Maak van jouw zomervakantie
één groot feest!
Zomervakantie van maandag 22 juli tot en met zondag 1 september
Kom ook naar:
¡ Zoetermeer Sport met Sport4you outdoor, SportMAILbus, Sportfestival
en Natuursprong
¡ Speelboerderij Het Buitenbeest met het vakantieprogramma Fiesta’,
hutten bouwen en ‘Dagje boerderij’
¡ Stadsboerderij De Balijhoeve en De Weidemolen met dieren knuffelen
en ‘Voedertijd’
¡ Speelmeer 20 jaar! Van 26 t/m 30 augustus in sportcentrum De Veur

Leef je uit met de activiteiten van Zoetermeer Sport
Vakantietijd: we maken er één groot sportfeest van! Lekker zes weken vrij om heerlijk buiten
te spelen en alle tijd om mee te doen met de leuke activiteiten van Zoetermeer Sport. De hele
vakantie wordt er van Sport4you outdoor tot het Sportfestival en van Natuursprong tot de
SportMAILbus georganiseerd. Vervelen en stilzitten is er niet bij! Doe jij ook mee?

Week 1 Datum
Wijk
Maandag 22 juli
Sporten op speelboerderij
Meerzicht
Het Buitenbeest		

Locatie

Tijd

Prijs

Het Buitenbeest,
Belvédèrebos 270

12.00-16.00 uur

gratis

Dinsdag 23 juli
Sport4you outdoor
Rokkeveen
(8 t/m 12 jaar)		
Sport4you outdoor
Rokkeveen
(8 t/m 12 jaar)		

voetbalveld FC Zoetermeer,
10.00-12.00 uur
Scheglaan 11		
voetbalveld FC Zoetermeer,
13.00-15.00 uur
Scheglaan 11

€1,80

Woensdag 24 juli
Sportfestival

Buytenwegh

grasveld Marsmanhove

10.00-14.00 uur

gratis

Donderdag 25 juli
Sportfestival

Meerzicht

grasveld Fivelingo

10.00-14.00 uur

gratis

€1,80

Vrijdag 26 juli					
Natuursprong
Rokkeveen
Balijbos, De Balijhoeve,
10.00-15.00 uur gratis		
		
Kurkhout 100
Week 2 Datum
Wijk
Dinsdag 30 juli
Sportfestival
Rokkeveen
		
Woensdag 31 juli
Sportfestival

Noordhove

Donderdag 1 augustus
Sport4you outdoor
Dorp
(8 t/m 12 jaar)		
Sport4you outdoor
Dorp
(8 t/m 12 jaar)		

Locatie

Tijd

Prijs

sportveld Prins Clausschool, 10.00-14.00 uur gratis
Straspad 1			
Aldo van Eyckpark

12.00-15.00 uur

gratis

kunstgrasveld MHCZ,
10.00-12.00 uur
Van der Hagenstraat 19		
kunstgrasveld MHCZ,
13.00-15.00 uur
Van der Hagenstraat 19

€1,80

Vrijdag 2 augustus
Natuursprong
Meerzicht
Natuurtuin, Turfberg 1
		Westerpark

10.00-15.00 uur

€1,80

gratis

Week 3 Datum
Dinsdag 6 augustus
Sportfestival

Wijk

Locatie

Tijd

Prijs

Noordhove

Noord Aa (bij P1)

10.00-14.00 uur

gratis

Woensdag 7 augustus
SportMAILbus

Stedelijk

op aanvraag

10.00-15.00 uur

gratis

Donderdag 8 augustus
SportMAILbus

Stedelijk

op aanvraag

10.00-15.00 uur

gratis

Week 4 Datum

Wijk

Locatie

Tijd

Dinsdag 13 augustus
Sportfestival

Noordhove

Noord Aa (bij P1)

10.00-14.00 uur

gratis

Woensdag 14 augustus
SportMAILbus

Stedelijk

op aanvraag

10.00-15.00 uur

gratis

Donderdag 15 augustus
SportMAILbus

Stedelijk

op aanvraag

10.00-15.00 uur

gratis

Prijs

Week 5 Datum
Wijk
Maandag 19 augustus
Sporten op speelboerderij
Meerzicht
Het Buitenbeest		

