SPEELMEERPASPOORT 2022

KOM MAAR OP
ALS JE DURFT!
JOUW PASPOORT VOL ACTIVITEITEN MET KORTING !
VOOR IEDEREEN VAN 4 T / M 12 JAAR

2022
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Naam:
Leeftijd:
Telefoon:
School:
Handtekening:

PLAK
HIER JE
PASFOTO

HALLO KIDS!

KOM MAAR OP!

Het thema van het SpeelmeerPaspoort 2022 is ‘Kom maar op als je durft’!
Jij durft zeker al een heleboel?
Neem je SpeelmeerPaspoort mee en ga er lekker op uit met je vrienden en
vriendinnen of met je familie.Vergeet niet om de laatste week van de zomervakantie
naar Speelmeer in De Veur te komen voor een supergaaf einde van de vakantie!
Wij wensen jou een hele ‘kicke’ zomervakantie toe!

Zoetermeer Sport

Kom maar op! Laat die zomervakantie maar komen! Lekker veel buiten spelen met
vriendjes en vriendinnetjes. En misschien wel even lekker op vakantie. Maar ook
als je in Zoetermeer blijft hoef je je niet te vervelen. Want er is veel te doen deze
zomer in onze stad. Kijk maar eens voor tips en ideeën in dit boekje. Het is jouw
SpeelmeerPaspoort voor een zomer vol met plezier!
Wat denk je bijvoorbeeld van lekker zwemmen of spelen in het zand bij het Noord
Aa als het mooi weer is? Lekker spelen in één van de mooie parken of bezoek bij één
van onze stads- en speelboerderijen. Ook kun je de hele zomer bij jou in de buurt
mee doen met de sportieve spellen van Zoetermeer Sport!

Liefs,
Playmore, Lucky en Team Speelmeer

www.speelmeer.nl

HALLO JONGENS EN MEISJES UIT ZOETERMEER!

speelmeer@zoetermeer.nl

Er staan niet alleen leuke spelletjes in dit boekje, maar ook uitjes en aanbiedingen.
Hebben je ouders een ZoetermeerPas? Vergeet die dan niet mee te nemen, want
daarmee krijgen je ouders nog meer korting. Samen met je familie, vriendjes en
vriendinnetjes wordt het een hele gezellige zomer in Zoetermeer.
Ik wens je een hele leuke vakantie toe!
Michel Bezuijen
Burgemeester van Zoetermeer
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SPEELMEERPASPOORT 2022
Sport, spel en vrije tijd
AlohaSurf - Surfen
AOMA - Esports
Ashanti - Scouting
Atmajyoti Yoga - Kidsyoga
Atmajyoti Yoga - Mandala’s tekenen
Atmajyoti Yoga - Yoga & Mindfullnes
Bootcamp for All - Kinderbootcamp
BubbleJungle - Je raakt niet uitgespeeld
Conquesto - Badminton
De Paarse Veer - Dromenvanger of slinger maken
De Paarse Veer - Naam- of schoolbordje maken
De Paarse Veer - XL uil maken
Doing Zoetermeer - Tafeltennis
DWO - Voetbal
Funzone Zoetermeer - Lasergamen
Funzone Zoetermeer - Maak en wereldreis
Funzone Zoetermeer - Spelen bij Avontura
Gamecity Zoetermeer - Lasergamen
Gamecity Zoetermeer - Prison Island
Harpe Davids - Indoor Percussion
Ikigai Dojo - Karate
Jump One - Jumpen
Jump Ome - Jump Tag en Lasergame
Kai Sei - Martial arts
Kunstgarage Franx - Graffity Art
Lucky’s Bowling - Bowlen bij Dekker Zoetermeer
Motion Beweegcollege - Can you kick it
MusicSoulHouse - Dansen
MusicSoulHouse - Kids muziekband
Passie Winterguard - Dansen met of zonder vlag
Rainbow Parties - Maak je feestje compleet
Serendipity Winterguard - Dansen en vlaggen
SilverDome - Jeu de boules
Soccerstars zomerkamp - Kortingsbon
Speelmeer - In de Veur
Spel en Meer - Bord- en kaartspellen kopen
Spel en Meer - Bord- en kaartspellen spelen
Spel en Meer - Pokemon kaarten
Sporting Club Zoetermeer - Kickboksen en voetbal
Sportondersteuner - Blindenvoetbal en Goalball
Taverzo - Eigen batje
Taverzo - Spelen en Pingpongen
Tennis Vereniging Dekker - Tennis
The Dutch Dragons - Drakenbootvaren
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INHOUD
blz. 49
blz. 67
blz. 43
blz. 27
blz. 29
blz. 29
blz. 63
blz. 37
blz. 53
blz. 55
blz. 55
blz. 57
blz. 71
blz. 73
blz. 25
blz. 25
blz. 27
blz. 41
blz. 43
blz. 69
blz. 49
blz. 39
blz. 39
blz. 83
blz. 45
blz. 41
blz. 47
blz. 63
blz. 61
blz. 69
blz. 77
blz. 81
blz. 65
blz. 100
blz. 85
blz. 59
blz. 57
blz. 59
blz. 85
blz. 51
blz. 79
blz. 79
blz. 53
blz. 83

INHOUD

SPEELMEERPASPOORT 2022

Tomo No Kai - Iaido
Tomo No Kai - Karate
Urban Life Health Centre - Kids Yoga Swing
Warm Water Jeugdtheater - Musicallessen
Zweminstituut - Zwemmen

blz. 77
blz. 75
blz. 71
blz. 31
blz. 45

Musea, wetenswaardigheden en pretparken
Archeon - Kom maar op
Bibliotheek Forum Zoetermeer
Drievliet - Dagje Drievliet, wie wil dat nou niet
Madurodam - Moet je meemaken
Miniworld Rotterdam - Reusachtig genieten in het klein
Museum De Voorde - Ontdek het muse
Museum Volkenkunde - Dierenacademie
Nationaal Videogame Museum - Videogames

blz. 33
blz. 99
blz. 81
blz. 35
blz. 35
blz. 61
blz. 67
blz. 37

Dieren en natuur
Avifauna Vogelpark - Ontdek ZOOveel
Avonturia de Vogelkelder - Lavabol kraken
Boerderij ’t Geertje - Speurtocht
Hof van Seghwaert - Spelen in de natuur
Speelboerderij het Buitenbeest - Oorwurmenpotje maken
Speelboerderij het Buitenbeest - Tuinkers zaaien
Stadsboerderij de Balijhoeve - Speurtocht over de boerderij
Stadsboerderij de Weidemolen - Speurtocht
Vlinders aan de Vliet - Tropische vlinders

blz. 65
blz. 31
blz. 75
blz. 73
blz. 23
blz. 21
blz. 21
blz. 23
blz. 33

Diversen
Afvalmonsters
Zomerprogramma Gemeente Zoetermeer
Filippine - Speelmeer puzzel
Helpende handen - Waar je terecht kunt!
McDonald’s - Gratis ijsje
Pannekoe Leidschendam - Pannenkoek eten
Speelmeer zoekt vrijwilligers
YMCA activiteiten
Vakantie overzicht 2022-2023
Zoetermeer is de plek - De leukste activiteiten

blz. 94
blz. 9
blz. 7
blz. 90
blz. 47
blz. 51
blz. 102
blz. 101
blz. 6
blz. 87

En vergeet niet...
• je SpeelmeerPaspoort(bon) mee te nemen als je naar een activiteit gaat
•o
 m de aanbieding én de website van de aanbieder goed door te lezen voordat
je een activiteit bezoekt
• dat wij jou een hele zonnige, speelse en actieve vakantie wensen!
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SPEELMEER FILIPPINE

KUN JIJ DE PUZZEL OPLOSSEN?

De letters in de gekleurde vakken vormen van boven naar beneden een woord.
De antwoorden kun je opzoeken in je SpeelmeerPaspoort.
Weet jij de oplossing? Stuur deze dan in de zomervakantie naar
speelmeer@zoetermeer.nl. Na de zomervakantie nemen wij contact op met de
prijswinnaars!
1 Bij welk restaurant in Leidschendam krijg je korting op een lekkere pannenkoek?
2 Hoe heet de mascotte van Speelmeer?
3 Bij welke karatevereniging kun je kennismaken met de Japanse sport iaido?
4 Bij welke stadsboerderij kun je meedoen met een leuke Rebus-puzzeltocht?
5 Bij welke surfschool krijg je korting met je SpeelmeerPaspoort?
6 In welk vogelpark kun je lori’s voeren en genieten van gave vogeldemonstraties?
7 Hoe heet de vogelkelder uit Den Haag waar je een lavabol kunt kraken?
8 Welk museumpark vind je in de stad Alphen aan den Rijn?
9 Waar krijg je korting op de uitdagende combi Jump Tag en Lasergame?

VAKANTIE OVERZICHT 2022-2023
NOTEER ALVAST DE VOLGENDE
SCHOOLVAKANTIES IN JE AGENDA!

1
2
3
4
5

Herfstvakantie:

22 oktober t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie:

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

6

Voorjaarsvakantie:

25 februari t/m 5 maart 2023

7

Meivakantie:

29 april t/m 7 mei 2023

Zomervakantie:

8 juli t/m 20 augustus 2023

8
9
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Wat durf jij?
Vink de vakjes aan

Zomerpret in Zoetermeer

Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022
Kom ook naar:
• Zoetermeer Sport: Springkussenfestijn, Sport & Waterpret, Cultuur,
Fun, Challenges en Natuursprong
• Speelmeer: On tour naar Funzone, Dekker Sport, Adventure Valley,
Jump One en Speelmeer in de Veur
• Speelboerderij Het Buitenbeest: Knutsel van de dag, Spel van de dag,
Film van de dag en zomeravonden
8
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Leef je uit met de activiteiten van Zoetermeer Sport
en Speelmeer!
Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar al hun energie kwijt bij de zomerse
activiteiten van Zoetermeer Sport en Speelmeer. Stilzitten is er niet bij! Kom jij ook?
Datum
Wijk
Week 1 FEEST MET SPRINGKUSSENS
Maandag 11 juli
Speelmeer on tour
bij Funzone Zoetermeer
Dinsdag 12 juli
Springkussenfestijn

Meerzicht

Palenstein

Locatie

Tijd

Voorweg 107

09.00-12.30 uur

Kunstgrasveld
Van Duyvenvoordepad

13.00-16.00 uur

Woensdag 13 juli
Speelmeer on tour
bij Dekker Sport

Rokkeveen

Dekker Sport
Scheglaan 12

10.00-12.30 uur

Springkussenfestijn

Noordhove

Aldo van Eyckpark

13.00-16.00 uur

Donderdag 14 juli
Springkussenfestijn

Buytenwegh

Grasveld Marsmanhove

13.00-16.00 uur

Vrijdag 15 juli
Springkussenfestijn

Oosterheem

Heemkanaal

13.00-16.00 uur

Prijs

Datum
Wijk
Week 3 HALLO CULTUUR
Meerzicht

RKF playground
Kerkenbos 10

13.00-16.00 uur

Dinsdag 26 juli
Sport & Cultuur

Palenstein

Kunstgrasveld
Van Duyvenvoordepad

13.00-16.00 uur

Woensdag 27 juli
Sport & Cultuur

Driemanspolder

Kunstgrasveld
13.00-16.00 uur
Willem Alexanderplantsoen

Donderdag 28 juli
Sport & Cultuur

Buytenwegh

RKF Playground
Den Brabanderhove

13.00-16.00 uur

Vrijdag 29 juli
Sport & Cultuur

Oosterheem

Heemkanaal

13.00-16.00 uur

Maandag 1 augustus
Sport & Challenges

Meerzicht

RKF playground
Kerkenbos 10

13.00-16.00 uur

Dinsdag 2 augustus
Sport & Challenges

Palenstein

Grasveld
Van Duyvenvoordepad

13.00-16.00 uur

Buytenwegh

Buytenparklaan 14
bij Adventure Valley

10.00-12.00 uur
13.00-15.00 uur

Maandag 18 juli
Sport & Waterpret

Meerzicht

RKF Playground
Kerkenbos 10

13.00-16.00 uur

Donderdag 4 augustus
Sport & Challenges

Buytenwegh

RKF Playground
Den Brabanderhove

13.00-16.00 uur

Dinsdag 19 juli
Sport & Waterpret

Palenstein

Zwembad Palenstein

13.00-16.00 uur

Vrijdag 5 augustus
Sport & Challenges

Oosterheem

Heemkanaal

13.00-16.00 uur

Sport & Waterpret

Noordhove

Noord Aa

13.00-16.00 uur

Woensdag 20 juli
Natuursprong

Seghwaert

De Hof van Seghwaert

13.00-16.00 uur

Sport & Waterpret

Noordhove

Noord Aa

13.00-16.00 uur

Donderdag 21 juli
Sport & Waterpret

Buytenwegh

RKF Playground
Den Brabanderhove

13.00-16.00 uur

Sport & Waterpret

Noordhove

Noord Aa

13.00-16.00 uur

Vrijdag 22 juli
Sport & Waterpret

Oosterheem

Heemkanaal

13.00-16.00 uur

*ZoetermeerPashouders hebben op vertoon van de ZoetermeerPas gratis toegang.

