
Voorjaarsvakantie van 26 februari tot en met zondag 5 maart 

Kom ook naar: 
■  Speelboerderij Het Buitenbeest met knutselprogramma ‘Later als ik groot ben’,  

dieren knuffelen en ‘Dagje Boerderij’ 

■  Stadsboerderij De Balijhoeve en De Weidemolen met dieren knuffelen en knutselen

■  Pas op! Piraten bij Speelmeer op 2 maart 

■  Sport en Spel met sporttoernooien in de zaal, Sport- en spelinstuif, Zoethout,  

Sport4you en Natuursprong

Later als ik groot ben ..…..



Speelboerderij Het Buitenbeest  
‘Later als ik groot ben..........’
‘Als ik later groot ben, dan word ik piloot’. Of toch niet? ‘Als ik later groot ben, dan word ik 
schooljuffrouw of verpleegster, brandweerman of toch misschien politieagent. Gelukkig hoef 
je nu nog niet te kiezen. Maar vind je het leuk om voor één dag in de huid te kruipen van  
een politieagent of schooljuffrouw? Kom dan in de voorjaarsvakantie naar speelboerderij  
Het Buitenbeest! Of je nu in het activiteitencentrum een politiepet maakt, een film kijkt, buiten 
als boer de dieren knuffelt of als fotograaf foto’s maakt met je zelfgemaakte fototoestel uit 
het knutselprogramma: het kan allemaal! 

Het ‘Later als ik groot ben’ knutsel- en sportprogramma
Kom knutselen aan de grote knutseltafel (vergeet je knutselwerkje niet mee naar huis te nemen),  
film kijken en meedoen met spel van de dag!

Maandag 27 februari ’s morgens politiepet maken
’s middags handboeien knutselen
Spel van de dag Sport en Spel op de speelboerderij
Film van de dag Annie

Dinsdag 28 februari ’s morgens vliegtuig maken
’s middags stethoscoop knutselen
Spel van de dag tafeltennis
Film van de dag Ratatouille

Woensdag 1 maart ’s morgens fototoestel maken
’s middags kappersspiegels knutselen
Spel van de dag spons, water, vuur
Film van de dag Inside out

Donderdag 2 maart ’s morgens brandweertekening maken
’s middags pizza’s bakken
Spel van de dag trefbal
Film van de dag Big Hero 6

Vrijdag 3 maart ’s morgens koksmuts maken
’s middags kok knutselen
Spel van de dag tikspelletjes
Film van de dag Mees Kees

Zaterdag 4 maart ’s morgens boerenzakdoek knutselen
’s middags raket maken
Spel van de dag flessenvoetbal
Film van de dag Abeltje

Zondag 5 maart ’s morgens Bob de Bouwer maken
’s middags boot knutselen
Spel van de dag Levend Stratego
Film van de dag Finding Dory



Heel de speelboerderij bakt appeltaart!
Vind je het leuk om appeltaart 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 op 
vrijdagavond 3 maart naar de appeltaartenwedstrijd. Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Schrijf je 
dan snel in! Doe je schort voor, meng alle ingrediënten in een kom en kneden maar! Nog even 
in de oven mooi bruin bakken en als het klaar is, gaan we natuurlijk wel een stukje proeven. 
En welk team gaat er met de titel ‘beste appeltaartenbakker’ vandoor? Het begint om  
18.30 uur en het duurt tot 21.00 uur.

Inschrijven
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen zich opgeven voor de avond. De entree bedraagt 
€ 3,00 per kind, voor kinderen met een ZoetermeerPas is het gratis. Let op: inschrijven is  
verplicht! Vol =vol. Kijk voor het inschrijfformulier op www.stadsboerderijen.org of haal het  
op bij speelboerderij Het Buitenbeest. Lever het inschrijfformulier, samen met het geldbedrag,  
in op de speelboerderij. Je ontvangt een toegangskaart voor de avond.

