
Programma Zomervakantie 2021 
 
Reis over de wereld 
 
Kom deze zomer gezellig spelen bij de Speelboerderij het Buitenbeest! Het thema is reis 
over de wereld. We nemen je mee langs verschillende wereld delen. De zomervakantie staat 
6 weken lang vol met verschillende activiteiten zoals, bouw je eigen hut in de huttenbouw 
weken, knutselen, spelen in de natuurspeeltuin, film kijken en nog veel meer. 
De speelboerderij is deze vakantie elke dag open van 10:00 uur tot 17:00 uur. 
 
 
Week 1  Reis door Europa  
 
 
 
Maandag  19 juli  Knutsel van de dag: Matroeska poppetjes 
                                         Spel van de dag: Paaltjes voetbal 

Film van de dag: Anastacia  
 
Dinsdag  20 juli  Knutsel van de dag: Hollandse speld 
                                           Spel van de dag: Tafeltennis 
                                           Film van de dag: Wip lala  
 
Woensdag  21 juli  Knutsel van de dag: Europese vlaggen 
                                              Spel van de dag: Hockey 
                                              Film van de dag: Ratatouille  
 
Donderdag  22 juli  Knutsel van de dag: Vlaamse friet maken 
                                              Spel van de dag: Spons, water en vuur 
                                              Film van de dag: Bigfoot junior 
 
Vrijdag   23 juli  Knutsel van de dag: Vissen mobiel 
                                              Spel van de dag: Busje trap 
                                              Film van de dag: Frozen2 
 
Zaterdag  24 juli  Knutsel van de dag: Engelse drop    
                                              Spel van de dag: Iemand is hem niemand is hem 
                                              Film van de dag: Corgi  
 
Zondag  25 juli  Knutsel van de dag: Spaanse waaier 
                                              Spel van de dag: Voetbal 
                                              Film van de dag: Madagaskar 3  
 
 
 
 
Hutten bouwen: 
Van 19 juli t/m 1 Augustus kunnen er hutten gebouwd worden op Speelboerderij het 
Buitenbeest. Tussen 13:00 uur en 16:00 uur kan je hutten bouwen. Kinderen vanaf de leeftijd 
8 t/m 12 jaar kunnen hieraan deelnemen. Zorg ervoor dat je goede schoenen aantrekt. 
Slippers en zandalen zijn niet toegestaan. Kom jij de mooiste hut bouwen? 
 
 
 
 



 
Week 2  Reis door Azië  
 
 
Maandag  26 Juli  Knutsel van de dag: Olifant versieren 
                                      Spel van de dag: Sjoelen  
                                          Film van de dag: Kungfu Panda  
 
Dinsdag 27 Juli             Knutsel van de dag: Wajangpop  
                                          Spel van de dag: Trefbal 
                                          Film van de dag: Ice age 3 
 
Woensdag  28 juli             Knutsel van de dag: Vlinder maken 
                                          Spel van de dag: Darten 
                                          Film van de dag: Mulan  
 
Donderdag  29 juli              Knutsel van de dag: Noodles maken  
                                          Spel van de dag: Stratego 
                                          Film van de dag: Raya 
 
Vrijdag    30 juli              Knutsel van de dag: Aziatische hoed 
                                          Spel van de dag: busje trap 
                                          Film van de dag: Big Hero 6 
 
Zaterdag  31 aug.           Knutsel van de dag: Draak knutselen 
                                           Spel van de dag: Iemand is hem niemand is hem 
                                           Film van de dag: Hoe tem je een draak 
 
Zon   1 aug              Knutsel van de dag: Aapje maken  
                                           Spel van de dag: Voetbal 
                                           Film van de dag: Jungle Book  
 
 
 
 
 
Zomeravond 1 
Kinder Foodtruck Festijn op vrijdagavond 30 juli van 18:30 uur tot 21:00 uur. 
Kom samen met je vriendjes en vriendinnetjes naar het Foodtruck festijn. Bij diverse 
kraampjes kun je lekkere gerechtjes en hapjes maken. Het Foodtruck festijn is voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar (inschrijven verplicht). Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar op de 
Speelboerderij. 
Kosten € 3 euro/ € 1.50 korting met bon uit Speelmeer paspoort/ Zoetermeerpashouders 
gratis. 
 
 
 
Hutten bouwen: 
Van 19 juli t/m 1 Augustus kunnen er hutten gebouwd worden op Speelboerderij het 
Buitenbeest. Tussen 13:00 uur en 16:00 uur kan je hutten bouwen. Kinderen vanaf de leeftijd 
8 t/m 12 jaar kunnen hieraan deelnemen. Zorg ervoor dat je goede schoenen aantrekt. 
Slippers en zandalen zijn niet toegestaan. Kom jij de mooiste hut bouwen? 
 