www.sportpas.nl/zoetermeer

Zoetermeer Sport

Zoetermeer Sport

sport-spel@zoetermeer.nl
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Prijs

Week 4 SPORTIEVE UITDAGINGEN

Woensdag 3 augustus
Speelmeer on tour bij
Adventure Valley
8 t/m 12 jaar

Week 2 WATERSPELEN

Tijd

Maandag 25 juli
Sport & Cultuur

€2,00*

€5,00
ZPas €2,00

Locatie

11

€5,00
ZPas €2,00

Datum

Wijk

Locatie

Tijd

Prijs

Week 5 PLEZIER STAAT VOOROP
Maandag 8 augustus
Sport & Fun

Meerzicht

RKF Playground
Kerkenbos 10

13.00-16.00 uur

Dinsdag 9 augustus
Sport & Fun

Palenstein

Kunstgrasveld
Van Duyvenvoordepad

13.00-16.00 uur

Woensdag 10 augustus
Speelmeer on tour
bij Jump One

De Leyens

Jump One
Saloméschouw 154

09.00-10.00 uur
10.00-11.00 uur

Sport & Fun

Rokkeveen

Schoolplein
13.00-16.00 uur
Prins Clausschool, Straspad 1

Donderdag 11 augustus
Sport & Fun

Buytenwegh

Grasveld Marsmanhove

13.00-16.00 uur

Vrijdag 12 augustus
Sport & Fun

Oosterheem

Heemkanaal

13.00-16.00 uur

Speelmeer on tour bij Funzone Zoetermeer
FunZone is anders dan anders, want hier beleef je de leukste avonturen! Je bent aanbeland in het grootste
indoor speelparadijs van Zoetermeer, met de leuke attracties en spellen in alle hoeken en gaten. Waar je
ook kijkt, bij FunZone zie je overal speelpleinen met elk hun eigen thema. Okke & Pi staan te wachten om
met iedereen te spelen en samen op avontuur te gaan. Er is genoeg te doen! Zoals klimmen, klauteren,
glijden en bouwen. Hier beleef je zeker weten een hele dag volop speelplezier voor €2,00. Kinderen met
een ZoetermeerPas mogen op vertoon van de pas gratis naar binnen. Opgeven via www.sportpas.nl/
zoetermeer is verplicht.

€2,00*

Rokkeveen

Prismalaan 40

Speelmeer on tour bij Dekker Sport
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Maak dan op woensdag 13 juli 2022 kennis met Dekker Zoetermeer. Kom
gezellig van 10.00-12.30 uur een uur bowlen én maak kennis met de nieuwe populaire sport padel. Padel
lijkt op tennis maar is toch een andere sport, je kunt het snel leren. Bij het onderdeel padel zijn enthousiaste
trainers aanwezig die je leren hoe je het spel speelt. De activiteit kost €5,00. Op vertoon van je ZoetermeerPas
betaal je €2,00. Doe samen met je vrienden mee! Geef je op via www.sportpas.nl/zoetermeer en dan zien
wij jou bij Tenniscentrum Dekker!

10.00-11.30 uur
12.30-14.00 uur

€2,00*
€2,00*

Dinsdag 16 augustus
Speelmeer in De Veur

Rokkeveen

Prismalaan 40

10.00-12.30 uur
13.30-16.00 uur

Woensdag 17 augustus
Speelmeer in De Veur

Rokkeveen

Prismalaan 40

10.00-12.30 uur
13.30-16.00 uur

€2,00*

Donderdag 18 augustus
Speelmeer in De Veur

Rokkeveen

Prismalaan 40

10.00-12.30 uur
13.30-16.00 uur

€2,00*

*ZoetermeerPashouders hebben op vertoon van de ZoetermeerPas gratis toegang.

Springkussenfestijn
Springen, klimmen en klauteren, glijden en plezier maken! En ook nog eens heel veel sportmateriaal om
supergaaf buiten mee te spelen! Kom samen met je vriendjes en vriendinnetjes naar het springkussenfestijn
en leef je uit!
Natuursprong
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en niet bang om vies te worden? Geef je dan op voor een avontuurlijke
dag in de natuur! Van tevoren aanmelden via www.sportpas.nl/zoetermeer is verplicht. Na aanmelding
ontvang je verdere informatie. Deelname is gratis. We verzamelen bij de Hof van Seghwaert.

Week 6 SPEEL MEER MET SPEELMEER
Maandag 15 augustus
Speelmeer on tour
Zwemmen in De Veur

Activiteiten kinderen 6 t/m 12 jaar

Sport & Waterpret
In de zomer is de lucht strak blauw, schijnt de zon en is de temperatuur prettig (dat hopen we)! Tijd voor
verkoeling! Tijdens de sportieve activiteiten kun je gegarandeerd een nat pak regelen! Klinkt dat niet leuk en
verfrissend? Trek sportieve kleding aan en neem badkleding, een handdoek en zonnebrandcrème mee.
Sport & Cultuur
In week 3 van de zomervakantie kun je kennismaken met sport en cultuur! Op elke locatie kun je
deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Leef je lekker sportief uit of ontdek de kunstenaar in jezelf!
Neem vooral je vriendjes en vriendinnetjes mee en kom gezellig langs!
Sport & Challenges
Doe jij deze week mee met verschillende uitdagingen? Alle scores worden bijgehouden en de dagwinnaar
krijgt een mooie prijs! Elke dag kun je meedoen met de uitdagingen: spijkerbroek hangen, het lichtjesspel,
4 op een rij, twister, ski-race, sportquiz en boogschieten! Natuurlijk kun je ook lekker sporten met de
begeleiders van Zoetermeer Sport! Om 16.00 uur maken we de dagwinnaars bekend.
Speelmeer on tour bij Adventure Valley
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar, minimaal 1,20 meter lang en heb je zin in een avontuurlijke dag? Kom dan
naar Adventure Valley en leef je uit met klimmen en gave andere activiteiten! Vergeet je sportieve kleding
niet! Aanmelden via www.sportpas.nl/zoetermeer is verplicht! De toegang bedraagt €5,00 en op
vertoon van je ZoetermeerPas betaal je €2,00 per shift.
Sport & Fun
Heel veel sport, leuke spellen en gezelligheid! Dat mag je verwachten in week 5. Een week waarin we veel
gaan sporten met diverse sportaanbieders uit de stad. Maak kennis met nieuwe sporten en verenigingen!
Kortom, gegarandeerd veel sportplezier!
Speelmeer on tour bij Jump One
Kom jumpen in het vetste trampolinepark van Zoetermeer en omstreken. Je kunt over obstakels heen
springen en verschillende uitdagingen aangaan! Van hoge tot lage trampolines en van backflips tot
salto’s. Maak het zo gek als je zelf wilt! De toegang bedraagt €2,00 en opvertoon van je ZoetermeerPas
mag je gratis springen. Van tevoren aanmelden via www.sportpas.nl/zoetermeer is verplicht. Laat
sieraden thuis, neem jumpsokken mee en leef je uit!
Speelmeer on tour Zwemmen in De Veur
Ben jij 6 jaar of ouder? En heb je een A-diploma? Kom dan samen met je vriendjes en vriendinnetjes
zwemmen in zwembad De Veur! Opgeven via www.sportpas.nl/zoetermeer is verplicht. De
toegangsprijs bedraagt € 2,00 per shift. Kinderen met een ZoetermeerPas mogen gratis zwemmen.
Speelmeer
Samen sporten, klimmen en klauteren, knutselen en springen op luchtkussens. 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 €2,00 euro per shift. Kinderen met een
ZoetermeerPas hebben op vertoon van de pas gratis toegang.
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Zomervakantie activiteiten voor jongeren
(12 t/m 17 jaar)

Activiteiten jongeren 12 t/m 17 jaar

Datum

Wijk

Locatie

Tijd

Maandag 11 juli
Speelmeer on tour bij
Funzone Zoetermeer

Meerzicht

Funzone Zoetermeer
Voorweg 107

18.30-20.00 uur

€2,00*

Seghwaert

Wattstraat 20

15.00-17.00 uur

€10,00
ZPas €5,00

Meerzicht

Funzone Zoetermeer
Voorweg 107

18.30-20.00 uur

€2,00*

Buytenwegh

Buytenparkplaan 14

15.00-17.00 uur

€10,00
ZPas €5,00

Meerzicht

Voorweg 107

15.00-17.00 uur

€5,00
Zpas €2,00

Maandag 18 juli
Karten bij Gamecity
Speelmeer on tour bij
Funzone Zoetermeer
Maandag 25 juli
Survivallen bij
Adventure Valley
Maandag 1 augustus
Jumpen bij Bounce Valley

Prijs

*ZoetermeerPashouders hebben op vertoon van de ZoetermeerPas gratis toegang.

www.sportpas.nl/zoetermeer

Zoetermeer Sport

Zoetermeer Sport

sport-spel@zoetermeer.nl
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Speelmeer on tour bij Funzone
Kom alleen of samen met je vrienden jumpen in één van de grootste indoor trampolineparken van
Nederland. Leef je uit in de verschillende area’s en laat je coolste tricks zien! Daarnaast gaan we met elkaar
nog heel veel gave andere spellen doen! Hier beleef je zeker weten een hele avond volop plezier voor
€2.00. Jongeren met een ZoetermeerPas mogen op vertoon van de pas gratis naar binnen. Opgeven via
www.sportpas.nl/zoetermeer is verplicht.
Karten bij Gamecity
Ben jij tussen de 12 jaar en 17 jaar oud, minimaal 1,35 meter lang en wil je iets uitdagends doen in de
zomervakantie? Kom dan naar de Gamecity jongerenactiviteit! Samen gaan we karten, een echte Grand
Prix rijden! De toegangsprijs bedraagt €10,00. Met een ZoetermeerPas betaal je de helft van de prijs.
Dichte schoenen en een lange broek zijn verplicht. Jongeren onder de 16 jaar oud hebben van een
ouder of verzorger schriftelijk toestemming nodig om deel te mogen nemen aan het karten. Aanmelden
via: www.sportpas.nl/zoetermeer is verplicht! Ga jij de uitdaging aan? We verzamelen om 14.30 uur. Let
op! Er kunnen een beperkt aantal jongeren meedoen. Geef je snel op en ga de uitdaging aan!
Survivallen bij Adventure Valley
Heb je zin in een avontuurlijke dag? Kom dan naar Adventure Valley. Leef je uit in het uitdagende klimpark!
Aanmelden via www.sportpas.nl/zoetermeer is verplicht! De toegang bedraagt €10,00 en op vertoon
van je ZoetermeerPas betaal je €5,00.
Jumpen bij Bounce Valley
Ben jij tussen de 12 en 17 jaar oud en heb jij een flinke portie energie?
Kom dan naar Bounce Valley! Bij Bounce Valley kun je zonder grenzen bouncen in een gigantisch grote
luchtkussenpark. Maak het zo gek als je zelf wilt! Spring je suf, overwin obstakels en heb een te gekke tijd
op een groot luchtkussen! De toegang bedraagt €5,00 en op vertoon van je ZoetermeerPas betaal je €2,00.
Aanmelden via www.sportpas.nl/zoetermeer is verplicht!
Ready to Jump?
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Reis rond de wereld bij
Speelboerderij het Buitenbeest!