Inleefatelier
Beleef het dagelijks leven in Nicaragua
Stap in de voorjaarvakantie het nagebouwde Nicaraguaans dorp van het Inleefatelier binnen en 
waan je in de wereld hoe de mensen daar leven, werken, wonen en kinderen naar school gaan. 
Rondom het dorpspleintje staat een school, een bank, een winkel en een woonhuis. Om je echt in  
te leven ga je samen met andere kinderen een rol spelen zoals een onderwijzer, leerling, 
winkelmedewerker, klant, vader, moeder, schoenpoetser, de baas van een bank. Je wisselt telkens 
van rol, zodat je alle bewoners van het dorp speelt, om zo te ervaren hoe het is om in Nicaragua te 
wonen en te werken, wat kinderarbeid is en hoe belangrijk het is om naar school te gaan. De hele 
voorjaarsvakantie kan je gratis, van 13.00 tot 15.00 uur, langskomen om een rol te spelen. 



Wil je graag bij ijskoud weer de vogels helpen, dieren een dikke knuffel geven en heb jij het  
in je om een echte boer of boerin te worden? Lees dan gauw verder en  kom dan langs bij 
speelboerderij Het Buitenbeest! 

Wintervogelvoer maken
Wil je de vogels de koude winter doorhelpen en zelf een leuke middag beleven? Op zondag  
26 februari kun je tussen 14.00 en 16.00 uur onder begeleiding vetbollen maken en pindasnoeren 
rijgen. Natuurlijk mag je de vetbollen en pindasnoeren mee naar huis nemen. Vooral bij vriezend 
weer en sneeuw kunnen de vogels wel wat extra eten gebruiken.

Dagje boerderij op speelboerderij Het Buitenbeest
Altijd al een keer in de huid van een boer of boerin willen kruipen? Het kan met ‘dagje boerderij’ 
van, maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart, op speelboerderij Het Buitenbeest. Tussen 
10.30 en 16.00 uur komen alle boerenklussen aan bod zoals de stal uitmesten, koeien en geiten 
hooi brengen, konijnen verzorgen, de kippen graan geven en eieren rapen. Trek een echte 
boerenoverall aan, en gaan met die... kruiwagen! Tussen de middag schuif je aan de boerentafel  
aan voor een heerlijke biologische lunch. Je gaat ook knutselen en spelen in het activiteitencentrum 
en op de natuurspeelplek. Ben je zes jaar of ouder? Dan kunnen je ouder(s) of verzorger(s) je 
telefonisch opgeven via telefoonnummer 079 352 0624. De kosten zijn € 12,50 per kind.  
Het geldbedrag neem je mee als je komt.

ZoetermeerPas
Heb je een ZoetermeerPas? Dan kan je gratis meedoen aan deze activiteiten. Neem je
ZoetermeerPas mee want die moet je laten zien!

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.

Tip voor ouder(s) of verzorger(s)
Om het dagje op speelboerderij Het Buitenbeest veilig te laten verlopen nog wel even een paar tips. 
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).



Voorjaar op de stadsboerderijen
Ruik je de lente al? Heb je de jonge dieren al gezien? Beleef het in de voorjaarsvakantie op de 
stadsboerderijen De Weidemolen en De Balijhoeve. Trek je laarzen of oude schoenen aan en 
kom heerlijk over het boerenerf struinen. Bij mooi weer lopen de schapen en geiten buiten. 
Wie weet zie je het varken in de modder wroeten. Wil je een dagje boer of boerin zijn? Geef je 
dan op voor een ‘dagje stadsboerderij.’

Stadsboerderij De Balijhoeve
Knutselen en dieren knuffelen
Vind je leuk om in je vakantie dieren te knuffelen of iets te knutselen? Kom dan op woensdag 1 maart 
tussen 10.00 en 16.00 uur op De Balijhoeve knutselen en dieren knuffelen. ‘s Morgens kun je een 
fototoestel maken en ‘s middags een kappersspiegel knutselen. Beide activiteiten zijn gratis. 