 
 



Week 3  Reis door Australië  
 
 
Maandag  2 aug.  Knutsel van de dag: Tasmanian Devel 

          Spel van de dag: Sjoelen 
                                            Film van de dag: Haai Five 
 
Dinsdag  3 aug.          Knutsel van de dag: Kiwi Vogel 
                                             Spel van de dag: Panna Kooi  
                                             Film van de dag: Sammy 2 
 
Woensdag  4 aug.          Knutsel van de dag: Schildpad maken 
                                             Spel van de dag: Lichtjes spel 
                                             Film van de dag: Finding nemo 
 
Donderdag  5 aug.         Knutsel van de dag: Timtam biscuit maken 
                                            Spel van de dag: Levend Stratego                                         

         Film van de dag: De kleine zeemeermin  
 
Vrijdag            6 aug.         Knutsel van de dag: Koraal maken 
                                            Spel van de dag: Busje kruit 
                                            Film van de dag: Shark tale 
 
Zaterdag  7 aug.        Knutsel van de dag: Haai knutsel  
                                            Spel van de dag: Kat en muis 
                                            Film van de dag: De vijf legendes 
 
Zondag     8 aug.       Knutsel van de dag: Boomrang maken 
                                           Spel van de dag: Voetbal 
                            Film van de dag: Over the Hedge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Week 4  Reis door Noord-Amerika  
 
 
 
Maandag  9 aug  Knutsel van de dag: Totempaal 

Spel van de dag: Voetballen 
                                             Film van de dag: Pocahontas 
 
Dinsdag  10 aug         Knutsel van de dag: The walk of fame 
                                           Spel van de dag: Darten 
                                           Film van de dag: Annie 
 
Woensdag  11 aug   Knutsel van de dag: Cowboy 
                                            Spel van de dag: Slagbal  
                          Film van de dag: Zoo Tropolis 
  
Donderdag  12 aug         Knutsel van de dag: Hamburger maken 
                                          Spel van de dag: Sjoelen                                         

        Film van de dag: Het regent gehaktballen  
 
Vrijdag           13 aug   Knutsel van de dag: American football vaantje 
                                        Spel van de dag: American football  
                                      Film van de dag: Cars 
 
Zaterdag  14 aug   Knutsel van de dag: Vrijheidsbeeld 
                                            Spel van de dag: Busje trap 
                                            Film van de dag: Binnenstebuiten   
 
 
Zondag    15 aug        Knutsel van de dag: Dromen vanger 
                                           Spel van de dag: Lijnbal 
                            Film van de dag: Boss Baby 
 
 
 
 
 
 
 
Zomeravond 2 
Indianen avond op vrijdagavond 13 Augustus van 19:00 uur tot 21:30 uur. 
Kom je ook naar de indianen avond? Deze avond staat vol diverse spelletjes, zoals 
boogschieten, sporen zoeken en vissen vangen. 
De indianen avond is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar (inschrijven verplicht). 
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar op de Speelboerderij. 
Kosten € 3 euro/ € 1.50 korting met bon uit Speelmeer paspoort/ Zoetermeerpashouders 
gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Week 5   Reis door Zuid-Amerika 
 
 
Maandag  16 aug. Knutsel van de dag: Cactus maken 

          Spel van de dag: Voetballen 
                                            Film van de dag: Rango  
 
Dinsdag  17 aug.          Knutsel van de dag: Papegaai maken 
                                             Spel van de dag: Darten 
                                             Film van de dag: Rio 2 
 
Woensdag  18 aug.          Knutsel van de dag: Sambaballen knutselen 
                                             Spel van de dag: Slagbal 
                                             Film van de dag: Sing 
 
Donderdag  19 aug.         Knutsel van de dag: Taco bereiden 
                                            Spel van de dag: Sjoelen                                         

         Film van de dag: Ferdinand  
 
Vrijdag            20 aug.         Knutsel van de dag: Weefgetouw maken 
                                            Spel van de dag: Trefbal 
                                            Film van de dag: Onward 
 
Zaterdag  21 aug.        Knutsel van de dag: Alpaca masker 
                                            Spel van de dag: Busje trap 
                                            Film van de dag: Keizer Kuzco  
 
Zondag     22 aug.       Knutsel van de dag: Coco 3D 
                                           Spel van de dag: Lijnbal 
                            Film van de dag: Coco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Week 6  Reis door Afrika  
 
 
Maandag  23 aug.          Knutsel van de dag: Giraffe maken 

           Spel van de dag: Paaltjes voetbal 
                                              Film van de dag: Madagaskar 
 
Dinsdag   24 aug.          Knutsel van de dag: Potten bakken  

           Spel van de dag: Trefbal 
               Film van de dag: Zoop in Afrika 
 
Woensdag   25 aug.         Knutsel van de dag: Leeuw knutselen 
                                              Spel van de dag: Waterballonnen gevecht  
                                              Film van de dag: Lion King 
 
Donderdag       26 aug. Knutsel van de dag: Afrikaanse lekkernij 
                                      Spel van de dag: Ballonnen darten 
                                               Film van de dag: Zambezia 
 
Vrijdag     27 aug.        Knutsel van de dag: Armbandjes maken 
                                          Spel van de dag: Kegelspel 
                                          Film van de dag: Animals United  
 
Zaterdag   28 aug.        Knutsel van de dag: Afrikaanse klederdracht  
                                           Spel van de dag: Levend Stratego 
                                           Film van de dag: Noemba  
  
Zondag     29 aug.         Knutsel van de dag: Afrikaans huis maken 
                                          Spel van de dag: Paaltjes voetbal 
                                          Film van de dag: Wild  
 
 
 
 
 
 
Zomeravond 3 
Jumping night op vrijdagavond 27 Augustus van 19:00 uur tot 21:30 uur. 
Een avond met diverse luchtkussen en spring spelletjes. Vind je het leuk om heel actief bezig 
te zijn en je lekker te kunnen uitleven. 
Jumping night is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar (inschrijven verplicht). Inschrijfformulieren 
zijn verkrijgbaar op de Speelboerderij. 
Kosten € 3 euro/ € 1.50 korting met bon uit Speelmeer paspoort/ Zoetermeerpashouders 
gratis. 
 
 
 
 