Hutten bouwen

In de zomervakantie kun je bij Speelboerderij het Buitenbeest weer meedoen met verschillende
activiteiten. Het thema deze vakantie is ‘’Reis rond de wereld!”. Zes weken lang reizen we langs verschillende werelddelen waarin je kunt komen knutselen, spelen in de natuurspeeltuin, sporten, een
filmpje kijken en nog veel meer! De Speelboerderij is in de zomervakantie iedere dag geopend van
10:00 uur tot 17:00 uur en is vrij toegankelijk. Inschrijven voor een knutselactiviteit is niet nodig.

Week 1

Reis door Europa

Datum
Maandag
11 juli

Knutsel van de dag
Collage Parijs 3-D

Spel van de dag
Paaltjesvoetbal

Film van de dag
Ratatouille

Dinsdag
12 juli

Castagnetten maken

Tafeltennis

Paddington

Woensdag
13 juli

Italiaans masker knutselen

Hockey

Hotel Transsylvanië

Donderdag
14 juli

Pizza bakken

Darten

Luca

Vrijdag
15 juli

Molen maken

Busje kruit

Onward

Zaterdag
16 juli

Delfts blauwe tegel
maken

Iemand is hem,
niemand is hem

Dummie de Mummie

Zondag
17 juli

Spaanse stier knutselen

Voetbal

Ferdinand

Week 2 Reis door Azië
Datum
Maandag
18 juli

Knutsel van de dag
Waaier knutselen

Spel van de dag
Sjoelen

Film van de dag
Croods

Dinsdag
19 juli

Chinees muziekinstrument
maken

Trefbal

Mulan

Woensdag
20 juli

Draak maken

Darten

Hoe tem je een draak?

Donderdag
21 juli

Indisch hapje maken

Tikspelen

Sonic

Vrijdag
22 juli

Chinese lantaarn maken

Busje kruit

Raya

Zaterdag
23 juli

Indische waterlelies knutselen

Kegelen

Sing

Zondag
24 juli

Kung Fu Panda masker
maken

Paaltjes voetbal

Kung Fu Panda

www.stadsboerderijen.org
vrijetijdscentrumvoorweg

Van maandag 11 juli tot en met zondag 24 juli kunnen er hutten worden gebouwd bij
Speelboerderij het Buitenbeest. Tussen 13:00 uur en 16:00 uur kunnen kinderen tussen de 8 en 12
jaar hieraan deelnemen. Zorg ervoor dat dat je goede schoenen aantrekt. Slippers en sandalen zijn
niet toegestaan. Kom je ook langs om de mooiste hut te bouwen?

Zomeravond: Foodtruck
Op vrijdagavond 22 Juli organiseert de Speelboerderij van 19:00 tot 21:30 uur het Foodtruck
Festijn. Kom samen met je vriendjes en vriendinnetjes naar deze gezellige avond. Bij verschillende kraampjes kun je lekkere hapjes maken. Het Foodtruck Festijn is voor kinderen van 6 t/m 12
jaar (inschrijven verplicht). Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de boerderij. De kosten voor de
avond bedragen € 3,00. Je krijgt € 1,50 korting met de bon uit het Speelboerderij het Buitenbeest
paspoort. Zoetermeerpashouders hebben op vertoon van de ZoetermeerPas gratis toegang.

Week 3 Reis door het Midden oosten
Datum
Maandag
25 juli

Knutsel van de dag
Potje mozaïeken

Spel van de dag
Sjoelen

Film van de dag
Zoop in India

Dinsdag
26 juli

Oosterse huisjes maken

Hockey

Wreck it Ralph

Woensdag
27 juli

Vliegend tapijt knutselen

Busje kruit

Madagascar

Donderdag
28 juli

Pasteitje maken

Lichtjesspel

Aladdin

Vrijdag
29 juli

Muts maken

Kat en muis

Turbo

Zaterdag
30 juli

Wonderlamp knutselen

Voetbal

Space Jam

Zondag
31 juli

Lantaarn maken

Darten

Everest

079
079
– 346
– 346
9595
2525
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Week 4 Reis door Amerika

Week 5 Reis door Afrika

Datum
Maandag
1 augustus

Knutsel van de dag
Stars and stripes windlicht

Spel van de dag
Voetbal

Film van de dag
Zootropolis

Datum
Maandag
8 augustus

Knutsel van de dag
Olifant knutselen

Spel van de dag
Hockey

Dinsdag
2 augustus

Vrijheidsbeeldhoed maken

Darten

Toy Story

Dinsdag
9 augustus

Afrikaans muziekinstrument
maken

Lichtjesspel

Woensdag
3 augustus

Uncle Sam knutselen

Hockey

Inside Out

Woensdag
10 augustus

Avondlandschap schilderen

Paaltjesvoetbal

Madagaskar

Donderdag
4 augustus

Hot dog maken

Busje kruit

Soul

Donderdag
11 augustus

Safari cake maken

Tafeltennis

Shrek

Vrijdag
5 augustus

Donut knutselen

Lichtjesspel

Alvin and the Chipmunks

Vrijdag
12 augustus

Dierenmasker maken

Kegelspel

Verschrikkelijke ikke

Zaterdag
6 augustus

Stars and stripes
glitterfles maken

Tikspelen

Incredibles 2

Zaterdag
13 augustus

Giraffe knutselen

Darten

Huisdierengeheimen

Zondag
7 augustus

Windvanger maken

Tafeltennis

Ice Age

Zondag
14 augustus

Apenhoed knutselen

Sjoelen

Gorgi

Spel van de dag
Paaltjesvoetbal

Film van de dag
Haai Five

Zomeravond: Cowboy-night
Op vrijdag 5 augustus organiseert de Speelboerderij van 19:00 tot 21:30 uur een Cowboy-avond.
Kom je ook? Deze avond zijn er veel spelletjes te doen zoals hoefijzer gooien, lasso werpen en
een lekker broodje bakken boven het vuur. De Cowboy-avond is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
(inschrijven verplicht). Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Speelboerderij het Buitenbeest. De
kosten voor de avond bedragen € 3,00. Je krijgt € 1,50 korting met de bon uit het Speelmeer
paspoort. Zoetermeerpashouders hebben op vertoon van de ZoetermeerPas gratis toegang.

Week 6 Reis door Australië
Datum
Knutsel van de dag
Maandag
Schildpad maken
15 augustus

Film van de dag
Lion King
Zoop in Afrika

Dinsdag
16 augustus

Glow in the dark
visjes schilderen

Lichtjesspel

Baas in Eigen Bos

Woensdag
17 augustus

Vissen knutselen

Tikspelen

Over de heg

Donderdag
18 augustus

Eetbare Nemo maken

Hockey

Garfield

Vrijdag
19 augustus

Inktvis knutselen

Kegelspel

Smallfoot

Zaterdag
20 augustus

Koala knutselen

Sjoelen

Coco

Zondag
21 augustus

Boemerang maken

Tafeltennis

Spionnengeheimen

Zomeravond: Jumping Night
Op vrijdagavond 19 augustus organiseert de Speelboerderij van 19:00 tot 21:30 uur een
Jumping-Night. Vind je het leuk om actief bezig te zijn en je lekker uit te leven? Kom dan naar de
Jumping night! Een avond met verschillende luchtkussen- en springspelletjes. De activiteit is voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar (inschrijven verplicht). Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij
Speelboerderij het Buitenbeest. De kosten voor de avond bedragen € 3,00. Je krijgt € 1,50 korting
met de bon uit het Speelmeer paspoort. Zoetermeerpashouders hebben op vertoon van de
ZoetermeerPas gratis toegang.
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STADSBOERDERIJ DE BALIJHOEVE

SPEURTOCHT OVER DE BOERDERIJ EN IJSJE ETEN

Wat kun je doen?

Kom langs voor een te gekke speurtocht op stadsboerderij de Balijhoeve!
Lukt het jou om de speurtocht te volbrengen, dan ontvang jij als beloning een
lekker verkoelend ijsje! Neem je familie en vriendjes gezellig mee!

Wat kost het?

Helemaal niets!

Wanneer is het?

De gehele zomervakantie!

Bijzonderheden

• Eén bon per kind.

STADSBOERDERIJ HET BUITENBEEST
TUINKERS ZAAIEN!

Wat kun je doen?

SpeelmeerPaspoort
Zoals je hebt kunnen lezen organiseert de
gemeente Zoetermeer veel gave activiteiten!
Maar er is meer! Leef je uit met sport,
techniek, kunst, cultuur, andere mensen en
andere omgevingen. Lees gauw verder en
ontdek je talenten. Veel plezier!
20

Wil jij zien hoe snel plantjes kunnen groeien? Kom dan een bloempotje met aarde
vullen en het daarna inzaaien met tuinkers. Natuurlijk groeit het niet in een dag.
Maar je mag het potje meenemen naar huis, zodat je later zelf tuinkers kunt oogsten.
Weet je dat tuinkers heel lekker is op een boterham met kaas?

Wat kost het?

Tegen inlevering van deze bon is de activiteit helemaal gratis!

Wanneer is het?

Iedere dag in de zomervakantie!

Bijzonderheden

• Eén kind per bon. Inloopactiviteit, reserveren hoeft niet.
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Stadsboerderij de Balijhoeve
Kurkhout 100
2719 JZ Zoetermeer (Rokkeveen)

jen.org

erderi
www.stadsbo

STADSBOERDERIJ HET BUITENBEEST
OORWUMENPOTJE MAKEN

Wat kun je doen?

Maak een oorwurmenpotje! Nee… ze kruipen niet in je oor. Wel zijn deze
nachtdiertjes heel erg nuttig. Ze eten afval en bladluizen. Ze wonen graag met heel
veel soortgenootjes in een huisje. Ook andere insecten wonen graag in dit potje.
Je mag het meenemen naar huis. Hang het op in eigen tuin of op een geheim plekje in
het plantsoen.

Wat kost het?

Tegen inlevering van deze bon is de activiteit helemaal gratis!

Wanneer is het?

Iedere dag in de zomervakantie!

Bijzonderheden

• Eén kind per bon. Inloopactiviteit, reserveren hoeft niet.

Locatie
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Gratis activiteit

Stadsboerderij Het Buitenbeest
Voorweg 93
2715 NG Zoetermeer

jen.org

erderi
www.stadsbo

STADSBOERDERIJ DE WEIDEMOLEN
REBUS-PUZZELTOCHT

Wat kun je doen?

Kom jij ook zo graag naar Stadsboerderij de Weidemolen of kom je misschien voor
de eerste keer? Nu kan je op de Weidemolen meedoen met een leuke rebuspuzzeltocht. Zo kom je op allerlei plekken op De Weidemolen waar je misschien nog
niet zo vaak geweest bent. Lukt het jou om de puzzels op te lossen, dan ontvang jij als
beloning een lekker verkoelend ijsje! Neem je familie en vriendjes gezellig mee!

Wat kost het?

Helemaal niets!

Wanneer is het?

De gehele zomervakantie!

Bijzonderheden

• Eén bon per kind. Vergeet de bon niet!
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Stadsboerderij Het Buitenbeest
Voorweg 93
2715 NG Zoetermeer

FUNZONE ZOETERMEER

KOM JIJ LASERGAMEN IN FUNZONE ZOETERMEER?

Wat kun je doen?

Kom samen met je vriendjes, vriendinnetjes of familie lasergamen! Je strijdt in teams
of individueel om de winst. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te
scoren door het uitschakelen van je tegenstanders. Onze lasergame is te boeken
vanaf twee personen.

jen.org

erderi
www.stadsbo

Wat kost het?

Bijzonderheden

Normaal € 9,50 per persoon,
•D
 eze bon is alleen geldig op een
tegen inlevering van de bon van het
Single Shoot, één bon per persoon.
SpeelmeerPaspoort wordt het € 7,00 per
Reserveren is verplicht (minimaal 24
persoon.
uur van tevoren bij de receptie van
Funzone Zoetermeer)
Wanneer is het?
• Een begeleider van 18+ is verplicht.
Zaterdag 9 juli 2022 tot en met zondag
21 augustus 2022.

Locatie
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1 gratis ijsje =
100% korting!

Stadsboerderij de Weidemolen
Burgemeester Middelberglaan 2
2721 DX Zoetermeer

erderijen.org

www.stadsbo

FUNZONE ZOETERMEER

PAK JE KOFFER EN MAAK EEN WERELDREIS!