Dagje stadsboerderij op De Balijhoeve
Niets is leuker dan meehelpen op de boerderij. Trek een echte boerenoverall en laarzen of klompen 
aan en kom meehelpen op dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart met de klusjes op de 
boerderij. ’s Morgens van 10.00 tot 12.30 uur kun je meehelpen met het verzorgen en voeren van  
de geiten en de kippen,verse eieren rapen en konijnen of cavia’s knuffelen. De kosten zijn  
€ 6,00 per kind. 
’s Middags kan je 13.00 tot 15.30 uur meehelpen met verzorgen van pony’s en ezels poetsen, 
hoeven krabben, hokken uitmesten en opstrooien. De kosten zijn € 6,00 per kind. Bij beide 
activiteiten krijg je in de pauze een biologisch vruchtensapje. 
Wil je meedoen en ben je tussen de 6 en 12 jaar? geef je dan op! Inschrijven kan telefonisch via  
De Balijhoeve, telefoon (079) 362 0832. Het geldbedrag neem je mee als je komt.

ZoetermeerPas
Kinderen die een ZoetermeerPas hebben mogen gratis meedoen aan deze activiteiten.
Neem je ZoetermeerPas mee want die moet je laten zien!



Stadsboerderij De Weidemolen
Kom naar het ‘Winterfeest’ op De Weidemolen
Stadsboerderij De Weidemolen is zondag 26 februari voor kinderen, ouder(s),verzorger(s) opa’s  
en oma’s omgetoverd in winterse sferen! Trek de wanten aan, zet de warme muts op en kom van 
13.00 tot 16.00 uur naar het winterfeest. Doe mee met de winterspelletjes zoals sneeuwbalgooien, 
kom knutselen in het teken van de winter, laat je schminken en breng tussen 13.30 en14.30 uur een 
bezoek aan Olaf en Elza van Frozen. Heb je het koud gekregen? Ga dan op het erf van de boerderij 
een broodje bakken bij het kampvuur en er staat ook een koek en zopie kraam.

Winterfeest activiteitenkaart
Meedoen met de activiteiten op het winterfeest kost € 3,00. De activiteitenkaart is te koop in de 
voorverkoop of op de dag zelf op De Weidemolen. 
Meer informatie bij De Weidemolen, Burgemeester Middelberglaan 2, telefoon 079 343 4181.

ZoetermeerPas
Kinderen die een ZoetermeerPas hebben mogen gratis meedoen aan deze activiteiten.
Neem je ZoetermeerPas mee want die moet je laten zien!

Knutselen en dieren knuffelen
Vind je leuk om in je vakantie dieren te knuffelen of iets te knutselen? Kom dan op woensdag  
1 maart tussen 10.00 en 16.00 uur op De Weidemolen knutselen en dieren knuffelen. 
‘s Morgens kun je een fototoestel maken en ‘s middags een kappersspiegel knutselen. 
Beide activiteiten zijn gratis.

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.

Nieuwe website stadsboerderijen 
Heb je de nieuwe website van de stadsboerderijen al gezien?  
Op de nieuwe website:  
www.stadsboerderijen.org vind je voortaan alle informatie van de stadsboerderijen 
De Balijhoeve, De Weidemolen en speelboerderij Het Buitenbeest. Je vindt hier 
ook de komende activiteiten en meer informatie over de dieren en de geschiedenis 
van de stadsboerderijen. Ook de digitale voorjaarsvakantiefolder, het inschrijfformulier 
van de appeltaartwedstrijd, de laatste nieuwtjes en de mooiste foto’s.  
Zo weet je precies wat, waar en wanneer er iets te beleven valt! 



Sport en Spel in de voorjaarsvakantie
Kom langs voor de leukste en sportiefste activiteiten in de voorjaarsvakantie. Neem deel aan 
het schoolsporttoernooi tafeltennis, ga mee op avontuur in het bos, kom voetballen tijdens 
Zoethout of leef je uit bij de Sport- en spelinstuif. Je hoeft ook deze vakantie niet stil te zitten!

