
Lentekriebels in de voorjaarsvakantie!

Voorjaarsvakantie van 22 februari tot en met 1 maart 

Kom ook naar: 
¡ Zoetermeer Sport met het tafeltennistoernooi, sporten op de speelboerderij, 
 de MEGA Sport- en spelinstuif, Sport4you en Natuursprong
¡ Speelmeer met ‘Speelmeer On Tour bij het Nationaal Videogame Museum
¡ Speelboerderij Het Buitenbeest met het activiteitenprogramma ‘stap in 
 de toekomst’, dieren knuffelen en dagje boerderij
¡ Stadsboerderijen De Balijhoeve en De Weidemolen met dieren knuffelen, 
 voedertijd en knutselen.



Leef je uit met de activiteiten van Zoetermeer Sport!  
De Combinatiefunctionarissen Sport bieden in de voorjaarsvakantie weer veel leuke, sportieve 
activiteiten aan! Neem deel aan het schoolsporttoernooi tafeltennis, sporten op de speelboerderij, 
Speelmeer On Tour, de Speelmeer MEGA Sport- en spelinstuif, Sport4you en ga mee op avontuur 
in het bos met Natuursprong! Kortom, je hoeft je niet te vervelen deze vakantie! Doe jij ook mee? 

Activiteit  Wijk Locatie Tijd Prijs 
Maandag 24 februari 
Schoolsporttoernooi tafeltennis Dorp  Tafeltennisvereniging Taverzo 10.30-17.00 uur  
Groepen 5 t/m 8    Willem-Alexanderplantsoen 4

Sporten op speelboerderij  Meerzicht Het Buitenbeest, 12.00-15.00 uur  
Het Buitenbeest   Belvédèrebos 270 

Dinsdag 25 februari
Speelmeer On Tour bij het
Nationaal Videogame Museum Stadshart Theaterplein 11 09.30-12.00 uur   2,00*
9 t/m 12 jaar   Passage   

Woensdag 26 februari
Speelmeer MEGA Sport-   Oosterheem Sporthal de Oosterpoort,  13.00-16.00 uur   1,80*
en spelinstuif Carnaval   Zanzibarplein 20
4 t/m 12 jaar

Donderdag 27 februari
Sport4you 8 t/m 12 jaar  Noordhove  Sportzaal, Lijnbaan 311 10.00-12.00 uur   1,80*
    
Sport4you 8 t/m 12 jaar  Noordhove Sportzaal, Lijnbaan 311 13.00-15.00 uur   1,80*

Vrijdag 28 februari 
Natuursprong  Rokkeveen Balijbos, De Balijhoeve, 10.00-15.00 uur 
8 t/m 12 jaar   Kurkhout 100

* Kinderen met een ZoetermeerPas hebben op vertoon van de pas gratis toegang.



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 
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. 

Sporten op 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 wat 
anders. Laat je voetbalkunsten zien in de pannakooi, speel mee met het lichtjes-spel en een 
partijtje knotshockey! Je hoeft je niet aan te melden. De toegang is gratis.

Speelmeer On Tour bij het Nationaal Videogame Museum
Kijk op de volgende pagina voor alle informatie. 

Speelmeer MEGA Sport-en spelinstuif Carnaval 
Yes! Er vindt deze vakantie weer een MEGA Sport- en spelinstuif plaats. Ben jij tussen de 
4 en 12 jaar? Dan kun je in sporthal de Oosterpoort je drie uur lang uitleven! Het wordt 
MEGA gaaf met onder andere een stormbaan, een voetbalboarding, boogschieten en heel 
veel verenigingen die jou kennis laten maken met diverse sporten. Het thema van deze instuif 
is carnaval. Kom verkleed en maak kans op een te gekke prijs! De toegang € 1,80 en met de 
ZoetermeerPas is de activiteit gratis. Zorg dat je bij deze MEGA leuke en sportieve activiteit 
aanwezig bent.

Sport4you 
Wil jij kennis maken met vier verschillende sporten? Dan is Sport4you er speciaal voor jou! 
Verschillende verenigingen komen langs met uiteenlopende clinics, waaronder (kick)boksen, dans 
en voetbal. Je kunt meedoen als je tussen de 8 en 12 jaar bent. De toegang is € 1.80 en met de 
ZoetermeerPas is de activiteit gratis.

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 speelbos De Balij ga je leuke activiteiten beleven, waarin jij de 
natuur kunt ontdekken. Van tevoren aanmelden is verplicht. Meld je aan via de link natuursprong 
op: www.sportpas.nl/zoetermeer. Na aanmelding ontvang je verdere informatie. We starten bij 
stadsboerderij De Balijhoeve (Kurkhout 100). Deelname is gratis.



Speelmeer On Tour bij het Nationaal Videogame Museum 

Speelmeer gaat op bezoek bij het Nationaal Videogame Museum. Ben jij tussen de 9 en 12 
jaar? Dan bof je. Wedden dat dit je allerleukste museumbezoek is? Met behulp van meer dan 
200 spelcomputers en arcade speelkasten maak je interactief kennis met de geschiedenis 
van digitaal amusement. Je kunt ook meedoen met een knutselactiviteit, een speurtocht en 
beweegwedstrijdjes waarbij je een prijs kunt winnen. Bovendien krijg je iets te drinken en 
een snack. Maak kennis met dit unieke museum en beleef een topvakantie. Ook je ouders of 
verzorger(s) hebben hier plezier van, zij kunnen lekker gaan winkelen in het Stadshart, terwijl  
jij je naar hartenlust vermaakt in het Museum. 

