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MEIVAKANTIE
De Buurtsportcoaches van Incluzio zijn de afgelopen weken druk bezig om de meivakantie te organiseren op verschillende plekken in
Leiden. Zo hebben we ondertussen al meer dan 500 kinderen weten te bereiken met onze vakantie activiteiten 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 meivakantie en gaan we door met super mooie activiteiten! Hieronder vind je een overzicht van alle vakantie
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
Donderdag 6 mei 2021
Van 14:30 tot 17:00
Maansteenpad, Leiden (Morschwijck)
Voor meer informatie neem contact op met Buurtsportcoach Mourad
E: Messaoui@incluzio.nl
T: 06 42 48 45 15

De Sporttuin Sportdag
De Leidse Sporttuin organiseert een sportdag! Alle kinderen uit Leiden kunnen hun geluk niet meer op. Voor iedereen is er wat. Er liggen
voetbal veldjes klaar om partijtjes 3 tegen 3 te spelen, Tennis netten om een balletje te slaan, Hockey sticks liggen klaar om opgepakt te
worden of doe je liever een andere sport? Dan kun je die hier kiezen. Onder begeleiding van de buurtsportcoaches kan ieder kind
deelnemen aan deze sportdag! Zien we jullie ook op deze 2 mooie sportdagen?
Informatie:
Woensdag 28 april en 5 mei
13:00 tot 16:00
LV Roodenburg, Pieter Bothstraat 27 te Leiden (Leiden Noord)
Leeftijd: 10 t/m 17 jaar
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:
Vrijdag 7 mei
Van 13:00 tot 16:00
Matilo Park, 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

KUBB Toernooi
Kubb is een buitenspel met als doel het omvergooien van houten blokken door er houten stokken tegenaan te gooien. Het woord "kubb"
betekent "houten blok" in het Gotlands dialect van het Zweeds, alsook in het Zweeds zelf. Kubb kan kort worden omschreven als een
combinatie van bowling, petanque en schaken.
Het doel van het spel is om zo snel mogelijk alle kubbs met de werpstok onderhands omver te gooien, en als laatste de koning, voordat de
tegenpartij dat doet.
Het spel kan binnen dertig seconden gespeeld zijn, maar kan ook uren duren. Na verloop van tijd mogen er blokken bij beide kanten weg
worden gehaald voor het spelverloop. Hier zijn geen officiële tijdsrichtlijnen voor. Ook kan het worden gespeeld op diverse ondergronden,
zoals gras, zand of beton en zelfs op sneeuw.
Informatie
Donderdag 6 mei
vanaf 13:00 tot 16:00
Teldersveld, Leiden (Bos & Gasthuis)
Leeftijd: 8 tot 17 jaar
Voor meer informatie neem contact op met Buurtsportcoach Jip
E: Jvommen@incluzio.nl
T: 06 42 48 45 10

Bubble Voetbal
Bubble voetbal bestaat uit een opblaasbaar pak (bubbel). In dit pak neemt de speler plaats en kan er vervolgens gevoetbald worden.
Doordat de deelnemers in het pak zitten kan je je tegenspelers hard wegduwen zonder dat er ongelukken gebeuren. Een hilarische
activiteit voor jong en oud! Voor deze activiteit werken we samen met de jeugd en jongeren makelaars van SOL.
Informatie
Donderdag 6 mei 2021
Vanaf 13:30 tot 15:30
Leeftijd 7 tot 12 jaar
Vanaf 16:00 tot 18:00
Leeftijd 12 tot 16 jaar
LV Roodenburg, Pieter Bothstraat 27, Leiden (Leiden Noord)
Voor meer informatie neem contact op met Buurtsportcoach Iliass
E: Idaoudi@incluzio.nl
T: 06 42 48 40 89