Activiteit Wijk Locatie Tijd

Maandag 27 februari

Schoolsporttoernooi tafeltennis Stedelijk Tafeltennisvereniging Taverzo, 10.30-17.00 uur

(groep 5 t/m 8) Willem-Alexanderplantsoen 4

Sporten op de speelboerderij Meerzicht Het Buitenbeest, 12.00-16.00 uur

Belvédèrebos 270

Dinsdag 28 februari

Sport4you (8 t/m 12 jaar) Noordhove Sportzaal Lijnbaan, 10.00-12.00 uur

Lijnbaan 311

Sport4you (8 t/m 12 jaar) Noordhove Sportzaal Lijnbaan, 13.00-12.00 uur

Lijnbaan 311

Zoethout voetbal (6 t/m 9 jaar) Palenstein Rakkersveld 147 13.15-14.30 uur

Zoethout voetbal (vanaf 10 jaar) Palenstein Rakkersveld 147 14.45-16.00 uur

Woensdag 1 maart

Sport- en spelinstuif Buytenwegh Sportzaal Den Brabanderhove, 13.00-15.00 uur

Den Brabanderhove 20

Sport- en spelinstuif Palenstein Cor van Zijpzaal, Castellum 14.00-16.00 uur

Rakkersveld 255

Sport- en spelinstuif Oosterheem Sporthal de Oosterpoort, 14.00-16.00 uur

Zanzibarplein 20

Donderdag 2 maart

Fietsen naar Speelmeer Palenstein Rakkersveld 147 09.30-16.30 uur

Speelmeer Rokkeveen Sportcentrum De Veur, 10.00-16.00 uur

Prismalaan 40

Vrijdag 3 maart

Natuursprong Rokkeveen Balijbos, de Balijhoeve 10.00-15.00 uur

Kurkhout 100

Zaterdag 4 maart

Sport,spel en crea Palenstein Cor van Zijpzaal, Castellum 13.00-15.00 uur

(ingang Rakkersveld 255)



Schoolsporttoernooi tafeltennis
Wist je dat tafeltennis de snelste balsport ter wereld is? Ben jij ook zo’n ster in deze supersnelle 
sport? Of wil je het graag leren? Doe dan mee met het schoolsporttoernooi tafeltennis! In samen-
werking met tafeltennisvereniging Taverzo wordt er weer een leuk 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. Wordt jouw school de nieuwe kampioen?

Sporten op speelboerderij Het Buitenbeest 
Kom naar speelboerderij Het Buitenbeest voor een sportieve middag. We gaan veel verschillende 
sporten en spellen met elkaar spelen. Je hoeft je niet aan te melden. Deelname is gratis.

Sport4you 
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 word jij een echte 
sportprofessional! Meedoen kan als je tussen de 8 en 12 jaar bent. Aanmelden voor de ochtend  
kan om 09.45 uur en voor de middag om 12.45 uur op de locatie. De toegang is € 1.80 en met de 
ZoetermeerPas is de activiteit gratis.

Zoethout voetbal
Hou jij van voetbal en wil jij de nieuwe Messi of Ronaldo worden? Kom dan naar Palenstein.  
Werk aan jouw dribbels, trucjes en schijnbewegingen en pas deze gelijk toe in een 4x4 toernooi! 
Deelname is gratis. Aanmelden voor de leeftijdscategorie 6 tot en met 9 jaar is om 13.00 uur en  
voor de leeftijdscategorie 10+ om 14.30 uur op de locatie.

Sport- en spelinstuif
Ook deze vakantie gaan de sport- en spelinstuiven gewoon door! Kom naar een van de drie 
sportzalen en leef je sportief uit. Voetbal, basketbal, badminton, tikspellen en klimmen en klauteren; 
het kan allemaal bij onze instuiven. Iedereen van 4 tot en met 12 jaar is welkom. Het wordt weer één 
groot sportief feest! De toegang is €1,80 en met de ZoetermeerPas is de activiteit gratis.



