
Lentekriebels in de 
voorjaarsvakantie! 

Voorjaarsvakantie van 24 februari tot en met zondag 3 maart 

Kom ook naar: 
¡ Speelboerderij Het Buitenbeest met het thema ‘Lentekriebels’ 
 en ‘Dagje boerderij’ 
¡ Stadsboerderijen De Balijhoeve en De Weidemolen met dieren knuffelen,
 voedertijd en knutselen
¡ Speelmeer met ‘Lentekriebels’ op donderdag 28 februari
¡ Zoetermeer Sport met MEGA Sport- en spelinstuif, Sport4you en Natuursprong



Lentekriebels op speelboerderij Het Buitenbeest
Een potje met een bloembol erin knutselen, een lieveheersbeestje maken, een bloemenslinger 
knutselen en een hyacint maken: dat klinkt als het lentekriebel-knutselprogramma van  
speelboerderij Het Buitenbeest! Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Kom dan ook in de voorjaars-
vakantie. Er is van alles te beleven! Van Film van de dag tot Dagje op de boerderij en van 
schaatsen op de schaatsbaan tot heel de speelboerderij bakt! Ben jij een sportliefhebber? 
Doe mee met Spel van de dag. 

Het lentekriebel-knutselprogramma

Datum 10.00-12.00 uur 14.00-16.00 uur Spel van de dag  Film van de dag
Maandag lente mokken bloemenslinger  trefbal The Boss Baby
25 februari verven maken

Dinsdag   tulp vogeltje flessenvoetbal  Toy Story 3
26 februari knutselen borduren

Woensdag bijtje  narcis Levend Stratego Vaiana
27 februari maken knutselen

Donderdag  bloembol lentepizza’s tafeltennis Brave 
28 februari  met potje bakken  
Vrijdag hyacint  konijn sjoelen Finding Dory
1 maart maken knutselen

Zaterdag  lieveheersbeestje vlinderbordje    kegelen Ferdinand
2 maart maken  knutselen 

Zondag   vlinder  play mais spons, water, vuur  Bee movie 
3 maart   knutselen

Heel de speelboerderij bakt!
Vind je het leuk om te bakken? Heb je zin om samen met je vriendjes een team te vormen en de 
strijd aan te gaan voor de beste bakker van de speelboerderij? Kom dan vrijdagavond 1 maart 
naar de bakwedstrijd! Schrijf je snel in! Het inschrijfformulier kan je ophalen op de speelboerderij 
of downloaden op www.stadsboerderijen.org. En wie weet wint jouw team de titel 
‘beste bakker’! 

Datum  Tijd    Leeftijd   Kosten   Inschrijven   
1 maart 18.30-21.00  6 tot 12 jaar  € 3,00*   Verplicht

http://www.stadsboerderijen.org/


Activiteiten op de boerderijgedeelte van de speelboerderij

Activiteit Wanneer Tijd Leeftijd Kosten Extra 
Wintervogelvoer     Zondag     14.00-16.00   4-12 jaar  Gratis    begeleiding
(vetbollen maken en 24 februari 
pindasnoeren rijgen)

Dagje boerderij      Maandag 25   10.30-16.00    6-12 jaar  € 12,50* Lunch en
(dieren voeren,      Dinsdag 26             per kind  opgeven
hokken schoonmaken,   Donderdag 28                   is verplicht
spelen en knutselen)   februari                      via tel.
                                     352 0624  
*ZoetermeerPashouders gratis toegang op vertoon van de pas!

Tip voor ouder(s) of verzorger(s)
Geef uw telefoonnummer mee of schrijf het op de arm van uw kind. Kinderen onder de 6 jaar 
hebben alleen toegang tot de speelboerderij onder begeleiding van ouder(s) en verzorger(s) 
vanaf 18 jaar. Spelen op de speelboerderij valt altijd onder verantwoording van de ouder(s) of 
verzorger(s). 

Openingstijden in de voorjaarsvakantie 
Maandag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Speelboerderij Het 
Buitenbeest, Belvédèrebos 270, 2715 VP Zoetermeer, tel 346 9600 of 352 0624. 
Kijk ook op www.stadsboerderijen.org. 

Stadsboerderijen De Weidemolen en De Balijhoeve 
De dieren op de stadsboerderijen hebben het voorjaar in hun bol! Als het zonnetje schijnt lopen 
de schapen en de geiten buiten in de wei en zie je varkens in de modder wroeten. Kom je op 
woensdag ook dieren knuffelen én knutselen? Bij De Weidemolen ben je welkom bij ´Voedertijd´. 
Je kan meehelpen met de dieren voeren en terugbrengen naar de stal. In het weekend kan je de 
dieren ook naar buiten brengen en helpen met het schoonmaken van de hokken en het weiland. 
Je hoeft je alleen maar aan te melden bij de dierenverzorger.  
Kijk hieronder in het schema wanneer je kan komen helpen en knutselen.