Wat kun je doen?

Onze Glow & Golf is een indoor midgetgolf in het donker verlicht door blacklight.
Een gezellige activiteit voor jong en oud. De banen, de obstakels op de banen en
de golfballen geven licht waardoor het Oer Hollandse spelletje midgetgolf een hele
bijzondere ervaring wordt. Onze Glow & Golf heeft een landenthema, dus pak je
koffer en ga met de kinderen op wereldreis! Sla jij een Hole in One?

Wat kost het?

Bijzonderheden

• Reserveren minimaal 24 uur van
tevoren bij de receptie van Funzone
Zoetermeer
• Eén persoon, per bon
• Een begeleider van 18+ is verplicht.

Normaal € 9,50 tegen inlevering van de
SpeelmeerPaspoort bon € 7,00.
Eén persoon, per bon.

Wanneer is het?

Zaterdag 09 juli 2022 tot en met zondag
21 augustus 2022.
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KOM JIJ SPELEN BIJ AVONTURA?

Wat kun je doen?

Funzone Zoetermeer
Voorweg 107
2716 NH Zoetermeer

-zoetermeer
ny.nl/funzone
pa
m
co
re
su
ei
www.familyl

Waar je ook kijkt, bij Funzone zie je overal plekken om te spelen. Kinderen in de
leeftijdscategorie van nul t/m twaalf beleven in Avontura de leukste avonturen met de
mascottes Okke & Pi. Geniet van puur speelplezier!

Wat kost het?

Bijzonderheden

•R
 eserveren minimaal 24 uur van
tevoren bij de receptie van Funzone
Zoetermeer
• E én persoon, per bon
• E en begeleider van 18+ is verplicht
• Begeleiders hebben gratis toegang.

Normaal € 9,50 tegen inlevering van de
SpeelmeerPaspoort bon € 7,00.
Eén persoon, per bon.

Wanneer is het?

Van zaterdag 09 juli 2022 tot en met
zondag 21 augustus 2022.

Locatie

ATMAJYOTI YOGA
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€ 2,50 korting

Funzone Zoetermeer
Voorweg 107
2716 NH Zoetermeer

eer

eterm
l/funzone-zo

ny.n
eisurecompa
www.familyl

KIDSYOGA IN ZOETERMEER, KOM MAAR OP!
Wat kun je doen?

Vind jij het leuk om kidsyoga te ervaren? Doe dan mee met deze 8-weekse
cursus Kidsyoga! Tijdens deze cursus leer je van alles wat met yoga te maken
heeft; evenwicht, krachtoefeningen, flexibiliteit, een juiste ademhaling, meditatie en
uiteindelijk weerbaarheid en rust in het dagelijkse leven.

Wat kost het?

Normale prijs: € 64,00.
Prijs met korting: € 51,20.

Wanneer is het?

De hele zomervakantie.

Bijzonderheden
• Vanaf 3,5 jaar.
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ATMAJYOTI YOGA

YOGA & MINDFULNESS VOOR KIDS, KOM MAAR OP!

Wat kun je doen?

Funzone Zoetermeer
Voorweg 107
2716 NH Zoetermeer

-zoetermeer
ny.nl/funzone
pa
m
co
re
su
ei
www.familyl

Tijdens deze 8-weekse cursus leer je handvatten om relaxter met de dag om te
gaan. Je leert stress en spanning los te laten, bewust te worden van het hier en nu, te
gronden en in je lichaam te zakken; allemaal op een kinderlijke en speelse manier.

Wat kost het?

Normale prijs: € 64,00.
Prijs met korting: € 51,20.

Wanneer is het?

De hele zomervakantie.

Bijzonderheden
• Vanaf vier jaar.

Locatie
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20%

Basisschool de Paulusschool
Paltelaan 5
2712 RN Zoetermeer

tiyoga.com
www.atmajyo

ATMAJYOTI YOGA

MANDALA’S TEKENEN! RELAXT, ZEN EN CREATIEF

Wat kun je doen?

Tijdens dit uur leer je hoe je op een meditatieve manier mandala’s tekent en ga je
hiermee zelf aan de slag! Je leert wat mandala’s zijn, de geschiedenis ervan en hoe
deze over de hele wereld nog steeds gemaakt worden. Kaarsjes, wierook, ontspannen
muziek en een kopje thee. Alles is aanwezig om het kleuren zo relaxt en meditatief
mogelijk te maken. Kom maar op met die Mandala’s!

Wat kost het?

Normale prijs: € 10,00 Prijs met korting € 8,00.

Wanneer is het?

De hele zomervakantie.

Bijzonderheden
• Vanaf vier jaar.
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AVONTURIA DE VOGELKELDER
80 MILJOEN JAAR OUDE LAVABOL KRAKEN
Wat kun je doen?

Basisschool de Paulusschool
Paltelaan 5
2712 RN Zoetermeer

Voor het kraken van een lavabol is wel wat kracht nodig, dus hoe is het gesteld met
jouw spierballen?? De kleintjes onder ons worden geholpen met het kraken door
een van onze begeleiders. De binnenkant van zo’n lavabol is waanzinnig mooi en
bijzonder! Deze eigen gekraakte lavabol krijg je uiteraard mee naar huis, zodat je
deze een mooi plekje kan geven! Voor deze activiteit is reserveren niet nodig, je kunt
je melden op de Kadowereld.

tiyoga.com
www.atmajyo

Wat kost het?

Bijzonderheden

Normale prijs: € 7,95.
Prijs met korting € 5,00.

•R
 eserveren niet nodig één bon per
deelnemer.

Wanneer is het?

Iedere dag dat we geopend zijn in de
zomervakantie.
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20%

Basisschool de Paulusschool
Paltelaan 5
2712 RN Zoetermeer

tiyoga.com
www.atmajyo

WARM WATER JEUGDTHEATER

MUSICALLES BIJ HET WARM WATER JEUGDTHEATER

Wat kun je doen?

Na de zomervakantie starten onze musicallessen weer. Elke zaterdagochtend komen
al onze leerlingen naar de les om te leren dansen, zingen en toneelspelen.
Op zaterdag 3 september starten onze lessen weer en ben je van harte welkom
voor een gratis proefles! Wil je je na de proefles inschrijven? Dan krijg je 10% korting
op je jaarabonnent.

Wat kost het?

Bijzonderheden

Proefles: gratis
Normaal jaarabonnement:
275 euro (tien maanden).
Jaarabonnement met korting:
247,50 (één maand gratis).

•R
 eserveren gewenst via
wwj@greg-baud.nl
• Bon meenemen niet nodig.

Wanneer is het?

Start zaterdag 3 september.
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MUSEUMPARK ARCHEON
KOM MAAR OP ALS JE DURFT!

Wat kun je doen?

Avonturia De Vogelkelder
Kerketuinenweg 3
2544 CV Den Haag

Ontdek de prehistorie, doe mee met de
Romeinen en beleef de middeleeuwen. Doe mee
met de stoere activiteiten en wordt een echte ridder of
Romein. Exerceren, boogschieten, zwaardvechten, kom maar op als je durft!

ia.nl

www.avontur

Wat kost het?

Normale kassaprijs € 21,50 voor kinderen van 4 t/m 9 jaar, met actie € 16,13.
Normale kassaprijs € 24,50 voor kinderen vanaf 10 jaar, met actie € 18,38.

Bijzonderheden

•K
 ortingsbon is niet inwisselbaar tijdens evenementen, zoals De Grijze Jager dag en
de Midwinterfair
• Maximaal vier personen per bon.
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10%

VLINDERS AAN DE VLIET
TROPISCHE VLINDERS ZIEN

Wat kun je doen?

Basisschool de Horizon
Mendelssohnrode 2
2717 CR Zoetermeer

ter.nl
erjeugdthea
ww.warmwat

Bij Vlinders aan de Vliet kun je een rondwandeling maken door de exotische
vlinderwereld en een explosie van kleur ontdekken. Geniet van de overdekte
tropische tuin, het uitzicht op de loopbrug en het tropisch aquarium. Bewonder de
vlinders en de kleine beestjes in de natuur! De meeste vlinders vliegen wanneer er
buiten opklaringen zijn. Met donker weer blijven sommige soorten stil zitten.

Wat kost het?

Bijzonderheden

Normale betaal je € 6,50 (drie t/m twaalf • maximaal één kind per bon
jaar). Met deze bon krijg je € 1,50 korting • h onden niet toegestaan
en betaal je € 5,00. Volwassenen betalen
• toegankelijk voor rolstoelen.
het normale tarief van € 9,50.

Wanneer is het?

De hele zomervakantie 2022, van dinsdag
t/m zondag. Geldig tot 25 augustus 2022.
Op maandag zijn wij gesloten.
32
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Museumpark Archeon
Archeonlaan 1
2408 ZB Alphen aan den Rijn

n.nl

www.archeo

MINIWORLD ROTTERDAM

REUSACHTIG GENIETEN IN HET KLEIN

Wat kun je doen?

Een hele wereld ontdekken, zonder ver te reizen?! Bij Miniworld kan dat! Dus kom
maar op (als je durft)! Reis van uitgestrekte polderlandschappen via de grootste
overdekte miniatuurhaven van de Benelux, naar wereldstad Rotterdam. Ontdek de
grappigste details! Een piepkleine Superman, Elza, de Euromast, Erasmusbrug en veel
meer. Kan jij ze vinden? Dat is nog niet alles. Op naar ons nieuwe bouwdeel: GrootBrittannië. Engeland staat al, maar Schotland is in aanbouw. Reusachtig genieten!

Wat kost het?

Bijzonderheden

Normaal betalen kinderen € 9,25.
Met het SpeelmeerPaspoort betaal je
slechts € 7,40 p.p.

•M
 aximaal vier kinderen per paspoort
•N
 iet geldig in combinatie met andere
kortingsacties
•M
 inimaal één betalende volwassene per
SpeelmeerPaspoort.

Wanneer is het?

Van zaterdag 9 juli t/m zondag
21 augustus 2022

Locatie

spe

€ 1,50 per
SpeelmeerPaspoort

Vlinders aan de Vliet
Veursestraatweg 195A
2264 EG Leidschendam

nl

saandevliet.

www.vlinder

rdeel
oo

ee
elm rv

MADURODAM

MOET JE MEEMAKEN

Wat kun je doen?

Stap in Madurodam aan boord van één van de laatste
Dakota-vliegtuigen van Nederland, doe je stoelriem
vast en maak je klaar voor een vlucht die verder gaat
dan vliegen. Maak een unieke vlucht vlak over de
Amsterdamse grachten, duik in de meesterwerken van Escher, scheer rakelings langs
de reusachtige containerschepen in de Rotterdamse haven en dompel ten onder in de
muzikale wereld van de Nederlandse DJ’s. Zo zag je Nederland nog nooit.

Wat kost het?

Bijzonderheden

Van € 22,00 voor € 15,40.

• Het reserveren van een bezoekdatum en
aankomsttijd via
www.madurodam. nl/tickets
(optie 3) is verplicht.
• Neem je kortingsbon mee naar de kassa
• Geldig voor vijf personen per bon.

Wanneer is het?

9 juli t/m 21 augustus 2022.
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NATIONAAL VIDEOGAME MUSEUM
BELEEF GAMES!

Wat kun je doen?

Miniworld Rotterdam
Weena 745
3013 AL Rotterdam

Het Nationaal Videogame Museum is ‘the place to be’ voor iedereen die meer
wil weten (én beleven) over de geschiedenis, maatschappelijke en culturele kant
van videogames. Zoetermeerse gamers van jong tot oud zijn welkom om deze
zomervakantie onze historische collectie van meer dan 200 games te ontdekken,
bespelen, erover te leren en ervaringen online te delen.

Wat kost het?

Bijzonderheden

Normaal betaal je € 10,00 p.p.
voor een tijdslot van 2 uur. Met je
SpeelmeerPaspoort betaal je
€ 7,50 p.p.

terdam.com

rldrot
www.miniwo

•D
 e bon is geldig voor één kind en één
ouder/begeleider
•K
 inderen boven de tien jaar mogen
zonder begeleider naar binnen.

Wanneer is het?

Tijdens de zomervakantie: 9 juli t/m 21
augustus 2022.
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Madurodam
George Maduroplein 1
2584 RZ Den Haag

SPEELSTAD DE BUBBELJUNGLE
JE RAAKT NIET UITGESPEELD

Wat kun je doen?