Fietsen naar Speelmeer
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en wil je graag naar Speelmeer, maar is het lastig om er te komen?  
Je kunt vanuit Palenstein, met de Buurtsportcoach, op de fiets naar sportcentrum De Veur voor een 
gezellige dag bij Speelmeer! Heb je een ZoetermeerPas dan is de activiteit gratis (pas meenemen  
bij inschrijving). Heb je geen pas dan betaal je € 3.10. Dit bedrag lever je van te voren in bij de 
Buurtsportcoach. We vertrekken om 09.30 uur met de fiets op het plein, Rakkersveld 147. Zorg dat 
je op tijd aanwezig bent! Om half vijf zijn we terug. Neem zelf (eventuele) zwemkleding, eten, 
drinken en geld mee. 

Speelmeer
Ahoy landrotten, pas maar op want wij komen 2 maart bij Speelmeer aan boord! 
Wordt ook piraat en beleef een dag vol avontuur bij Speelmeer. 
Samen sporten, klimmen en klauteren, springen op het luchtkussen en zwemmen. Dat kan bij
Speelmeer! In samenwerking met de Speelmeer organisatie worden er weer veel sport- en 
spelactiviteiten aangeboden. 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.

Natuursprong
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! In het speelbos De Balij ga je leuke buitenactiviteiten beleven waarin 
jij de natuur kunt ontdekken. We gaan hutten bouwen, klimmen en klauteren, zelf broodjes bakken 
en veel leuke spellen in het bos spelen. 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). Vol=vol! Geef je dus nu op!

Sport, spel en crea
Voetballen, klimmen, klauteren en knutselen: dat kan op zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur in 
sportzaal Castellum! Iedereen tussen de 4 en 12 jaar is van harte welkom. De toegang is €1,30  
en met je ZoetermeerPas is de activiteit gratis.

Kennismakingscursussen: Sporten… Ja leuk! 
Wil je eens een nieuwe sport proberen? Ben je op zoek naar een activiteit die bij je past?  
De kennismakingscursussen zijn dé kans om kennis te maken met een sport die jou leuk lijkt.  
Het maakt niet uit hoe oud je bent, of je de sport al kent of nog niet, graag alleen of samen met 
anderen wilt sporten. Je kunt verschillende cursussen uitproberen. Er zijn wel 200 verschillende 
cursussen waar je uit kunt kiezen en er komen steeds weer nieuwe cursussen bij. Maak ook kennis 
met het Zoetermeerse sportaanbod. Kijk voor een leuke cursus op www.kennismakingscursus.nl en 
schrijf je eenvoudig in, want sporten... is leuk! Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan 
contact met ons op via het e-mailadres: kennismakingscursus@zoetermeer.nl.

Uitslag vakantiepuzzel 
In de kerstvakantiefolder heeft een vakantiepuzzel gestaan. Hieronder de gelukkige prijswinnaars!

1e prijs Space scooter: Serena Roosendaal, 8 jaar, Het Palet
2e prijs Derbystar voetbal: Jesse Gerth, 10 jaar, Passe Partout
3e prijs Skateboard: Desley Albert, 11 jaar, De Vuurtoren



Pas op! Piraten bij Speelmeer
Donderdag 2 maart: Speelmeer in sportcentrum De Veur

Ahoy landrotten, pas maar op want wij komen 2 maart bij Speelmeer aan boord! 
Word ook piraat en beleef een dag vol avontuur bij Speelmeer. Kom in beweging, ontmoet,  
of maak vriendjes en vriendinnetjes om lekker te spelen, te sporten, te zwemmen, te knutselen  
en een workshop te volgen. Kom ook en beleef een superdag!

Wat kun je bijvoorbeeld doen bij Speelmeer?