Stadsboerderij De Balijhoeve 
Activiteit Wanneer Tijd  Leeftijd  Kosten     
Knutselen Woensdag 27 februari 13.00-16.00 3-12 Gratis  
       
Stadsboerderij De Weidemolen
Activiteit Wanneer        Tijd       Leeftijd   Kosten     
Knutselen Woensdag 27 februari   10.00-16.00   3-12    Gratis      
Voedertijd     Woensdag 27 februari   15.30     Alle    Gratis        
Voedertijd        Vrijdag 1 maart 15.30  Alle    Gratis       
Voedertijd     Zaterdag 2 maart 10.00     Alle    Gratis
Voedertijd        Zondag 3 maart 10.00     Alle    Gratis
    
Openingstijden in de voorjaarsvakantie
De twee stadsboerderijen zijn in de vakantie open van maandag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. Stadsboerderij De Balijhoeve, Kurkhout 100, 2719 JZ, Zoetermeer. 
Stadsboerderij De Weidemolen, Burgemeester Middelberglaan 2, 2721 DX, Zoetermeer.  
Meer informatie op www.stadsboerderijen.org. 

http://www.stadsboerderijen.org/
http://www.stadsboerderijen.org/


Leef je uit met de activiteiten van Zoetermeer Sport! 
Kom langs voor de leukste en sportiefste activiteiten in de voorjaarsvakantie! Neem deel aan het 
schoolsporttoernooi tafeltennis, Sport4you, de Sweetlake Youth Cup, de MEGA Sport- en 
spelinstuif, het schoolsporttoernooi tennis, Speelmeer en ga mee op avontuur in het bos! 
Kortom, je hoeft deze vakantie niet stil te zitten! 

Activiteit Wijk Locatie  Tijd    Prijs 
Maandag 25 februari 
Schoolsporttoernooi tafeltennis Dorp  Tafeltennisvereniging Taverzo 10.30-17.00 uur  gratis
groep 5 t/m 8   Willem-Alexanderplantsoen 4

Dinsdag 26 februari
Sport4you 4 t/m 8 jaar Oosterheem  Het Oostpunt,  10.00-12.00 uur 1,80
            Hodenpijlstraat 12 
Sport4you 4 t/m 8 jaar Oosterheem Het Oostpunt, 13.00-15.00 uur 1,80
  Hodenpijlstraat 12 
Sweetlake Youth Cup  Oosterheem  Sporthal de Oosterpoort,  09.30-11.30 uur  gratis 
6 t/m 9 jaar  Zanzibarplein 20
Sweetlake Youth Cup  Oosterheem  Sporthal de Oosterpoort, 11.45-13.45 uur  gratis
10 t/m 12 jaar  Zanzibarplein 20
Sweetlake Youth Cup  Oosterheem Sporthal de Oosterpoort, 14.00-15.30 uur gratis
13 t/m 15 jaar   Zanzibarplein 20 

Woensdag 27 februari
MEGA Sport- en spelinstuif Oosterheem Sporthal de Oosterpoort,  13.00-16.00 uur 1,80
  Zanzibarplein 20
Schoolsporttoernooi tennis Dorp Tennisvereniging ALTV,  13.00-17.00 uur gratis
groep 5 t/m 8     Dr. J. W. Paltelaan 111 

Donderdag 28 februari
Speelmeer  Rokkeveen Sporthal De Veur, 10.00-16.00 uur 3,10
  Prismalaan 40

Vrijdag 1 maart 
Natuursprong Rokkeveen Balijbos, De Balijhoeve, 10.00-15.00 uur gratis 
  Kurkhout 100



Schoolsporttoernooi tafeltennis
Wist je dat tafeltennis de snelste balsport ter wereld is? Ben jij ook zo’n ster in deze super- 
snelle sport of wil je het graag leren? Doe dan mee met het schoolsporttoernooi tafeltennis! In 
samenwerking met tafeltennisvereniging Taverzo wordt er weer een toernooi georganiseerd voor 
jongens en meisjes van groep 5 tot en met 8. Het aanmelden verloopt via school. Doe je niet 
mee? Kom dan langs als supporter. 

Sport4you 
Wil jij kennis maken met vier verschillende sporten? Dan is Sport4you er speciaal voor jou! Ver-
schillende verenigingen komen langs met uiteenlopende clinics. Je kunt meedoen als je tussen 
de 4 en 8 jaar bent. De toegang is € 1,80 en met de ZoetermeerPas is de activiteit gratis.

Sweetlake Youth Cup 
Hou jij van voetbal en wil jij de nieuwe Messi, Ronaldo of Lieke Martens worden? Kom dan 
samen met jouw team naar het voetbaltoernooi in de Oosterpoort. Samen met Soccerstars 
maken we er een mooi en sportief toernooi van.
Je kunt jouw team (minimaal 5 spelers en maximaal 10 spelers) tot uiterlijk vrijdag 22 februari 
aanmelden via: sport-spel@zoetermeer.nl. Vermeldt in de e-mail: de teamnaam, de leeftijds-
categorie en een contactpersoon (18+) met telefoonnummer. Lukt het jou niet om een compleet 
team te maken? Meld je dan toch aan, dan kijken wij wat we voor jou/ jullie kunnen doen! 
Wees uiterlijk een kwartier voor aanvang van het toernooi aanwezig. Deelname is gratis.