Locatie

Tijd

Het Buitenbeest,
Belvédèrebos 270

12.00-16.00 uur

gratis

Dinsdag 20 augustus
Sportfestival
Dorp
		

grasveld
Willem Alexanderplantsoen

10.00-14.00 uur

gratis

Woensdag 21 augustus
SportMAILbus

Stedelijk

op aanvraag

10.00-15.00 uur

gratis

Donderdag 22 augustus
SportMAILbus

Stedelijk

op aanvraag

10.00-15.00 uur

gratis

verzamelen P Noordwesterhal 10.00-15.00 uur
Buytenparklaan 6

gratis

Vrijdag 23 augustus
Natuursprong
Buytenwegh
kanovaren		
Week 6 Datum
Wijk
Maandag 26 t/m 30 augustus
Speelmeer
Rokkeveen

Locatie

Tijd

De Veur, Prismalaan 40

10.00-16.00 uur

Prijs

Prijs
€3,10

Sporten op de speelboerderij Het Buitenbeest
Wil je naast knutselen, spelen en knuffelen met dieren sportief bezig zijn? Kom dan naar speelboerderij Het Buitenbeest voor extra sport- en spelactiviteiten. Ieder uur spelen we iets anders.
Er is altijd wel iets bij dat jij leuk vindt. Je hoeft je niet aan te melden. De toegang is gratis.

Sport4you outdoor
Wil jij kennis maken met vier verschillende sporten? Dan is Sport4you er speciaal voor jou! In
twee uur sportplezier komen vier verschillende sporten aan bod. Aan het einde ben jij een echte
sportprofessional! Aanmelden voor de ochtend kan om 09.45 en voor de middag om 12.45
uur op de locatie. De toegang is € 1.80 en met de ZoetermeerPas gratis. Als je de bon van het
SpeelmeerPaspoort meeneemt, krijg je eenmalig gratis toegang.

Sportfestival
Zoethout in een zomers jasje! Kom springen op het springkussen of doe mee met verschillende
sporten! Kortom, één groot (sport)feest!. Deelname is gratis.

Natuursprong
Ga met ons mee op avontuur! Met een avontuurlijk programma ontdek je op een sportieve
manier de natuur. Boomstamwerpen, huttenbouwen of een eigen brug. Allemaal stoere dingen
die we doen bij Natuursprong! Geschikt voor jongens en meiden van 8 t/m 12 jaar, die niet bang
zijn om vies te worden. Van te voren aanmelden is verplicht. Dit kan door je naam, leeftijd en
telefoonnummer door te geven via sport-spel@zoetermeer.nl. Na aanmelding ontvang je verdere
informatie. Deelname is gratis. Als je de bon van het SpeelmeerPaspoort meeneemt, krijg je
naast een super leuke dag ook nog een extra verrassing. Vol=vol! Geef je dus nu op!

SportMAILbus
De SportMAILbus rijdt weer rond en kan ook bij jou langskomen! Zorg jij voor minimaal 20 enthousiaste kinderen, dan zorgen wij voor een leuke, sportieve middag! Laat één van jouw ouders
een e-mail sturen naar sport-spel@zoetermeer.nl met: datum, locatie, tijd, het aantal verwachte
kinderen en contactpersoon (incl. telefoonnummer). Wij nemen dan contact op. Kan jij voor jouw
straat een sportief feest regelen? Deelname is gratis.

Speelmeer
Samen sporten, klimmen en klauteren, springen op luchtkussens en zwemmen. Dat kan bij
Speelmeer! De Combinatiefunctionarissen Sport bieden weer volop sport- en spelactiviteiten
aan. Tevens kun je naast het sporten ook heel veel andere leuke activiteiten doen. De toegang
is € 3,10 voor kinderen en volwassen begeleiders. Kinderen met een ZoetermeerPas hebben op
vertoon van de pas gratis toegang.

Voor alle informatie:

www.zoetermeer.nl/sportaanbod
sport_spel_079
Zoetermeer Sport
Zoetermeer Sport
sport-spel@zoetermeer.nl

Maak van jouw zomervakantie één groot fiesta!

Hieperdepiep hoera! In de zomervakantie is speelboerderij Het Buitenbeest jarig. We bestaan dan
5 jaar. Dat vieren we zes wekenlang met thema’s uit verschillende landen. Kom je ook op ons
fiesta (feest) in Mexico, Brazilië, Azië, Australië, Holland en in Italië? Kom sambaballen knutselen,
een pizza bakken, doe met met ‘Spel van de dag’ en hutten bouwen! Ben je moe geworden?
Rust dan even uit bij ‘Film van de dag’, om daarna weer lekker verder te gaan!

