
Beestenboel in de meivakantie!

Meivakantie van 21 april tot en met zondag 4 mei 

Kom ook naar: 
¡ Zoetermeer Sport met MEGA Sport- en spelinstuif, Sport4you en 
 Natuursprong ‘Survival’
¡ Stadsboerderijen De Balijhoeve en De Weidemolen met paasfeest, dieren     
 knuffelen, voedertijd en knutselen.
¡ Speelboerderij Het Buitenbeest met het thema ‘Beestenboel’, paasfeest 
 en ‘Dagje boerderij’
¡ Speelmeer op survival bij Ayers Rock op donderdag 26 april



Leef je uit met de activiteiten van Zoetermeer Sport! 
Kom langs voor de leukste en sportiefste activiteiten in de meivakantie. Neem deel aan de  
activiteit Sport4you, de MEGA Sport- en spelinstuif, Zoethout, en ga mee op survival avontuur. Je 
hoeft deze vakantie niet stil te zitten! 

Datum Wijk Locatie Tijd Prijs
Maandag 22 april   Tweede Paasdag

Dinsdag 23 april
Sport4you 8 t/m 12 jaar Oosterheem Het Oostpunt,  10.00-12.00 uur 1,80
  Hodenpijlstraat 12  
Sport4you 8 t/m 12 jaar Oosterheem Het Oostpunt, 13.00-15.00 uur    1,80
  Hodenpijlstraat 12

Woensdag 24 april
Sport- en spelinstuif Buytenwegh Sportzaal  13:00-15.00 uur    1,80
  Den Brabanderhove 20
Sport- en spelinstuif  Oosterheem  Sporthal De Oosterpoort, 14.00-16.00 uur    1,80
  Zanzibarplein 20
Sport- en spelinstuif Palenstein Cor van Zijpzaal 14.00-16.00 uur    1,80
  Rakkersveld 255

Donderdag 25 april
Zoethout Meerzicht   Fivelingo,  13.00-16.00 uur  gratis
  grasveld bij IKC De Piramide
Zoethout Rokkeveen  veld Plataanhout 13.00-16.00 uur  gratis
     

Vrijdag 26 april                             
Speelmeer op survival Buytenwegh Buytenparklaan 14        13.00-16.00 uur  5,00
bij Ayers Rock    met ZoetermeerPas 1,00 

Maandag 29 april
Zoethout Rokkeveen veld Plantaanhout 13.00-16.00 uur gratis 
     

Dinsdag 30 april
Sport4you 4 t/m 8 jaar Rokkeveen Sportzaal Groen-Blauwlaan121 10.00-12.00 uur    1,80
Sport4you 4 t/m 8 jaar Rokkeveen Sportzaal Groen-Blauwlaan121 13.00-15.00 uur    1,80

Woensdag 1 mei
MEGA Sport- en spelinstuif Oosterheem Sporthal de Oosterpoort,  13.00-16.00 uur    1,80
  Zanzibarplein 20   

Donderdag 2 mei
Zoethout Noordhove veld Albertilommer, 13.00-16.00 uur  gratis
  Aldo van Eyckpark 

Vrijdag 3 mei
Natuursprong Survival Meerzicht Natuurtuin, Turfberg 1 10.00-15.00 uur  gratis
  Westerpark
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Sport4you     
Hou jij van sporten en vind je het leuk om verschillende sporten uit te proberen? Kom dan naar 
de activiteit Sport4you. Verschillende verenigingen komen langs met verschillende clinics. 
De toegang is € 1,80 en met de ZoetermeerPas is de activiteit gratis. Vergeet je sportkleren 
niet mee te nemen. Kom langs en wordt een echte sportprofessional! 

Sport- en spelinstuif
Ook in de meivakantie zijn er sport- en spelinstuiven! Kom naar een van de sportzalen in 
Buytenwegh, Oosterheem of Palenstein én leef je sportief uit. Voetbal, badminton, basketbal 
en een hindernisbaan: het kan allemaal bij de instuiven. Iedereen van 4 tot en met 12 jaar is 
welkom. De toegang is € 1,80 en met de ZoetermeerPas is het gratis.