Datum Locatie Tijd Prijs

Dinsdag Nationaal Videogame 09.30 - 12.00 uur * 9 t/m 12 jaar € 2,00
25 februari Museum  De Speelmeerkassa is open  * Ouders € 4,00
 Theaterplein 11,  van 9.30-10.30 uur.    (niet noodzakelijk)
 Stadhart Passage Daarna betaal je het gewone  * ZoetermeerPas kinderen
  museum tarief    gratis
   * Ouders met 
      ZoetermeerPas € 1,00
   * Opvanggroepen € 4,00 p.p.
   * Jongere kinderen en  
      hun ouders betalen het  
      gewone tarief

Meer informatie over deze Speelmeer activiteit op; www.speelmeer.nl 
Informatie over het Nationaal Videogame Museum; www.nationaalvideogamemuseum.nl
 



Welkom in de toekomst op speelboerderij Het Buitenbeest! 

We gaan ontdekken hoe het is om in de toekomst te leven. We gaan aan de slag met techniek, 
proefjes, uitvindingen en nog veel meer! Het film-, spel- en knutselprogramma is helemaal in het 
thema ‘toekomst’. Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Kom dan deze voorjaarsvakantie naar speelboerderij 
Het Buitenbeest. Er is van alles te doen! Ben jij een dierenliefhebber? Loop dan ook even langs de 
boerderij. Help de boer een handje mee, voer de dieren en geef ze natuurlijk een aai over hun bol! 

Datum 10:00-12:00 13:30-16:00 Spel van de dag  Film van de dag
Maandag kaleidoscope ufo’s maken sport en spel  Robots
24 februari 

Dinsdag lava fles    robot maken tafeltennis  Big hero 6
25 februari       

Woensdag 3d printen met ruimteslijm Levend Stratego  The Incredibles
26 februari 3d pen    maken

Donderdag       robotarm maken blik koken  sport op      Peabody &Sherman                                                                                                                        
27 februari       de speelboerderij

Vrijdag             Mars knutselen  raket knutselen sjoelen  Wreck It Ralph 2 
28 februari  

Zaterdag alien maken Buzz Lightyear   kegelen  Wally
29 februari

Zondag licht poppetje Star Wars  hockey  Monster & Co 
1 maart
   

Pannenkoeken Game-Night
Op vrijdag 28 februari organiseert speelboerderij Het Buitenbeest een pannenkoeken spelletjesavond! 
Wat voor een spelletjes spelen ze eigenlijk in de toekomst? Of laten ze robots de spelletjes spelen? 
Wij niet! Kom ook lasergamen, dansen bij de silent disco en laat je ‘glow in de dark’ schminken. 
We beginnen de avond met het eten van heerlijke pannenkoeken. Hierna beginnen we met de 
activiteiten. Ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Schrijf je dan snel in! De toegangskaartjes zijn te koop bij 
speelboerderij Het Buitenbeest. De kosten zijn € 3,00. ZoetermeerPashouders kunnen op vertoon 
van de pas kosteloos inschrijven. We verzoeken alle bezoekers lopend, fietsend of met het openbaar 
vervoer te komen omdat er beperkte parkeergelegenheid is. 



Activiteiten op het boerderijgedeelte van de speelboerderij 

Ook in de voorjaarsvakantie zijn er op de boerderij leuke activiteiten te doen. Kom de dieren 
bekijken en knuffelen. Geef je op voor ‘Dagje boerderij’, kom wintervogelvoer maken en knutsel een 
insectenhotelletje voor in de tuin om vogels en insecten te helpen. Meehelpen met dieren voeren, 
schoonmaken van hokken en natuurlijk ook buiten spelen of knutselen. Kijk hieronder in het schema 
wanneer wat te doen is.

Activiteit Wanneer Tijd Leeftijd Kosten  
Vetbolletjes en  zondag  14.00-16.00 3-12 gratis
pindaslingers maken 23 februari

Dagje boerderij dinsdag 25,  10.30-16.00 6-12 € 12,50 incl. lunch
(dieren voeren, hokken  woensdag 26 en   en gratis met
schoonmaken, spelen  donderdag 27   ZoetermeerPaspoort
en knutselen) februari   Opgeven verplicht via
    tel. 352 0624

Maak je eigen  vrijdag 28 en 14.00-16.00 3-12 gratis
insectenhotel zaterdag 29 
 februari
   
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 9525 of
352 0624. Kijk ook op: www.stadsboerderijen.org.

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).

Beestenboel op de stadsboerderijen 
Aai een biggetje en knuffel de konijnen, bekijk de koeien en de geiten in de stal of de schapen buiten in 
de wei: Het is één grote beestenboel op stadsboerderijen De Weidemolen en De Balijhoeve! Vind jij het 
leuk om dieren te verzorgen? Dan ben je 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 te doen is. 

Stadsboerderij De Balijhoeve
Activiteit Wanneer  Tijd Leeftijd  Kosten
Voedertijd maandag t/m vrijdag 16.00 alle  gratis 

Voedertijd zaterdag en zondag 10.00 alle  gratis

Stadsboerderij De Weidemolen
Activiteit Wanneer  Tijd Leeftijd  Kosten
Knutselen woensdag 26 februari 13.15-16.00 3-12  gratis

Voedertijd woensdag en vrijdag 15.30 alle  gratis
 zaterdag en zondag 10.00 
 
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.