Stuiteren op de trampolines, mee doen met de
pinguïnrace en de Bubbelcars of schieten in
de lasergame-arena. Het kan allemaal in onze
avonturenstad.Voor alle leeftijden is er genoeg te doen en je
raakt niet uitgespeeld. Er is een ruim gedeelte voor de kleintjes en een nog ruimer
gedeelte voor de wat oudere kinderen. Mocht dit nog niet genoeg zijn dan zijn er
nog meerdere activiteiten bij te boeken zoals onze Golf in the dark, klimpark of de
kids-escaperoom.

dam.nl

www.maduro

Wat kost het?

Bijzonderheden

Kinderen één tot twaalf jaar € 8,95.
Volwassenen gratis.

• Wij werken niet met reservering
• Max 1 kind per bon.

Wanneer is het?

Geldig van 01-07-2022 t/m 15-10-2022.
36
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JUMP ONE

JUMP TAG EN LASERGAME

Wat kun je doen?

Nationaal Videogame Museum
Theaterplein 11
2711 EK Zoetermeer

Ontdek de uitdagende combi Jump Tag & onze nieuwe attractie Lasergame! 1 uur
Jump in combinatie met 1 sessie Ninja Tag en 1 sessie van 6 minuten Lasergame. Een
arena vol obstakels die uitdagen. Uitdagingsvermogen, behendigheid en moed komen
volop aan bod!

useum.nl

alvideogamem

www.nationa

Wat kost het?

Wanneer is het?

Deze geweldige combi kost normaal
€ 22,00, maar bieden wij aan voor
€ 17,95! Hiervoor spring je 1 uur op de
trampolines, speel je 1 sessie Tag van
25 minuten en 1 sessie Lasergame van 6
minuten.

Locatie

spe

rdeel
oo

eer
elm v

€ 2,50 korting

BubbelJungle
Vlasbaan 7
2352 AH Leiden

De hele zomervakantie.

Bijzonderheden

• Eén kind per bon
•R
 eserveren is verplicht en kan via de
website: www.jump-one.nl.

JUMP ONE

JUMPEN IN HET VETSTE TRAMPOLINEPARK VAN ZOETERMEER

Wat kun je doen?

Kom jij jumpen in het vetste trampolinepark van Zoetermeer en omstreken? Jump
One is cool en spectaculair en voorzien van de nieuwste ontwikkelingen. Beleef deze
zomervakantie jouw springavontuur bij Jump One!

ungle.nl

www.bubbelj

Wat kost het?

2 uur jumpen voor € 13,50 i.p.v. € 17,00.

Wanneer is het?

De hele zomervakantie.

Bijzonderheden

• Eén kind per bon
•R
 eserveren is verplicht en
kan via de website: www.jump-one.nl.
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LUCKY’S BOWLING

BOWLEN BIJ DEKKER ZOETERMEER

Wat kun je doen?

Jump One
Saloméschouw 154
2726 JX Zoetermeer

Daag jouw vriendjes en vriendinnetjes uit op de mooiste bowlingbaan van
Zoetermeer!

Wat kost het?

ne.nl

www.jump-o

€ 30,00. Tegen inlevering van deze bon ontvang je € 8,00 korting op de horeca
rekening.

Wanneer is het?

De zomervakantie, t/m 31 augustus 2022

Bijzonderheden

• Maximaal zes personen per baan
• Reserveren via www.luckysbowling.nl

Locatie

spe

rdeel
oo

eer
elm v

€ 3,50 korting

Jump One
Saloméschouw 154
2726 JX Zoetermeer

GAMECITY GOKARTING

KOM 2 KEER LASERGAMEN BIJ GAMECITY ZOETERMEER

Wat kun je doen?

Een spannend teamspel voor alle leeftijden! Lasergamen bij GameCity Zoetermeer is
een unieke ervaring. In een donkere, door blacklight verlichte ruimte, neem je het in
twee of meerdere teams tegen elkaar op!

ne.nl

www.jump-o

Wat kost het?

Normaal € 17,00 p.p. Met deze bon uit je SpeelmeerPaspoort betaal je maar € 10,00 p.p.

Wanneer is het?

9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022.

Bijzonderheden

• € 10,00 per persoon voor 2 keer lasergamen.
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GAMECITY GOKARTING

PRISON ISLAND BIJ GAMECITY ZOETERMEER

Wat kun je doen?

Lucky’s Bowling Zoetermeer
Scheglaan 12
2718 KZ Zoetermeer

Prison Island daagt je uit in verschillende soorten minigames, waarbij meerdere
vaardigheden worden getest! De cellen bevatten fysieke, tactische of technische
opdrachten voor zowel jong als oud! Het complex bestaat uit een lang gangenstelsel
met maar liefst 24 cellen. Bepaal zelf welke cellen jullie uit willen proberen! Je speelt
in teams van 2-5 personen.

oetermeer.nl
www.dekkerz

Wat kost het?

Normaal € 18,00 p.p. Met deze bon uit je SpeelmeerPaspoort betaal je maar € 14,00 p.p.

Wanneer is het?

9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022.

Locatie
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€ 7,00 korting

Gamecity
Wattstraat 20
2723 RC Zoetermeer

SCOUTINGGROEP ASHANTI
LAAT JE UITDAGEN!

Wat kun je doen?

Wij zijn welpen van scoutinggroep Ashanti. Welpen zijn kinderen tussen zeven en
elf jaar oud die het leuk vinden om lekker buiten te spelen, niet bang zijn om vies te
worden en van alles willen ontdekken. Door de combinatie van scoutingtechnieken
met sport & spel, leren de kinderen samen te werken en beleven ze bij ons een
geweldige tijd!

y.nl

www.gamecit

Wat kost het?

4x gratis proeflessen!

Wanneer is het?

Bandarlog (gemengd): vrijdag 18.30 tot 20.15 uur
Siboldi (meisjes): vrijdag 18.30 tot 20.15 uur
Sionie (gemengd): zaterdag 12.30 tot 14.30 uur

Bijzonderheden

• Aanmelden via groepsbestuur@ashanti.nl is verplicht.
42
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KUNSTGARAGE FRANX
GRAFFITI ART WORKSHOP

Wat kun je doen?

Gamecity
Wattstraat 20
2723 RC Zoetermeer

Komende zomer organiseert de Urban Art Studio twee gave workshops graffiti art.
Ben jij een durfal die niet bang is om aan de slag te gaan met deze kunstvorm? Meld
je dan snel aan! De Urban Art Studio is gevestigd in kunstgarage Franx. Hier kun je
het hele jaar door kunst kijken én de werkplaatsen bezoeken, waar regelmatig leuke
dingen te doen zijn!

y.nl

www.gamecit

Wat kost het?

Met de bon uit dit boekje betaal je € 16,00
in plaats van de reguliere prijs van € 20,00

Wanneer is het?

Woensdag 10 augustus voor kinderen van
7-9 jaar (workshop 1: 11-13 uur, workshop
2: 14-16 uur). Woensdag 17 augustus voor
kinderen van tien tot twaalf jaar (workshop
1: 11-13 uur, workshop 2: 14-16 uur).

Locatie
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oo
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!
4x gratis proeflessen
aal
Je betaalt helem
niks!

Scoutinggroep Ashanti
Prismalaan 18
2718 CX Zoetermeer
(naast zwembad De Veur)

.nl
www.ashanti

Bijzonderheden

• Aanmelden via
uas.zoetermeer@gmail.com
o.v.v. ‘Speelmeer’
• Er zijn max. twaalf plekken per workshop.
• Vermeld je leeftijd en de voorkeur voor
een tijd!
• Max. twee deelnemers per bon.

ZWEMINSTITUUT

KOM LEKKER ZWEMMEN IN DE VAKANTIE!

Wat kun je doen?

Een divers aanbod activiteiten in het water! Kijk op onze website en/of social media
kanalen voor het actuele aanbod.

Wat kost het?

De kosten variëren per activiteit. Op al onze vakantie-activiteiten ontvang je
25% korting.

Wanneer is het?

De hele zomervakantie van 9 juli t/m 21 augustus 2022.
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MCDONALD’S ZOETERMEER/BLEISWIJK
KOM MAAR OP MET DAT GRATIS IJSJE!

Wat kun je doen?

Urban Art Studio (in Kunstgarage Franx)
Vlamingstraat 1
2712 BZ Zoetermeer

Happy zijn als de zon schijnt, maar ook als het regent. Een ijsje is altijd lekker! Vooral
als je niets hoeft te betalen. Ga naar McDonald’s en haal een lekkere ijshoorn. Is dat
cool of is dat koel?

ragefranx.nl

www.kunstga

Wat kost het?

Met deze bon uit je SpeelmeerPaspoort kost het helemaal niets, noppes, nada.
Is dat even boffen!

Wanneer is het?

Iedere dag in de zomervakantie!

Bijzonderheden

• Eén ijshoorn per bon
• Geldig bij vier vestigingen, Zoetermeer en Bleiswijk.

Locatie

spe

rdeel
oo

eer
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25%

Zweminstituut Zevenhuizen en
Zweminstituut Zoetermeer

stituut.com

www.zwemin

MOTION BEWEEG COLLEGE

CAN YOU KICK IT? GEEF JIJ DE MEESTE PANNA’S?
deelname geheel GRATIS! Zonder bon
mogen we je helaas niet toelaten.

Wat kun je doen?

Ga jij later op vakantie of ben je vroeg
weer terug? Dat komt goed uit! Want in
de eerste en laatste week van de vakantie
organiseren wij een voetbaltoernooi in
onze eigen MOTION indoor pannakooi.
Kan jij goed voetballen of vind je het
gewoon leuk om te voetballen? Dan ben
jij van harte welkom om je kunsten en
technische hoogstandjes met de bal te
vertonen. En wie weet ga jij er wel met
de beker vandoor en mag jij jezelf de
“Pannakoning van MOTION” noemen.

Wanneer is het?

Dinsdag 12 juli en donderdag 18 augustus
2022.
09:30-10:30 uur voor de leeftijden vier, vijf,
zes jaar.
10:30-11:30 uur voor de leeftijden zeven,
acht, negen jaar.
11:30-12:30 uur voor de leeftijden tien, elf,
twaalf jaar.

Bijzonderheden

Eén persoon per bon. Broertjes / zusjes
mogen evt. mee. Alleen voor kinderen
in de basisschool leeftijd. Geen eten en
drinken mee, dat regelen wij.

Wat kost het?

46

Normaal zijn wij gesloten! Maar speciaal
voor jou gaan we in de zomervakantie
maar liefst twee keer open! Met bon is
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McDonald’s Zilverstraat
Zilverstraat 2, 2718 RL Zoetermeer
McDonald’s Stadshart
Promenade 30, 2711 AR Zoetermeer
McDonald’s Kelvinstraat
Kelvinstraat 1, 2723 RJ Zoetermeer

ALOHA SURF

LEER SURFEN BIJ ALOHA IN SCHEVENINGEN!

Wat kun je doen?

Wil jij leren surfen deze zomervakantie? Dat kan!
Op het strand van Scheveningen biedt Aloha Surf surflessen voor kinderen.
Je kan je alleen of samen met vriendjes aanmelden voor deze leuke en actieve surfles!
Zien we je op het strand?

Wat kost het?

Voor een groepsles is de normale prijs
€ 20,00 euro, met bon betaal je € 12,50.
Ee privé surfles kost normaal € 65,00
euro, met de Speelmeerbon betaal je
€ 57,50.

McDonald’s Prisma
Jadestraat 10, 2665 NS Bleiswijk

eer.nl
lds-zoeterm
na
o
cd
.m
w
w
w
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MOTION Beweeg College
Van Doornenplantsoen 1
2722 ZA Zoetermeer
Plaats: aula, 1e verdieping

100%
e.nl
eweegcolleg

www.motionb

Wanneer is het?

De gehele zomervakantie.

IKIGAI DOJO

WELKOM BIJ IKIGAI DOJO KYOKUSHIN KARATE

Wat kun je doen?

Ikigai Dojo karate waar een hecht groepsgevoel en discipline hand in hand gaan en
waar iedereen in staat wordt gesteld om op eigen niveau en naar eigen kunnen, het
beste uit zichzelf te halen. Wil je kijken of Kyokushin karate en onze dojo ook iets
voor jou is? Dan ben je welkom om maar liefst 3 proeflessen te volgen.