Week 1 Thema Fiesta Mexico
Datum
Activiteit van de dag
Maandag
Coco 3-d tekening maken
22 juli		

Spel van de dag
Film van de dag
Trefbal
Coco
Sporten				

Dinsdag
23 juli

cactus maken

kat en muis tikkertje

Rio

Woensdag
24 juli

doodshoofdje versieren

paaltjes voetbal

Kungfu panda 3

Donderdag
25 juli

Taco’s maken

sjoelen

De gelaarsde kat

Vrijdag
26 juli

lama knutselen

landje veroveren

Superkapje

Zaterdag
sambaballen maken
27 juli		

iemand is hem,
niemand is hem

Inside out

Zondag
28 juli

kegelspel

Trolls

Mexicaans fotolijstje knutselen

Week 2 Thema Fiesta Brazilië
Datum
Maandag
29 juli

Activiteit van de dag
papegaai knutselen

Spel van de dag
tafeltennis

Film van de dag
Rio

Dinsdag
30 juli

palmboom maken

paaltjes voetbal

Wreck-it Ralph

Woensdag
31 juli

mozaïek maken

levend stratego

Zootropolis

Donderdag
1 augustus

fruitspies maken

hockey

Dierengeheimen

Vrijdag
2 augustus

salamander knutselen

busje kruit

Viana

Zaterdag
3 augustus

zonnebril maken

darten

Mulan

Zondag
4 augustus

tropische bloemen maken

voetbal

Louis en de
aliens

Ben jij 8 jaar of ouder? Kom dan van 29 juli tot 11 augustus, van 13.00 en 16:00 uur, hutten bouwen.
Trek wel stevige schoenen aan! Sandalen en slipper zijn niet toegestaan op het bouwterrein.

Week 3 Thema Fiesta Azië
Datum
Maandag
5 augustus

Activiteit van de dag
olifant knutselen

Spel van de dag
hinkelen/touwtje springen

Film van de dag
Small Foot

Dinsdag
6 augustus

dromenvanger maken

flessenvoetbal

Incredibbles 2

Woensdag
7 augustus

pandabeer knutselen
trefbal
		

Hotel
Transylvania 3

Donderdag
8 augustus

pasteitje maken

spons, water, vuur

Paddington 2

Vrijdag
9 augustus

draak knutselen

tikspelletjes

De Piraten

Zaterdag
10 augustus

leeuw maken

knikkeren

Pieter Konijn

Zondag
waaier knutselen
11 augustus		
Week 4 Thema Fiesta Australië
Maandag
surfplank knutselen
12 augustus

iemand is hem,
niemand is hem

Sing

paaltjesvoetbal

Kikkerdril

Dinsdag
13 augustus

spatten

trefbal

Mees Kees langs de lijn

Woensdag
14 augustus

schildpad maken

voetbal

Happy Feet

Donderdag
15 augustus

broodje boven het vuur maken

sjoelen

Minions

Vrijdag
16 augustus

dolfijn knutselen

hockey

Spoken jagers

Zaterdag
17 augustus

vissenmobile maken

kegelspel

Nemo

Zondag
kleien
18 augustus
Week 5 Thema Fiesta Holland
Maandag
koningskroon maken
19 augustus		