Sportzaal Grote voetbalboarding van Speelmeer hele dag
Groot Speelmeer springkussen hele dag
Piratenrun hele dag
Naar de haaienrun hele dag
Piratenspelen hele dag
Boegspriet piratenstrijd hele dag
Piratenspeurtocht 10.00 - 13.00 uur

Speelmeer4Kidzzz De knallende kanonskogel 10.00 - 14.30 uur
Kapitein Roodbaard’s papegaai
Ren je rot
Piraten weet je weetje Quizzz
Touwtrekken voor piraten

Theater Opa, voorheen piraat, en de 3 kisten
door Tof Toneel op het fort 14.30 - 15.30 uur

Doezelhoek Piratenhoed maken 10.00 - 16.00 uur

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

Buitenprogramma Piratenworstjes roosteren 11.00 - 15.00 uur
Piratensmokkelspel 12.00 - 15.00 uur
Leer een piratenvuurtje maken 12.00 - 15.00 uur

Creativiteit Onderzetter voor een piratendrankje 13.00 - 16.00 uur
Papegaaitje van wol maken 10.00 - 13.00 uur
Playmaïs piratenschip maken 13.00 - 16.00 uur
Schminken 13.30 - 16.00 uur

Workshops Piratenoorbel maken 10.00 - 15.30 uur
Piratenpizza bakken in de kombuis 10.30 - 15.00 uur
Piratenfotolijstje mozaïeken 10.30 - 15.00 uur



Wie, waar, wanneer, en hoeveel?
Speelmeer is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Sportcentrum De Veur aan de Prismalaan 40.
Donderdag 2 maart 2017, van 10.00 tot 16.00 uur.
Kinderen kunnen op vertoon van de ZoetermeerPas Speelmeer gratis bezoeken.
De toegang is voor kinderen € 3,10. 
Ouders die blijven betalen ook € 3,10, maar kunnen nergens aan meedoen!
Bij Speelmeer kunt u pinnen!

Aanmelden is niet nodig. Neem eten en drinken mee en laat vooral kostbaarheden  
(zoals je sieraden en mobieltje) 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 tas kun je bij de ‘inbewaargeving’ afgeven, zodat je niets kunt kwijtraken. 
Kinderwagens en kinderen onder 4 jaar mogen de sporthal niet betreden! 
Voor meer informatie en de zwembadregels kijk je op www.speelmeer.nl.

Meer informatie over Speelmeer: 
• Speelmeer infolijn: 06 50253415 (van ma. t/m vrij. tijdens kantoortijden).
• Stichting MOOI: (079) 3466 119

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Vind je het leuk om op de foto te gaan voor het 
SpeelmeerPaspoort 2017? Vinden je ouders dat ook een goed idee? Stuur dan een foto en je 
gegevens naar speelmeer@zoetermeer.nl en wordt een van onze fotomodellen!

Speelmeer is een samenwerkingsverband tussen: gemeente Zoetermeer,  
team Groen Spelen Leren en Stichting MOOI. 



Kijk voor meer informatie over de verschillende activiteiten: 

Speelboerderij Het Buitenbeest: 

 
www.stadboerderij.org  Stadsboerderij Het Buitenbeest

 @BuitenbeestZM  Speelboerderij Het Buitenbeest

 buitenbeest100@gmail.com

Stadsboerderij De Balijhoeve
  

 
www.stadboerderij.org 

 @balijhoeveZM  balijhoeve@zoetermeer.nl

Stadsboerderij De Weidemolen

 
www.stadboerderij.org  Stadsboerderij De Weidemolen

 @WeidemolenZM  weidemolen@zoetermeer.nl

Speelmeer:

 
www.speelmeer.nl  Speelmeer Zoetermeer

 speelmeer@zoetermeer.nl

Sport en Spel

 
www.zoetermeer.nl/sportaanbod   Sport & Spel Zoetermeer 

 @sport_spel_079  sport-spel@zoetermeer.nl