Wat kost het?

Wanneer is het?

Wij kennen twee lidmaatschappen.
2x per week verkorte jeugd tijden t/m
twaalf jaar. Maandag en woensdag van
19:00 tot 20:00 uur voor € 17,50 per
maand.
2x per week volwassenen vanaf twaalf
jaar. Maandag t/m woensdag van
19:00 tot 21:00 uur € 35,00 per maand.

48

Bijzonderheden

• Eén Persoon per bon
•M
 inimaal zwemdiploma A
•R
 eserveren nodig, bel hiervoor
070-3227171 of boek via alohasurf.nl
o.v.v. SpeelmeerPaspoort
• Betalen kan op locatie.

Het hele jaar door op maandag- en
woensdagavond (met uitzondering van
feestdagen en de zomervakantie).

Bijzonderheden

• Wij maken gebruik van de
ZoetermeerPas en hebben momenteel
een actie voor de jeugd: € 17,50 voor
het eerste jaar dat je lid bent.
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Aloha Surf
Noord 2B
2586 ZZ Den Haag
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PANNENKOE LEIDSCHENDAM
KOM SPEUREN BIJ PANNENKOE!

Wat kun je doen?

Met een lege maag kun je niet speuren. Dus begin de middag met een lekkere
pannenkoek! Daarna kun je de buurt verkennen met onze spannende speurtocht.
Heb je alle goede antwoorden gevonden? Dan krijg jij een Doekoe voor de
grijpautomaat.

urf.nl
www.alohas

Wat kost het?

Speurtocht á € 4,95 gratis bij aankoop van een kinderpannenkoek (€ 6,25) op
vertoon van de Speelmeerbon.

Wanneer is het?

01-07-2022 t/m 31-08-2022.

Bijzonderheden

• Reserveren is verplicht via www.pannenkoe.nl/leidschendam
• Eén volwassen begeleider is verplicht.

Locatie

spe
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€ 6,50 korting

Ikigai Dojo
Steeneikzoom 3
2719 HN Zoetermeer

jo.nl

www.ikigaido

SPORTONDERSTEUNER.NL

SPORTEN IN HET DONKER, KOM MAAR OP!

Wat kun je doen?

Wist je dat er best veel kinderen zijn met een (visuele) beperking? Wist je dat er
ook veel kinderen met een beperking gelukkig kunnen sporten? Wil je ook eens
ervaren welke Paralympische sporten speciaal gemaakt zijn voor kinderen met een
visuele beperking? Kom gratis Blindenvoetbal en of Goalball uitproberen! En neem
je ook een vriendje of vriendinnetje mee?

Wat kost het?

Normale prijs is € 60,00 per half jaar.
Met de coupon is het deze keer eenmalig gratis.

Wanneer is het?

Kom gratis langs op 18 augustus. De bon is ook geldig om daarna nog een keer
GRATIS uit te proberen op onze locatie.

Bijzonderheden

• Per bon mogen twee kinderen gebruik maken van de aanbieding.
50
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TENNIS VERENIGING DEKKER ROKKEVEEN
GRATIS TENNISCLINIC VANAF 3 JAAR

Wat kun je doen?

Pannenkoe Leidschendam
Sluisplein 1
2266 AV Leidschendam

Kom maar op! Gratis tennisclinic voor alle leeftijden vanaf 3 jaar, op het veilige en
natuurlijk mooie tennispark bij Dekker in Rokkeveen. Deze clinic wordt gegeven
door Tennisschool Y4Tennis. Met goed weer vindt de clinic plaats op een buitenbaan.
Bij slecht weer is de clinic op een binnenbaan.Vooraf aanmelden via e-mail naar:
info@y4tennis.nl.

oe.nl
www.pannenk

Wat kost het?

Met deze bon is de clinic helemaal gratis!

Wanneer is het?

Zondagochtend 21 augustus 2022.
Het tijdstip hoor je na verzending van
de aanmelding per e-mail.

Locatie
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100%

Sportcentrum de Veur
Prismalaan 18
2718 CX Zoetermeer

Bijzonderheden

•P
 er bon kunnen maximaal tien
personen deelnemen
• Aanmelden via e-mail naar
info@y4tennis.nl
• Aanmelden kan tot uiterlijk
vrijdag 19 augustus.

BADMINTONNEN BIJ SPEELMEER
NATUURLIJK DURF JIJ DAT!!

Wat kun je doen?

Op dinsdag 16 augustus komt Conquesto badminton les geven bij Speelmeer
in de Veur (Prismalaan 40, 2718 CX Zoetermeer).

nl
ndersteuner.

www.sporto

Wat kost het?

Eigenlijk helemaal niets, want je bent deze dag toch al bij Speelmeer.

Wanneer is het?

Op dinsdag 16 augustus tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Bijzonderheden

• Trek je sportschoenen aan.
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DE PAARSE VEER

WORKSHOP NAAM- OF SCHOOLBORDJE MAKEN

Wat kun je doen?

Tennis Vereniging Dekker Rokkeveen
Scheglaan 1
2718 KZ Zoetermeer

Super stoer, je eigen naambordje op de deur van je kamer! Iedereen weet dan dat dit
jouw kamer is. Met verschillende letter sjablonen in allerlei maten en vormen, kun
je je eigen naam er op zetten en helemaal versieren. Of je kunt ook kiezen voor het
maken van je eigen schoolbordje en deze helemaal oppimpen!

www.tvdr.nl

Wat kost het?

Bijzonderheden

Normale prijs is € 15,00 per deelnemer,
met deze bon betaal je € 12,00!

•O
 uders/ verzorgers mogen meedoen
• Workshops zijn inclusief materialen,
drinken en wat lekkers
•O
 pgeven per email:
info@depaarseveer.nl is verplicht.

Wanneer is het?

13 juli, 15 juli, 3 augustus en 5 augustus.
Tijdstip 13.30-15.30 uur.

Locatie

spe

rdeel
oo

Sporthal De Limiet
Buytenparklaan 6
2717 AX Zoetermeer

eer
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100%
sto.nl

www.conque

DE PAARSE VEER

DROMENVANGER OF SLINGER VAN BEHANGPAPIER MAKEN

Wat kun je doen?

In deze workshop kun je een dromenvanger helemaal in je eigen stijl maken. Je kunt
allerlei kleuren touw en wol gebruiken en afmaken met kralen. Wil je liever een
slinger maken van behangpapier? Dat kan ook, super origineel en vrolijk!

Wat kost het?

Normale prijs is € 15,00 per deelnemer, met deze bon betaal je € 12,00!

Wanneer is het?

20 juli, 22 juli, 10 augustus en 12 augustus.
Tijdstip 13.30-15.30 uur.

Bijzonderheden

• Ouders/ verzorgers mogen meedoen
• Workshops zijn inclusief materialen, drinken en wat lekkers
• Opgeven per email: info@depaarseveer.nl.
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DE PAARSE VEER

MAAK EEN XL PIEPSCHUIM UIL OF GAAF BUITENSCHILDERIJ

Wat kun je doen?

Atelier De Paarse Veer
Reijerskoop 87
2771 BG Boskoop

In deze workshop kun je XL uil maken en helemaal verven naar je eigen smaak. De uil
is maar liefst 40 cm groot! Of wat denk je van een echt buitenschilderij? Zo kun je de
tuin helemaal vrolijk maken!

eveer.nl

www.depaars

Wat kost het?

Normale prijs is € 15.00 per deelnemer, met deze bon betaal je € 12.00!

Wanneer is het?

27 juli, 29 juli, 17 augustus en 19 augustus.
Tijd: 13.30-15.30 uur.

Bijzonderheden

• Ouders/ verzorgers mogen meedoen
• Workshops zijn inclusief materialen, drinken en wat lekkers
• Opgeven per email: info@depaarseveer.nl.

Locatie
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20%

Atelier De Paarse Veer
Reijerskoop 87
2771 BG in Boskoop

SPEL EN MEER

KOM MAAR LANGS ALS JE DURFT!

Wat kun je doen?

Kom gezellig bord- en kaartspellen spelen!

Wat kost het?

Normaal koop je een bon van € 10,00. Met het SpeelmeerPaspoort mag je je gratis
uitleven!

eveer.nl
www.depaars

Wanneer is het?

De hele zomervakantie.

Bijzonderheden

• De aanbieding is voor één tafel. Daar kunnen maximaal zes personen aan zitten.
• Als ze durven mogen je vader, moeder broertjes en zusjes, vriendjes, opa en oma’s
ook meedoen!
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SPEL EN MEER

KOM EEN PAKJE POKÉMON KAARTEN KOPEN!

Wat kun je doen?

Atelier De Paarse Veer
Reijerskoop 87
2771 BG in Boskoop

Ben jij een echte Pokémon trainer? Kom dan een bezoekje aan onze winkel brengen
en koop gelijk een pakje Pokémon kaarten!

Wat kost het?

eveer.nl

www.depaars

Op vertoon van het SpeelmeerPaspoort ontvang je een pakje Pokémon kaarten van
€ 5,99 voor € 4,50

Wanneer is het?

De hele zomervakantie

Bijzonderheden

• Vergeet je SpeelmeerPaspoort niet.

Locatie
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Helemaal
gratis! € 10,00
korting!

Spel en Meer
Warande Stadshart
2711 HZ Zoetermeer

SPEL EN MEER

KOOP EEN BORD- OF KAARTSPEL MET KORTING!

Wat kun je doen?

Kom langs en koop een gezellig bord- of kaartspel.

Wat kost het?

Met deze bon ontvang je eenmalig 20% korting op een bord- of kaartspel.

r.nl

ee
www.spelenm

Wanneer is het?

De hele zomervakantie

Bijzonderheden

• Met deze bon ontvang je eenmalig 20% korting op een bord- of kaartspel
•D
 eze bon kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of
kortingen.
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MUSEUM DE VOORDE

WIE IS HET STOERSTE? ONTDEK HET IN HET MUSEUM!

Wat kun je doen?

Spel en Meer
Warande Stadshart
2711 HZ Zoetermeer

Ga jij de uitdagingen aan? In de tentoonstelling Spierballen, stiletto’s en superhelden
in Museum De Voorde kun je met de scorekaart ontdekken wie de stoerste is!

eer.nl

www.spelenm

Wat kost het?

Normaal kost de scorekaart € 2,00 maar
met de bon uit het SpeelmeerPaspoort
is de scorekaart gratis. Daarnaast
krijgen ouders € 3,50 korting op de
toegangsprijs.

Bijzonderheden

•R
 eserveren is niet nodig. Kinderen t/m
twaalf jaar mogen gratis naar binnen.

Wanneer is het?

De aanbieding voor de scorekaart en de
korting op de toegangsprijs is geldig t/m
31 juli 2022.
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20%

Spel en Meer
Warande Stadshart
2711 HZ Zoetermeer

eer.nl

www.spelenm

MUSICSOULHOUSE

DURF JIJ TE SPELEN IN EEN ECHTE KIDS MUZIEKBAND?

Wat kun je doen?

We want to hear you! Heb je altijd al in een band willen spelen? Kies voor drummen,
gitaar, basgitaar, keyboard of zang. Samen met een bandcoach ga je aan de slag op je
instrument, samen met je band.

Wat kost het?

Bijzonderheden

• Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
(ervaring is niet nodig)
•R
 eserveren via
info@musicsoulhouse.nl
is verplicht
• Eén bon per persoon.

De prijs is € 12,50 per les en met bon
€ 9,00 per les.

Wanneer is het?

Elke woensdag van 20 juli t/m woensdag
10 augustus.
Leeftijd 7 t/m 12 jaar.
Lestijd tussen 12:00 en 16:00 uur.
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Museum De Voorde
Stadhuisplein 22
2711 EC Zoetermeer

devoorde.nl

www.museum

MUSICSOULHOUSE

DURF JIJ TE DANSEN DEZE ZOMER 2022!

Wat kun je doen?

Wil je in beweging blijven en durf jij nieuwe dansmoves te leren? Meld je aan voor
street- en hiphop danslessen voor kinderen van vier t/m twaalf jaar. De lessen zijn
laagdrempelig en vooral erg leuk. Elk kind krijgt de kans om zichzelf te laten zien.
Iedereen is welkom!