levend stratego

Smurfen

waterballonnen
Sporten

Patatje oorlog

Dinsdag
20 augustus

klomp maken

verstoppertje

Pietje Bell

Woensdag
21 augustus

molen maken

flessen voetbal

Abeltje

Donderdag
22 augustus

stroopwafel versieren

handbal

Mees Kees

Vrijdag
23 augustus

Delfts blauw bord versieren

lummelen

Bee Movie

Zaterdag
24 augustus

kaas maken

sjoelen

De leeuwenkoning

Zondag
25 augustus

koe knutselen

kegelspel

Belle en het Beest

Week 6 Thema Fiesta Italië
Datum
Maandag
26 augustus

Activiteit van de dag
toren van Pisa knutselen

Spel van de dag
voetbal

Film van de dag
Mega Mindy

Dinsdag
27 augustus

ijsje knutselen

tikspelletjes

Prinses en de kikker

Woensdag
28 augustus

Italiaanse waaier maken

waterballonnen

De groeten van Mike

Donderdag
29 augustus

pizza maken

apenstaart tikkertje

Dolfje weerwolfje

Vrijdag
30 augustus

kok knutselen

flessenvoetbal

Ted

Zaterdag
31 augustus

knutselen met pasta

sjoelen

De mierenmepper

Zondag
1 september

fototoestel maken

darten

Iep

Zomeravonden op speelboerderij Het Buitenbeest

Boeventocht: ben jij een boefje, hou je van een speuren en spelletjes spelen?
Geef je dan op voor de avontuurlijke speurtocht de ‘Boeventocht’ op vrijdag 26 juli.
Kinder Foodtruck Festival: er is niks leuker dan samen met je vriendjes een beetje te chillen
en verschillende zelfgemaakte hapjes te eten! Het kan tijdens het Kinder Foodtruck Festival op
vrijdagavond 9 augustus. Geef je op!
Jumping-Night: dat is springen, springen en nog eens springen! Geef je op voor vrijdagavond
23 augustus. Leef je lekker uit op de verschillende luchtkussens en springspelletjes.

Zomeravonden op speelboerderij Het Buitenbeest
Zomeravond
Datum
Tijd

Kosten

leeftijd

Boeventocht

vrijdag 26 juli

19.00 - 21.30 uur

€ 3,00

6 - 12

Foodtruckfestival

vrijdag 9 augustus

18.30 - 21.00 uur

€ 3,00

6 - 12

Jumping-Night

vrijdag 23 augustus

19.00 - 21.30 uur

€ 3,00

6 - 12

ZoetermeerPashouders hebben gratis toegang (wel inschrijven). Vooraf inschrijven is verplicht.
Let op: vol is vol. Haal het inschrijfformulier bij speelboerderij Het Buitenbeest of download het
via www.stadsboerderijen.com.

Activiteiten op de boerderijgedeelte van de speelboerderij
Knuffel met een biggetjes en struin heerlijk over het boerenerf! In de zomervakantie zijn er leuke
boerenactiviteiten te doen. Kom naar ‘Dagje boerderij’ en ga eieren rapen, maak de hokken
schoon, voer de dieren en natuurlijk ook buiten spelen en knutselen. Groene vingers? Zaai in
een potje tuinkers, laat het thuis groeien, dan op een boterham met kaas of pindakaas en smullen
maar! Kijk hieronder in het schema wanneer wat er te doen is!Z

Activiteit
Wanneer
Tijd
Leeftijd
Dagje boerderij
elke dinsdag,
10.30-16.00
6-12
(dieren voeren,
woensdag en			
hokken schoonmaken,
donderdag			
spelen en knutselen)
			
				
				
				

Kosten
€ 12,50 incl.
lunch
Met bon uit
SpeelmeerPaspoort € 10,00
Opgeven verplicht!
tel 079-352 0624

			

Tuinkers zaaien
elke dag		
3-12
Gratis met bon uit
				SpeelmeerPaspoort
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, toegangsprijs, adres en telefoonnummer
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.

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! In de zomervakantie kun je elke
dag tuinkers in een potje zaaien, elke woensdag knutselen en elke dag een dierenspeurtocht volgen
op de twee stadsboerderijen. Je bent ook welkom bij ‘Voedertijd’. Kom ook meehelpen met de dieren
voeren en terugbrengen naar de stal. Je hoeft je alleen maar aan te melden bij de dierenverzorger. Kijk
hieronder in het schema wanneer wat er te doen is.

Stadsboerderij De Balijhoeve
Activiteit
Wanneer
Tijd
Leeftijd
Kosten
Knutselen
elke woensdag
13.00-16.00
3-12
gratis
				
Voedertijd
maandag t/m
vrijdag
15.30
alle
gratis
				
Speurtocht
elke dag		
3-12
bij inleveren krijg
				
je een waterijsje
Stadsboerderij De Weidemolen
Activiteit
Wanneer
Tijd
Leeftijd
Kosten
Knutselen
elke woensdag
10.00-16.00
3-12
gratis
				
Voedertijd
woensdag
15.30
alle
gratis
en vrijdag
zaterdag
10.00
en zondag
Speurtocht
elke dag		
3-12
bij inleveren krijg
				
je een waterijsje
				
Tuinkers zaaien
elke dag
10.00-17.00
3-12
gratis met bon uit
				Speelmeer				Paspoort
				
Pannenkoeken eten elke dag
10.00-17.00
3-12
1e pannenkoek
				
€ 3, tweede
				
pannenkoek gratis
				
met bon uit
				Speelmeer				Paspoort
De twee stadsboerderijen zijn in de vakantie open van maandag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis. Meer informatie op www.stadsboerderijen.org.