Zoethout
Yes! Je kunt weer lekker met ons buitenspelen! Bij Zoethout zijn er veel leuke sport- en
spelmaterialen te leen om er samen met je vrienden een sportieve buitenspeelmiddag van te 
maken. Iedereen van 4 tot en met 12 jaar is welkom. Kom je samen met de 
Combinatiefunctionaris Sport buitenspelen? Deelname is gratis. 

Natuursprong Survival 
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en ben jij niet bang om vies te worden? Geef je dan op voor 
een avontuurlijke dag in de natuur! Maak kennis met survival activiteiten, 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. 

MEGA Sport- en spelinstuif
Na het succes van de twee voorgaande vakanties, vindt er deze vakantie weer een 
MEGA Sport- en spelinstuif plaats. Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Kom dan naar sporthal 
de Oosterpoort en leef je drie uur lang uit. Het wordt MEGA gaaf met een stormbaan, 
een voetbalboarding, boogschieten en heel veel verenigingen die jou kennis laten maken met  
diverse (aangepaste) sporten. Zorg dat je bij deze MEGA leuke, sportieve activiteit aanwezig 
bent! De toegang is € 1,80 en met de ZoetermeerPas is het gratis.
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Beestenboel op de stadsboerderijen
Knuffel een biggetje en de konijnen, aai de koeien en bekijk de geitjes in de wei: het is één grote 
beestenboel op stadsboerderijen De Weidemolen en De Balijhoeve! Zoek je tweede paasdag een leuke 
activiteit? Kom dan naar het paasfeest!  Ben je een echte speurneus? Weet jij hoe lang  een kip op 
haar eieren broedt? Haal dan de dierenspeurtocht in het winkeltje bij De Balijhoeve op. Woensdag is er 
ook knutselen. Je bent ook welkom bij ‘Voedertijd’. Kom ook meehelpen met de dieren voeren en  
terugbrengen naar de stal. In het weekend mag 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 hoe laat het paasfeest begint, je kan komen helpen en knutselen.

Stadsboerderij De Balijhoeve 
Activiteit Wanneer Tijd Leeftijd  Kosten     
Paasfeest Maandag 13.00-16.00 Alle                     € 3,00
                          22 april                                                                     

Knutselen          Woensdag 13.00-16.00 3-12                      Gratis                                                      
                          24 april en              
                          1 mei

Voedertijd          Maandag t/m 15.30  Alle Gratis
     vrijdag

Speurtocht          elke dag      3-12     Gratis                 

Stadsboerderij De Weidemolen
Activiteit Wanneer Tijd Leeftijd  Kosten     
 Paasfeest Maandag 22 april
 Tweede Paasdag 13.00-16.00          Alle € 3,00

Knutselen         Woensdag 24 april 10.00-16.00 3-12 Gratis
                         en 1 mei 

Voedertijd        Woensdag 24 april 15.30 Alle                   Gratis
                        Vrijdag 26 april 15.30
                        Zondag  28 april 10.00 
                        Woensdag 1 mei  15.30 
                        Vrijdag 3 mei 15.30 
                        Zaterdag 4 mei  10.00                                     
Gesloten         Zaterdag 27 april gesloten
Gesloten         Zondag  5 mei gesloten 

Openingstijden in de meivakantie
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/


Beestenboel op speelboerderij Het Buitenbeest        
Roze, groene, gestippelde, gestreepte, grote en kleine paaseieren: we starten de meivakantie 
met het paasfeest! De Paashaas komt langs en je kan meedoen met paaseieren zoeken en  
leuke paasfeestactiviteiten. De paasfeestspelletjeskaart kost € 3,00* per kind. Ben jij een dieren-
liefhebber? Dan heb je geluk: de hele meivakantie is het één grote beestenboel! 