Wat kost het?

Bijzonderheden

•R
 eserveren via
info@musicsoulhouse.nl is verplicht.
• Eén bon per persoon
• Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
(ervaring is niet nodig)

De kosten zijn € 10,00 p.p. per les
en met de bon € 7,50 p.p. per les.

Wanneer is het?

Iedere donderdag tot september
van 12:00 tot 13:00 uur.
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€ 3,50 korting

Muziekschool MusicSoulHouse
Plesmanstraat 5
2722 NV Zoetermeer

ulhouse.nl

www.musicso

BOOTCAMP FOR ALL

KOM BUITEN SPORTEN BIJ DE KINDERBOOTCAMP

Wat kun je doen?

Ben jij zes t/m twaalf jaar en heb jij zin om lekker sportief bezig te zijn? Doe dan
mee aan de kinderbootcamp bij Bootcamp for All. Elke week doen we leuke nieuwe
spelletjes zoals touwtrekken, speurtochten en natuurlijk ook bootcamp. De lessen
zijn in de wijk Rokkeveen.Vind je het nog een beetje spannend? Dan kunnen je
ouders ook gewoon meedoen!

Wat kost het?

Bijzonderheden

Normaal € 5,00. Nu € 3,50!

•G
 raag van te voren reserveren
06-83650218
• Je kunt via de website ook een
kinderfeestje boeken
• We verzamelen voor zwembad De Veur.

Wanneer is het?

Iedere woensdag van 15.30 uur tot
16.30 uur, tot oktober 2022!
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VOGELPARK AVIFAUNA
CHECK IT OUT IN AVIFAUNA!

Wat kun je doen?

Muziekschool MusicSoulHouse
Plesmanstraat 5
2722 NV Zoetermeer

Kom de lori’s voeren, kijk bij de voederpresentaties van de apen, pelikanen en
pinguïns en natuurlijk mag je de spectaculaire vogeldemonstraties niet missen.
Tot slot is er een supertoffe speeltuin!

ulhouse.nl

Wat kost het?

www.musicso

Normale entreeprijs € 18,50.
Met de bon uit het SpeelmeerPaspoort
krijg je € 6,00 korting!

Wanneer is het?

9 juli t/m 31 augustus 2022.

Bijzonderheden

• Bon is alleen geldig voor kinderen
• Ouders betalen € 18,50
• Kijk voor de reserveringsvoorwaarden op avifauna.nl.
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De Veur
Prismalaan 40
2718 CX Zoetermeer

€ 1,50 korting
mpforall.nl

www.bootca

SILVERDOME

KOM JEU DE BOULEN BIJ DOLLE BOULES!

Wat kun je doen?

SilverDome presenteert een hippe pop-up Jeu de Boules bar genaamd DOLLE
BOULES! Het is een plek waar je met vrienden en familie gezellig een potje jeu de
boules, pingpong of met dolle XL Games kunt spelen.
Vanaf maandag 1 augustus hebben we zomerijs en op de woensdag publieksschaatsen.

Wat kost het?

Met deze bon betaal je € 15,00 per baan voor vier personen.
Normaal betaal je € 20,00 per baan.

Wanneer is het?

Je mag deze bon een heel jaar gebruiken.

Bijzonderheden

• Max vier personen per baan
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A ONE MAN ARMY ESPORTS

KOM GEZELLIG GAMEN BIJ AOMA ESPORTS!

Wat kun je doen?

Avifauna
Hoorn 59
2404 HG Alphen aan den Rijn

Kom gezellig gamen bij AOMA Esports. Wie bieden diverse games aan, waaronder
Fortnite, League of Legends, Overwatch,Valorant, World of Warcraft, Call of Duty en
Rainbow Six Siege.

a.nl
www.avifaun

Wanneer is het?

Maandag t/m vrijdag van 17.00-20.00 uur in de zomervakantie.

Prijs

1 uur gamen in onze Esports facility voor € 2,50 per uur!
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€ 5,00 korting

MUSEUM VOLKENKUNDE

BELEEF DE DIERENACADEMIE IN MUSEUM VOLKENKUNDE

Wat kun je doen?

SilverDome, Dolle Boules
Van der Hagenstraat 20
2722 NT Zoetermeer

Wat als je meester een olifant was? Of je juf een luipaard? Bij de familietentoonstelling
DierenAcademie maak je het mee. Twaalf dieren hebben hier hun eigen lokaal.
Zij leren je om vanuit dieren naar de wereld te kijken.
Stilzitten is er niet bij.Verstop je als een luipaard of dans een duet samen met de
kraanvogel. Rond je alle lessen en opdrachten goed af, ga dan op de foto met het
docententeam onder het scherpe oog van de condor.

e.nl

www.silverdom

Wat kost het?

Normale entreeprijs is € 15,00 voor
volwassenen en kinderen vier tot
achttien jaar € 6,00.
Kinderen tot vier jaar hebben gratis
entree. Met deze bon gelden de volgende
tarieven: € 12,00 volwassenen en € 3,00
voor kinderen.
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Wanneer is het?

Deze aanbieding is geldig zo lang de
tentoonstelling DierenAcademie te
bezoeken is.

Bijzonderheden

• Maximaal vier personen per bon.
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Wiltonstraat 11
2722 NG Zoetermeer
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Wat kun je doen?

Wil je leren dansen met en zonder vlag op vrolijke muziek en daarmee een
spetterende show laten zien? Dat kan bij Passie Winterguard. Maak kennis met onze
gezellige vereniging en leer in een aantal weken geheel vrijblijvend de basis van het
dansen met vlag.

Wat kost het?

De contributie bij Passie bedraagt € 15.50 per maand (korting met de
ZoetermeerPas is ook mogelijk). Met deze bon zijn de eerste vier lessen gratis. Wil je
daarna lid worden, dan betaal je de eerste maand ook GEEN contributie.

Bijzonderheden

Tussen 31 augustus en 12 oktober kan je op woensdag om 18.00 uur starten met de
lessen. Laat van tevoren weten of je komt: pr.harpedavids@gmail.com.
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Volwassenen
€ 3,00
Kinderen € 3,00

Museum Volkenkunde
Steenstraat 1
2312 BS Leiden

HARPE DAVIDS

MUZIEK MAKEN MET EEN HELE GROEP, KOM MAAR OP!

Wat kun je doen?

Wat is leuker dan thuis “alleen” muziek maken? Muziek maken met z’n allen! Dat
kan bij Harpe Davids. Maak kennis met onze gezellige vereniging en leer in een aantal
weken geheel vrijblijvend de basis van het muziek maken.

Wat kost het?

De contributie bedraagt € 15,50 per maand (korting met de ZoetermeerPas is ook
mogelijk). Met deze bon zijn de eerste vier lessen gratis. Wil je daarna lid worden, dan
betaal je de eerste maand ook GEEN contributie.

Bijzonderheden

Tussen 31 augustus en 12 oktober kan je op woensdag om 18.30 uur starten met de
lessen.

kunde.nl

www.volken
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Music Dome (naast restaurant Bijou)
Van der Hagenstraat 22 d
2722 NT Zoetermeer

eer.nl

vidszoeterm
www.harpeda

DOING ZOETERMEER

DURF JIJ DE SNELHEID VAN TAFELTENNIS AAN?

Wat kun je doen?

Bij sportvereniging Doing Zoetermeer kun jij laten zien wat je kunt. Heb je het altijd
al leuk gevonden om tijdens de vakantie te tafeltennissen? Ervaar het nu de eerste 4
weken geheel gratis en laat de bal versnellen met de leukste en nieuwste trainingen
van een gediplomeerde trainer. Lijkt het jou cool om met effect te spelen?

Wat kost het?

Eerste vier weken gratis, mogelijk op donderdagavond van 19.30-21.00 uur en
zaterdagmiddag van 12.30-14.00 uur.

Bijzonderheden

•D
 e bon is geldig tot de herfstvakantie, met uitzondering van de zomervakantie van
3 juli t/m 26 augustus.
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Eerste vier
(of acht) lessen
gratis!

Music Dome (naast restaurant Bijou)
Van der Hagenstraat 22 d
2722 NT Zoetermeer

nl

zoetermeer.

vids
www.harpeda

URBAN LIFE HEALTH CENTRE
WORKSHOP KIDS YOGA SWING

Wat kun je doen?

In onze fantasie kan alles! We bouwen piramides uit Egypte, zijn acrobaten en dieren
uit het oerwoud. We vliegen, klimmen, rollen, springen en hangen misschien zelfs
ondersteboven! Het eind van de les kruip je terug in je eigen holletje en wordt je
wakker uit een mooie droom. Aerial Yoga voor kinderen stimuleert de motorische
en sociale ontwikkeling van een kind. Er wordt veel samengewerkt, gebouwd aan
vertrouwen in jezelf en de creativiteit en fantasie worden geprikkeld!

Wat kost het?

€ 15,00 per persoon en met het SpeelmeerPaspoort ontvang je 50% korting.

Bijzonderheden

• Voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar
• Lesrooster is te vinden op de website
• 15 juli, 15 augustus en 19 augustus
• Max. 13 deelnemers.
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Doing
Forelsloot 5
2724 CA Zoetermeer

www.doing.nl

HOF VAN SEGHWAERT

DURF JIJ NATUURRANGER IN DE BOOMGAARD TE WORDEN?

Wat kun je doen?

We starten met heerlijke pannenkoeken eten. Daarna gaan we de boomgaard in.
Daar valt van alles te ontdekken. Wordt NatuurRanger in de Hof van Seghwaert.
Durf jij het aan?

Wat kost het?

Normale prijs € 4,00 Met de bon uit het SpeelmeerPaspoort € 2,00.

Bijzonderheden

Woensdag 13 juli van 12.30-15.00 uur.
De Hof is 6 dagen per week open. Zie de website voor
de exacte openingstijden.
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50% korting

Urban Life Health Centre
Van Aalstlaan 400
2722 RX Zoetermeer
(gratis parkeren)

S.V. DWO

WAAR PLEZIER VOOROP STAAT!

Wat kun je doen?

Tegen inlevering van de aanbieding uit het SpeelmeerPaspoort biedt s. v. DWO aan
alle niet-leden drie gratis proeftrainingen aan met leeftijdsgenoten!

re.com

fehealthcent

www.urbanli

Wanneer is het?
Start september.

Wat kost het?

Drie gratis proeflessen.

Bijzonderheden

• Voor kinderen van vier tot veertien jaar
• Eén kind per bon
• Reserveren via info@svdwo.nl is verplicht.
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BOERDERIJ ’T GEERTJE

KOM LANGS VOOR DE FOTO- STEMPELSPEURTOCHT!

Wat kun je doen?

Hof van Seghwaert
Gaardedreef naast nr 169
2723 AZ Zoetermeer

Ga op avontuur! De foto’s vertellen je de weg door het prielenbos. En let op!
Onderweg zijn kluisjes met stempels verstopt. Deze kun jij openkraken en zo de
kringloop van de natuur rond stempelen. De speurtocht duurt ongeveer 1,5 uur.
Tip neem een knapzak met lekkers van ‘t Geertje mee voor onderweg.
De speurtocht komt langs Zoetermeer ‘t strandje, een leuke stop met lekker weer.

l

seghwaert.n

www.hofvan

Wat kost het?

Normaal € 9,50. Met het SpeelmeerPaspoort betaal je € 5,00.

Bijzonderheden

• 9 juli tot en met 21 augustus
• 7 dagen in de week van 10.00 tot 17.00 uur
• De prijs is per groep
• Advies: maximaal zes kindjes per groepje
• Honden op de route niet toegestaan
• Toegankelijk met kinderwagen.
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100%

s. v. DWO
Heuvelweg 7, Westerpark
2716 DZ Zoetermeer

l

www.svdwo.n

KARATEVERENIGING TOMO NO KAI
MAAK KENNIS MET KARATE!

Wat kun je doen?

Maak kennis met karate, een leuke en veelzijdige sport!
Vergroot je zelfvertrouwen en leer jezelf verdedigen, terwijl je oefent met de
karatetechnieken en vormen.

Wanneer?

Vrijdag 8 juli 18.30-19.30 uur.
Zaterdag 9 juli 17.00-18.00 uur.
Vrijdag 26 augustus 18.30-19.30 uur.
Zaterdag 27 augustus 17.00-18.00 uur.