Zomerse activiteiten op wijktuin Rokkeveen
Heb jij groene vingers? Dan ben je welkom op wijktuin Rokkeveen! Hou je van bloemen en
wil je de zomer in huis halen? Kom dan een leuk zomerbloemstukje maken of een potje
goudsbloemzalf.

Activiteit
Wanneer
Tijd
Leeftijd
Kosten
Zomerbloemstukje woensdag 24 juli
tussen
4-12
€ 3,50,
maken		
14.00-16.00, 		
met bon uit
		
activiteit duurt 1 uur		
SpeelmeerPaspoort
				
€ 2,00.
				
Goudsbloemzalf
woensdag
tussen
4-12
€ 3,50,
maken
28 augustus
14.00-16.00, 		
met bon uit
		
activiteit duurt 1 uur		
SpeelmeerPaspoort
				
€ 2,00.
Wijktuin Rokkeveen, Spectrumsingel 50, 2718 JR Zoetermeer
www.zoetermeer.nl/wijktuinen.

Surf naar www.sportpas.nl en vind de weg naar jouw sport!
Wil je eens een nieuwe sport proberen? Ben je op zoek naar een activiteit die bij je past?
Surf dan naar www.sportpas.nl/zoetermeer! Daar vind je verschillende kennismakingscursussen
voor verschillende sporten én leeftijden. Zo kun je een sport uitproberen, zonder dat je direct lid
hoeft te worden. Naast de kennismakingscursussen, biedt de website nieuwe mogelijkheden.
Zo vind je een volledig sportoverzicht van Zoetermeer en kun je, via de sportgids, op zoek gaan
naar een sportaanbieder bij jou in de buurt. Weet je nog niet zo goed welke sport bij je past?
Met de sportkeuzewijzer kun je door het beantwoorden van 10 vragen, uitzoeken welke sport
het beste aansluit op jouw wensen.
Heb je een ZoetermeerPas dan kun je gratis of met korting meedoen aan een cursus.
Kortom, ga naar de website www.sportpas.nl en vindt de weg naar jouw sport!

Speelmeer 20 jaar!

Van 26 t/m 30 augustus 2019 in sportcentrum De Veur
Wat kun je doen?
Ben jij niet op vakantie en hou jij van een feestje? Je bent ook tussen de 4 en 12 jaar? Kom dan
naar sportcentrum De Veur en vier de verjaardag ‘Speelmeer 20 jaar’ met ons mee! De hele
week pakt Speelmeer uit met een extra feestelijk programma! Je kunt springen op luchtkussens
en stormbanen, knutselen, voetballen, clinics volgen van sportverenigingen, maffe spelletjes
doen bij de Speelmeer4kidzzz Presentator en daar leuke prijsjes winnen. Maar ook lekker
zwemmen voor kinderen met minimaal een zwemdiploma A (verplicht), een speurtocht volgen,
meedoen met diverse workshops, springen op trampolines, naar het theater gaan, iets te eten
maken boven een vuurtje en muziek maken. Te veel om op te noemen! Kijk in het SpeelmeerPaspoort of op www.speelmeer.nl voor meer informatie over het programma en de speel- en
zwembadregels.

Wat kost het?
De toegang voor een dag Speelmeer is voor kinderen en volwassenen € 3,10. Betalen kan
contant (graag gepast) of met uw pinpas. Kinderen van 4 t/m 12 jaar met een ZoetermeerPas
hebben op vertoon van deze pas én tegen inlevering van cheque nr. 8 gratis toegang. Geen
ZoetermeerPas? Gebruik dan de korting bon uit het SpeelmeerPaspoort van bladzijde 17.

Wanneer is het?
Van 26 t/m 30 augustus in sportcentrum De Veur van 10.00 - 16.00 uur.

Bijzonderheden
•
•
•
•

zwemmen alleen met minimaal zwemdiploma A
geen garderobe voor kleding aanwezig
wel inbewaargeving voor kostbaarheden aanwezig
voor meer informatie kijk op www.speelmeer.nl

Waar is het?
Sportcentrum De Veur, Prismalaan 40,2718 CX Zoetermeer

