen die wil leren dansen zoals in 
videoclips, musicals of een klassieke 
balletvoorstelling. DC-Dance laat je 
kennismaken met dans en theater op een 
ongedwongen manier met oog voor 
individueel talent. 
www.dc-dance.nl

Gymsport Leiden
Gymmen, turnen en dansen kan bij Gymsport 
Leiden. In de Merenwijk wordt naast 
gymnastiek ook streetdance aangeboden. 
www.gymsportleiden.nl 

Balletstudio Cinderella
Balletstudio Cinderella is een dans-, ballet- 
en theaterschool voor jong en oud. Je kunt 
op les voor o.a. klassiek ballet, streetdance, 
moderne dans, jazzdans, show/musicaldans, 
hiphop, peuter- en kleuterdans. 
www.balletstudiocinderella.nl 

Toneelvereniging Ploef
Ploef maakt theaterstukken voor kinderen, 
door volwassenen. Elk jaar toeren ze met 
twee voorstellingen langs scholen, 
bedrijven, festivals, buurthuizen en 
verenigingen. 
www.ploef.net
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