MEGA Sport- en spelinstuif
Na het succes van de kerstvakantie volgt er weer een MEGA Sport- en spelinstuif. Ben jij tussen 
de 4 en 12 jaar? Kom je dan drie uur lang uitleven in de Oosterpoort! Het wordt MEGA gaaf met 
onder andere een stormbaan, een springkussen, een voetbalboarding, clincs van Drumtastic en 
verenigingen die jou kennis laten maken diverse sporten. Profvoetballer Royston Drenthe  
(Feyenoord, Real Madrid en momenteel spelend voor Sparta) komt ook langs!  
De toegang is € 1,80 en met de ZoetermeerPas is de activiteit gratis. 

Schoolsporttoernooi tennis
Dit jaar wordt er voor het eerst een schoolsporttoernooi tennis gehouden voor de groepen 5 t/m 
8 bij tennisvereniging ALTV. Word jij de nieuwe tenniskampioen? 
Het aanmelden verloopt via school. Doe je niet mee? Kom dan langs als supporter.

Speelmeer
Samen sporten, klimmen en klauteren, springen op luchtkussens en zwemmen. Dat kan bij 
Speelmeer! Het Speelmeerteam en de Combinatiefunctionarissen Sport organiseren verschillen-
de sport- en spelactiviteiten. De toegang is € 3,10 (ook voor volwassenen) en met de Zoeter-
meerPas is de activiteit gratis.

Natuursprong 
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en niet bang om vies te worden? Geef je dan op voor een avon-
tuurlijke dag in de natuur! In het speelbos De Balij ga je leuke activiteiten beleven, waarin jij de 
natuur kunt ontdekken. Van te voren aanmelden is verplicht. Dit kan door je naam, leeftijd en 
telefoonnummer door te geven via sport-spel@zoetermeer.nl. 
Deelname is gratis. We starten bij stadsboerderij De Balijhoeve (Kurkhout 100).

 www.zoetermeer.nl/sportaanbod Zoetermeer Sport  

  sport_spel_079 sport-spel@zoetermeer.nl

 Zoetermeer Sport

mailto:sport-spel@zoetermeer.nl
mailto:sport-spel@zoetermeer.nl
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 www.zoetermeer.nl/sportaanbod Zoetermeer Sport  

  sport_spel_079 sport-spel@zoetermeer.nl

 Zoetermeer Sport

Lente kriebels bij Speelmeer! 
Donderdag 28 februari in sportcentrum De Veur

Eruit met de winter, erin met de lente! Het wordt al een beetje voorjaar bij Speelmeer. De wind 
is nog fris, maar de krokussen en narcissen steken hun kopjes al boven de grond. Je hoeft je 
niet te vervelen deze vakantie! Kom springen, klauteren, klimmen, voetballen, zwemmen en 
knutselen. Natuurlijk sluiten we de dag  weer af met een theatershow. Kom jij ook? 

Wat kun je doen bij Speelmeer?
Sportzaal:
Grote Speelmeer voetbalboarding hele dag
Grote Speelmeer springkussen hele dag
Super stormbaan  hele dag

Speelmeer4kidzzzPresentator:         
Maffe spelletjes, leuke prijsjes 10.30 - 15.00 uur

Theater: 
Clown Barrino’s kindershow 15.00 - 16.00 uur

Doezelhoek voor kids van 4 t/m 7 jr: 
Knutselen en film kijken   10.00 - 15.00 uur

Crea:
Verrassing knutselen                hele dag         

Zwembad:      
Kinderen met een lengte tot 1.37 mtr.         10.30 - 12.00 uur
Kinderen met een lengte vanaf 1.37 mtr.        12.45 - 14.30 uur

Buitenterrein: 
Skeeleren en skateboarden   10.30 - 15.00 uur
Worstenbroodje boven een vuurtje maken        11.30 - 14.30 uur

Kookworkshop: 
bloemenkoekjes bakken        10.30 - 15.30 uur

Wie, waar, wanneer, en hoeveel?
Speelmeer is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Sportcentrum De Veur aan de Prismalaan 40.
Donderdag 28 februari, van 10.00 – 16.00 uur.
De toegang is € 3,10 voor kinderen en ouder(s) die blijven. Ouders kunnen nergens aan 
meedoen en mogen plaatsnemen op de tribune of in het restaurant. Kinderen met een 
Zoetermeerpas hebben op vertoon van de pas gratis toegang.

Belangrijk
Vanwege de veiligheid mogen kinderen onder 4 jaar niet in sporthal komen. Ook mogen 
kinderwagens niet in de sporthal of in de hal achtergelaten worden. 
Aanmelden is niet nodig. Neem eten en drinken mee en laat vooral kostbaarheden (zoals je 
mobieltje en sieraden) thuis. In geval van nood mag je altijd naar huis bellen. Tip: laat het 
telefoonnummer van je ouder(s) of verzorger(s) op je arm schrijven. Je portemonnee kun je bij 
de “inbewaargeving” afgeven, zodat je hem niet kunt verliezen.

Kijk voor meer informatie en de Speelmeer zwembadregels: www.speelmeer.nl.

http://www.speelmeer.nl/

