
Vrijwilligers gezocht

Komt u graag op speelboerderij Het Buitenbeest, de stadsboerderijen, 
de wijk- en schooltuinen of bij Speelmeer?

Heeft u nog wat tijd over? Kom ons dan helpen. We kunnen uw hulp hard gebruiken.

Wij zoeken vrijwilligers voor:
• het meehelpen en begeleiden van kinderen bij activiteiten en schooltuinlessen
• het onderhoud van de wijk- en schooltuinen, de moestuinen en het groen op 
 de stads- en speelboerderijen
• uitvoeren van kleine reparaties en technische klussen. 

Speelmeer
Speelmeer organiseert acht keer per jaar, voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar, 
diverse activiteiten in en rondom sportcentrum De Veur. Als vrijwilliger begeleidt u 
de kinderen in de voorjaars-, herfst-, kerstvakantie en zomervakantie, van 8.30 tot 
17.00 uur, bij de verschillende sport- en spelactiviteiten. In de laatste week van de 
zomervakantie is er een gevarieerd activiteitenprogramma met elke dag een ander 
thema!

Speelmeer zoekt vrijwilligers voor:
• houden van toezicht en begeleiding in de sporthal of in het zwembad
• begeleiding bij workshops
• op- en afbouwen van de attributen. 

Meer informatie op www.speelmeer.nl.

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger? 

Stuur dan een e-mail met uw naam, telefoonnummer en waar 
u zich voor wilt opgeven, naar: groenspelenleren@zoetermeer.nl.



Stadsboerderij 
De Balijhoeve 

Deze stadsboerderij grenst aan het 
Balijbos en is voor jong en oud een 
sociaal ontmoetingspunt. Iedereen kan 
hier kennis maken met de vele dieren 
zoals kippen, koeien, ezels, paarden 
en op het erf zijn er leuke speelplekjes 
voor kinderen. Elke woensdag is er een 
speciale knutselmiddag voor kinderen en 
in de vakanties kunnen ze meedoen met 
‘dagje boerderij’. Op zondagen worden de 
grote activiteiten georganiseerd zoals het 
zomerfeest.

Stadsboerderij De Balijhoeve zoekt 
vrijwilligers voor:
• runnen van het winkeltje in de   
 weekenden en in alle vakanties
• onderhoud van het terrein en de tuin 
• begeleiding van de knutselactiviteiten  
 op woensdagmiddag en bij grote   
 activiteiten zoals het zomerfeest.

Meer informatie op 
www.stadsboerderijen.org. 

Speelboerderij  
Het Buitenbeest
De speelboerderij bestaat uit een 
monumentale boerderij met stallen en 
een modern activiteitencentrum met een 
kas. Kinderen kunnen dieren bekijken en 
spelen op de Natuurspeelsplek. In het 
activiteitencentrum is er voor elke leeftijd 
spel- en knutselmateriaal aanwezig. Voor 
kinderen uit groep 5 van de basisschool zijn 
er schooltuinen. Elke basisschoolvakantie 
is er een vakantie-programma met 
knutselactiviteiten, sport- en spel, speciale 
thema-avonden en ‘dagje boerderij’.

Speelboerderij Het Buitenbeest zoekt 
vrijwilligers voor: 
• begeleiding bij knutselactiviteiten op  
 woensdagmiddag en in het weekend
•  bij activiteiten zoals het winterfeest
• begeleiding bij speciale avondactiviteiten
•  kleine reparatieklussen en onderhoud kas
•  schilder- en timmerwerkzaamheden. 

Meer informatie op 
www.stadsboerderijen.org.

Stadsboerderij 
De Weidemolen 

Deze stadsboerderij heeft een 
milieuvriendelijke publieksgebouw met 
een restaurant. In de stallen en buiten 
zijn de dieren te bewonderen. Er is een 
avonturenspeelplaats en een speelplek 
met speelhuisje voor jonge kinderen. Voor 
kinderen uit groep 5 van de basisschool 
zijn er schooltuinen. Elke woensdagmiddag 
kunnen kinderen in het tuinhuis knutselen. 
Ook zijn er op zondagen diverse grote 
activiteiten zoals het schaapscheerfeest.

Stadsboerderij De Weidemolen zoekt 
vrijwilligers voor:
• begeleiding van thema-activiteiten op  
 zondag (4 keer per jaar) 
• onderhoud van de gebouwen, hekken  
 en het groen
• verzorging van de dieren en het terrein.

Meer informatie op 
www.stadsboerderijen.org. 

Wijk- en 
schooltuinen
Kinderen uit groep 5 van de basisschool 
tuinieren onder schooltijd een uur per week. 
Het schooltuinprogramma start in augustus 
met themalessen op de wijk- en schooltuinen 
tot de herfstvakantie. Vanaf april tot de 
zomervakantie gaan ze aan de slag in hun 
eigen tuintje. Ieder jaar worden er open 
avonden georganiseerd. De schooltuinen 
liggen op stadsboerderij De Weidemolen 
en op speelboerderij Het Buitenbeest en de 
wijktuinen liggen in de wijken Rokkeveen, 
Noordhove en Palenstein.  

De wijktuinen zoeken vrijwilligers voor:
• kinderen begeleiden bij de   
 schooltuinlessen
• onderhouden van de tuin en de kas
• kinderen begeleiden bij de activiteiten,
 bij open avonden en in de schoolvakanties
• het plukken van fruit en het maken van jam
• kleine reparatieklusjes uitvoeren.

Meer informatie op 
www.zoetermeer.nl/wijktuinen. 