Het Beestenboel-knutselprogramma
Datum 10.00-12.00 uur 14.00-16.00 uur Spel van de dag  Film van de dag
Zondag   paasfeest                               
21 april   13:00 tot 16:00 

Maandag  paasfeest      
22 april  13:00 tot 16:00 

Dinsdag flamingo krokodil Iemand is hem,  Small Foot 
23 april maken knutselen                niemand is hem   

Woensdag pandabeer vis  tikspelletjes Incredibbles 2
24 april           knutselen maken  

Donderdag      koe eierkoekdieren  voetbal Louis en de aliens
25 april            maken versieren

Vrijdag schildpad aap tafeltennis Hotel Transsylvanië 3
26 april           maken      knutselen

Zaterdag        Gesloten                   Koningsdag
27 april

Zondag          papegaai tijger maken kegelspel Pieter konijn
28 april knutselen

Maandag        olifant pinguïn sjoelen Rapunzel
29 april knutselen maken

Dinsdag dolfijn ijsbeer darten Paddington 2
30 april maken                      knutselen

Woensdag      panter giraffe paaltjesvoetbal Inside out
1 mei               knutselen maken

Donderdag       konijn dierenpizza’s touwtje, springen Trolls
2 mei maken                      bakken                         en hinkelen

Vrijdag vlinder spin                           levend stratego           Mulan
3 Mei               maken             knutselen

Zaterdag       slang               dieren 3-d tekening trefbal                Kungfu panda 3
4 Mei              knutselen          maken 

Zondag      Gesloten         Bevrijdingsdag
5 Mei

‘Pannenkoeken Game-Night’ op speelboerderij Het Buitenbeest
Ben jij een spelletjesfanaat en dol op pannenkoeken? Geef je dan op voor de ‘Pannenkoeken 
Game-Night’ op vrijdagavond 3 mei! Kom samen met je vriendjes en vriendinnetjes eerst 
pannenkoeken eten. Zo ga je met een goed gevulde maag de strijd aan! Wie kan het beste  
een speurtocht volgen en spelletjes spelen? Schrijf je in! Het inschrijfformulier is op te halen 
op de speelboerderij of te downloaden op www.stadsboerderijen.org.

Datum  Tijd    Leeftijd   Kosten   Inschrijven   
3 mei 18.30-21.00 6 tot 12 jaar € 3,00*  verplicht

http://www.stadsboerderijen.org/


Activiteiten op de boerderijgedeelte van de speelboerderij

Knuffel met een konijntje, aai de geitjes in de stal en help de boer een dagje mee: sluit in de 
meivakantie de dieren in je hart. De voorpret begint al thuis. Op de website 
www.stadsboerderijen.org zie je welke jonge dieren er geboren zijn. 

Activiteit Wanneer Tijd Leeftijd Kosten Extra 
Dagje boerderij                   di. 23,wo. 24, 10.30 -16.00      6 -12 jaar    Lunch  en  * € 12,50             
(dieren voeren, do. 25,ma. 29,                                                 opgeven 
 hokken schoonmaken, di. 30 april,                                                      verplicht via
 spelen en knutselen wo. 1, do. 2 mei                                               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 meivakantie 
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 voor meer 
informatie op www.stadsboerderijen.org.

Speelmeer op survival bij Ayers Rock!

Hou jij van stoere outdoor activiteiten, zoals survivallen, klimmen en boogschieten? Ben je 
tussen de 6 t/m 12 jaar en in het bezit van een zwemdiploma-A (verplicht)? Schrijf je dan in  
voor ‘Speelmeer op survival bij Ayers Rock’! Haal het inschrijfformulier op bij speelboerderij
Het Buitenbeest en bij de sportinstuiven van 17 en 24 april. Lever het geldbedrag in bij 
inschrijving. Let op: vol = vol! De horeca is open en je ouders of verzorger(s) mogen blijven.

Datum Tijd Leeftijd Kosten Inschrijven
26 april        13.00-16.00 uur      6 t/m 12 jaar € 5,00*  Verplicht 

*Zoetermeerpashouders betalen € 1,00. 

Meer informatie op www.speelmeer.nl (Deelname op eigen risico)
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