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VOORJAARSVAKANTIE
De Buurtsportcoaches van Incluzio zijn de afgelopen weken druk bezig om de Wintergames te organiseren op verschillende plekken in
Leiden. Zo hebben we ondertussen al meer dan 200 kinderen weten te bereiken en neemt er elke week steeds meer jeugd deel aan de
activiteiten. Voor de komende weken staat er nog veel op de planning en wij kunnen niet wachten om alle kinderen te ontvangen.
Volgende week begint de voorjaarsvakantie en gaan we door met de Wintergames! Hieronder vind je een overzicht van alle
voorjaarsvakantie activiteiten.

Expeditie Robinson
Tijd voor teamwork! Goed samenwerken, een strijdplan maken en zoveel mogelijk punten scoren. Durf jij samen met jouw vrienden en
vriendinnen aan het uitdagende parcours van opdrachten te beginnen? Goed overleggen, taken verdelen en focus houden zijn erg
belangrijk om de opdrachten zo snel mogelijk te voltooien. Wie is aan het einde het snelste?
Wil jij net als in het TV programma strijden tegen anderen en laten zien dat je de beste bent! Of houd je er van om moeilijke opdrachten te
voltooien?
Laat dan je skills zien!
Informatie
Maandag 22 februari
Van 14:30 uur tot 17:00 uur
Stevenspark, Leiden (Stevenshof)
Voor meer informatie neem contact op met Buurtsportcoach Christiaan
E: Choekstra@incluzio.nl
T: 06 42 48 40 86

Showcase basketball
Dinsdag 23 februari komt Showcase Basketball naar Leiden! Showcase Basketball nodigt alle jeugd tussen de 10 en 17 jaar uit om mee te
doen met de Freestyle basketball workshop. Tijdens deze workshop leer je hoe je het beste met een basketbal om moet gaan. Van
dribbelen, passen, schieten en lay-ups alles komt aanbod en professional freestyle basketballer Galdino Haimé geeft een show!
Ben jij een basketballer? Of houd je heel veel van sport en kan je niet stil zitten?

Kijk hier wat je te wachten staat:
Show: https://youtu.be/iOPYksakozQ
Informatie:
Dinsdag 23 februari
Van 13:30 uur tot 15:00 uur
Basketbal veld Huigpark, Leiden (Binnenstad)
Leeftijd: 10 t/m 17 jaar
Galdino Haimé (www.showcase-basketball.com)

Voor meer informatie neem contact op met Buurtsportcoach Kevin
E: knauman@incluzio.nl
T: 06 42 48 44 99
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Archery Attack
Archery Attack is de nieuwste teamsport in Nederland. Gewapend met een handboog en speciale rubber-pijlen (pijlen met een zachte
rubberen 'punt') ga je in twee teams de strijd met elkaar aan. Archery Attack is een combinatie van boogschieten, paintball en trefbal. Heb
je een groep van 20 personen dan speel je 10 tegen 10. Iedere deelnemer krijgt zijn eigen boog, masker en een aantal pijlen in het begin.
Van hieruit gaat het spel pas echt beginnen. Omdat de pijlen een zachte rubberen punt hebben is Archery Tag heel veilig, maar wat het zo
spannend maakt is de snelheid waarmee er geschoten kan worden. Het verstoppen en ontwijken van pijlen die van alle kanten om je heen
vliegen is super gaaf!
Kan jij niet wachten om mee te doen met deze activiteit?
Dan ben je bij deze uitgenodigd op dinsdag 23 februari.
Informatie:
Dinsdag 23 februari
Van 14:30 uur tot 17:00 uur
Hockey club Roomburg, Leiden (Roodenburg)
Leeftijd: 9 t/m 17 jaar
Voor meer informatie over deze activiteit kunt u contact opnemen met buurtsportcoach Soeredj
E: Sangoelal@incluzio.nl
T: 06 42 48 45 14

Online FIFA Toernooi
Ben jij tussen de 12 en 21 jaar en woon je in Leiden? Misschien word jij de nieuwe Fifa kampioen van Leiden! Geef je nu op voor het online
Fifa 21 toernooi (Playstation only) op 23 februari ‘21 georganiseerd door Incluzio Leiden!
Wat moet je doen?
Stuur een e-mail naar messaoui@incluzio.nl met de volgende gegevens.
• Naam + achternaam
• Leeftijd (12 t/m 21 jaar)
• Naam Playstation account
• Telefoonnummer
• De wijk in Leiden waar je woont
Of stuur een DM (privé bericht) naar de Instagram van de Buurtsportcoaches (@Bsc.incluzioleiden) met de bovenstaande gegevens.
Hebben wij jou aanmelding ontvangen dan krijg je van ons een bevestiging met daarin de spelregels, gedragsregels en extra informatie
over het toernooi.
Wij hebben er zin in! In samenwerking met Wout Bergers Sport. maak je kans op de volgende prijzen: 1ste plek: €150,- waardebon, 2de
plek: €100,- waardebon en 3de plek: €75,- waardebon. WB Sport is een te gekke sportwinkel gelegen in van der werfstraat 43, maar
verkoopt ook online op www.wbsport.nl
Informatie
Dinsdag 23 februari
vanaf 12:00 uur
Online (playstation 4)
Leeftijd: 12 jaar tot 21 jaar
Voor meer informatie neem contact op met Buurtsportcoach Mourad
E: Messaoui@incluzio.nl
T: 06 42 48 45 15

Street Dance
Streetdance is een verzamelnaam van dansvormen die niet zijn ontwikkeld in dansinstituten maar op straat, in clubs en op middelbare
scholen. Tegenwoordig kan streetdance gezien worden als een onderdeel van de hiphop dance. Kan jij niet stil zitten als er muziek
aanstaat? Bewegen jou voeten al bij het tikken van de klok? Of wil je weten of streetdance iets voor jou is? Dan is deze workshop precies
wat jij zoekt!
Informatie
Donderdag 25 februari
Vanaf 15:30 uur tot 17:00 uur
Park Zeeheldenbuurt, Leiden (binnenstad)
Leeftijd: 10 tot 17 jaar
Voor meer informatie neem contact op met Buurtsportcoach Christiaan
E: Choekstra@incluzio.nl
T: 06 42 48 40 86
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Finale 4 x 4 voetbal toernooi
Tijdens de afgelopen wintergames zijn er verschillende 4 tegen 4 voetbal toernooien geweest. Op 3 plekken in Leiden hebben teams van 4
tegen elkaar gestreden voor een plaats op het finale toernooi. De winnaars zijn bijna allemaal bekend er moeten nog een paar wedstrijden
gespeeld worden.
Op vrijdag 26 februari zal het finale toernooi plaatsvinden op de velden van FC Boshuizen. En komen we er achter welke teams de strijd
aangaan voor de 1ste plek.
Informatie
Vrijdag 26 februari
Van 14:00 uur tot 17:00 uur
Aanmelden vanaf 13:30 uur
FC Boshuizen, Leiden (Bos & Gasthuis district)
Voor meer informatie neem contact op met Buurtsportcoach Mourad
E: Messaoui@incluzio.nl
T: 06 42 48 45 15

Complete overzicht van de voorjaarsvakantie
Hieronder vindt u het hele overzicht van de komende voorjaarsvakantie. Wij hebben zin om in beweging te komen! U ook?!