Wat kost het?

Helemaal niets, je kunt gratis kennismaken met karate! Kom maar op als je durft!

Bijzonderheden

• Kom in sportkleding en op blote voeten.
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KARATEVERENIGING TOMO NO KAI

MAAK DAN KENNIS MET DE JAPANSE SPORT IAIDO!

Wat kun je doen?

Boederij ‘t Geertje
Geerweg 7
2381 LT Zoeterwoude

Een kennismaking met iaido, de Japanse kunst van het zwaardtrekken.
Bij iaido oefen je met het Japanse samuraizwaard in vaste vormen, kata.
Beginners starten met een houten oefenzwaard, dat je bij de eerste lessen
te leen krijgt.

tje.nl
www.hetgeer

Wat kost het?

Helemaal niets! Dus kom maar op als je durft.

Wanneer?

Zaterdag 9 juli en 27 augustus,
lestijd van 19.00 tot 20.00 uur

Bijzonderheden

• Kom in sportkleding en op blote voeten.
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Tomo No Kai
Gymzaal Nesciohove 115
2726 BL Zoetermeer

RAINBOW PARTIES

WIJ GEVEN KLEUR AAN IEDEREEN!

Wat kun je doen?

Evenementen, feestjes, kinderfeestjes, mascottes, prinsessen, superhelden, schminken,
glittertattoos, hairextensions, springkussens enzovoort. Rainbow Parties heeft alles
om het feestje compleet te maken!

kai.nl
www.tomono

Wat kost het?

Bij het boeken van een van onze prinsessen, superhelden en/of mascottes krijgen
max acht kinderen een gratis glittertattoo!

Wanneer is het?

De bon is geldig tot eind oktober 2022.

Bijzonderheden

• Reserveren is verplicht!
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TAVERZO

SPELEN EN PINGPONGEN BIJ TAVERZO

Wat kun je doen?

Tomo No Kai
Gymzaal Nesciohove 115
2726 BL Zoetermeer

Vind jij tafeltennis of pingpong op het schoolplein of de camping ook zo leuk? Ben jij
niet- of niet de hele zomervakantie op vakantie? Dan heb je veel geluk! Jij kunt dan
met Speelmeer On Tour bij Taverzo meedoen. Op 3, 4 en 5 augustus kun je terecht
bij de tafeltennisclub.

kai.nl
www.tomono

Wat kost het?

Voor deze 3 dagen betaal je met het SpeelmeerPasoort maar € 1,50 per keer.
Wil je alle drie de dagen komen kost het € 4,00.

Wanneer?

3, 4 en 5 augustus van 18.00 tot 19.15 uur.

Bijzonderheden

• Op 3, 4 en 5 augustus.
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8 glittertattoo’s
gratis!

Feestje aan huis

parties.nl

www.rainbow

TAVERZO

SLA JE SLAG MET EEN EIGEN TAFELTENNISBATJE!

Wat kun je doen?

Ga tijdens de activiteit Speelmeer On Tour gelijk aan de slag met je eigen Butterfly
Ovtcharov Gold tafeltennisbatje!

Wat kost het?
€ 26,90.

Wanneer?
Heel 2022.
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FAMILIEPARK DRIEVLIET

DAGJE DRIEVLIET, WIE WIL DAT NOU NIET!

Wat kun je doen?

Tafeltennisvereniging Zoetermeer (Taverzo)
Willem Alexanderplantsoen 4
2723 VM Zoetermeer.

Van achtbaan tot wildwaterbaan, van carrousel tot 5Dtheater. Het is allemaal te
vinden in Familiepark Drievliet te Den Haag. Nieuw is de spectaculaire animatiefilm
The Good, the Bad and a Horse.Voor de waaghalzen is er de spectaculaire achtbaan
Formule X. In het thema Tijdreizigers maak je een vrije val in de familietoren Chute
of een fietstocht in de interactieve Tijdmachine. In de Lol Atol vermaken de kleinsten
zich prima in de Vliegende Vissen, Sleepbootjes of de Springende Hondjes.

.nl
www.taverzo

Wat kost het?
€ 26,50.

Wanneer?

van 9 juli t/m 21 augustus 2022.

Bijzonderheden

• Maximaal vier personen per bon.

Locatie
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Tafeltennisvereniging Zoetermeer (Taverzo)
Willem Alexanderplantsoen 4
2723 VM Zoetermeer

.nl
www.taverzo
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€ 9,00 korting

SERENDIPITY WINTERGUARD
DANSEN MET VLAGGEN!

Wat kun je doen?

Kom nu 10 gratis lessen volgen bij onze winterguardvereniging Serendipity. Je leert
hoe je mooie bewegingen met een vlag uit kunt voeren en daarnaast allerlei nieuwe
danspasjes. Uiteindelijk maken we een show vol met dans en vlaggen op vrolijke
muziek waar jij deel van uit mag maken! Kom je gezellig een keer met ons mee
trainen? Iedereen is welkom!

Wat kost het?

De eerste 10 lessen niets. Daarna bedraagt de contributie € 21,00 per maand.

Wanneer?

Van woensdag 24 augustus t/m 26 oktober van 17.00-18.00 uur.

Bijzonderheden

• Laat u even weten of uw kind mee komt trainen?
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THE DUTCH DRAGONS

PEDDEL MEE IN EEN DRAKENBOOT!

Wat kun je doen?

Drievliet
Laan van ‘s-Gravenmade 81
2495 BD Den Haag

Ben je tussen 10 en 18 jaar en heb je een zwemdiploma? Kom dan gezellig langs bij The
Dutch Dragons en peddel mee in een drakenboot! Voel de beat van de drum en vaar samen
met leuke groep jongens en meiden! Train 4 keer mee om deze coole watersport te ervaren!
En neem gezellig een vriend, vriendin, broer of zus mee. Iedereen tot 18 jaar is welkom!

et.nl

www.drievli

Wat kost het?

4 gratis trainingen!

Wanneer is het?

De bon is heel 2022 geldig!

Bijzonderheden

• Minimum leeftijd: 10 jaar
• Zwemdiploma verplicht.
• Vergeet je sportkleren niet!
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10 gratis
lessen!

Beroepscollege Zoetermeer
Van Doorneplantsoen 1
2722 ZA Zoetermeer

pity-wg.nl

www.serendi

KAI SEI

MAAK GRATIS KENNIS MET MARTIAL ARTS

Wat kun je doen?

Kom naar de kennismakingscursussen karate, judo, kickboksen & tai-chi.
Je krijgt 5 lesmomenten gratis aangeboden!

Wat kost het?

5 kennismakingslessen gratis!

Wanneer is het?

Meerdere dagen per week volgens zomerrooster op de website! Iedereen is de
gehele zomervakantie welkom!

Bijzonderheden

• De bon mag zoveel en zo vaak mogelijk worden ingezet, er is geen beperking.
Van tevoren aanmelden is wel zo prettig!
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SPEELMEER IN DE VEUR

KOM MAAR OP ALS JE DURFT!

Wat kun je doen?

The Dutch Dragons
Lange Land 6
2725 KZ Zoetermeer

Samen sporten, klimmen en klauteren, springen
op luchtkussens. Dat kan bij Speelmeer in de Veur!
De Combinatiefunctionarissen Sport bieden weer
volop sport- en spelactiviteiten aan.Tevens kun
je naast het sporten ook heel veel andere leuke
activiteiten doen, zoals knutselen.Wil je op een
dag de ochtend - en middagshift komen spelen?
Dan krijg je met deze bon € 1,00 korting.

chdragons.nl
www.thedut

Wat kost het?

De toegang is € 2,00 per shift voor kinderen
en volwassen begeleiders. Kinderen met een
ZoetermeerPas hebben op vertoon van de pas
gratis toegang.
Met deze bon kun voor € 3,00 naar de ochtenden middagshift van Speelmeer in de Veur!
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Kai Sei
Buytenparklaan 6
2717AX Zoetermeer

Wanneer is het?

Dinsdag 16 augustus van 10.00-12.30 en 13.3016.00 uur
Woensdag 17 augustus van 10.00-12.30 en
13.30-16.00 uur
Donderdag 18 augustus van 10.00-12.30 en
13.30-16.00 uur

Bijzonderheden

Reserveren is niet nodig.
Ouders zijn welkom op de tribune of in de horeca
Van 12.30-13.30 is de sportzaal gesloten. Alleen de
kantine is geopend (geen begeleiding).
Tip: neem geen waardevolle spullen mee de
sportzaal in!

SPORTING CLUB ZOETERMEER

KOM SPORTEN BIJ SPORTING CLUB ZOETERMEER!

Wat kun je doen?

Wij bieden jeugdkickboksen, ouder-kind kickboksen en voetbal aan! Doe jij mee met
ons in de zomervakantie? Na de zomervakantie ben jij natuurlijk ook welkom!
Dan krijg jij bij inlevering van de bon een gratis maandabonnement t.w.v. € 20,00!

www.kaisei.nl

Wat kost het?

Voor 8 lessen outdoor jeugdkickboksen in de zomervakantie betaal jij
slechts € 10,00!

Wanneer is het?

In de zomervakantie trainen wij outdoor op 11, 13, 18, 20 juli en op 8, 10, 15 en 17
augustus! Check onze website voor de reguliere trainingstijden na de zomervakantie.

Bijzonderheden

Er kunnen twee personen gebruik maken per bon,
aanmelden via info@sportingclubzoetermeer.nl is gewenst.
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Speelmeer
Sportcentrum De Veur
Prismalaan 40
2718 CX Zoetermeer

Locatie
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Gratis
maandabonnement
t.w.v. € 20,00

Sporting Club Zoetermeer
Sportzaal Groen-Blauwlaan 121
2718 GH Zoetermeer

rmeer.nl

gclubzoete

in
www.sport
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HELPENDE HANDEN

VOOR ALS JE WAT HULP KUNT GEBRUIKEN

MEERPUNT CJG

KINDER & JONGEREN RECHTSWINKEL
(voor jongeren)

Telefoon: 079-331 03 25
Mail: meerpunt@zoetermeer.nl.

Als je nog geen 12 jaar bent, dan mag je zelf nog geen
beslissingen nemen. Dit wordt door jouw ouders
of verzorgers gedaan. Maar alle kinderen hebben
rechten, dus ook kinderen die jonger dan 12 jaar zijn.
Bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel leggen we
aan kinderen uit wat hun rechten zijn en luisteren we
graag naar jouw verhaal. Bijvoorbeeld over hoe het
zit met de scheiding van jouw ouders. En misschien
wil je je mening geven over wat jij graag zou willen?
We geven antwoord op al jouw vragen en helpen
kinderen met het opkomen voor hun rechten. Deze
hulp noemen we rechtshulp. Alles wat de Kinderen Jongerenrechtswinkel doet is gratis en alles
wat je ons vertelt blijft geheim. Kom langs op ons
inloopspreekuur op woensdagmiddag van 2 tot 5 uur
in de Bibliotheek in Forum Zoetermeer!
Als je het moeilijk vindt om zelf, of door de telefoon,
je verhaal te doen, dan mag je ons natuurlijk ook
appen of mailen. Je krijgt dan van ons zo snel mogelijk
een antwoord op jouw vraag.

Kijk voor meer informatie en onze openingstijden op:
www.meerpunt.nl.

Telefoon: 06 - 5555 1 444
Mail: info@gratisrechtshulp.nl

(voor ouders)

Meerpunt Inlooppunt: voor alle vragen rondom
opvoeden, opgroeien en ouderschap.
Het Meerpunt is een veilige en fijne plek waar je als
ouder, verzorger of familielid je hart kunt luchten. Je
kunt bij het Meerpunt (anoniem en gratis) terecht
met alle vragen over opvoeden, opgroeien van je kind/
jongere en het ouderschap. Hoe groot of hoe klein
je vraag ook is, samen zoeken we naar een oplossing
die bij jouw gezin past, zodat je zelf weer verder
kunt. We kunnen je advies en informatie geven en
als jij aangeeft dat het nodig is verwijzen we je door
naar passende hulp. Samen voorkomen we dat kleine
vragen grote problemen worden. Je kan langskomen
bij ons inlooppunt, met ons bellen, mailen of appen.

VILLA PINEDO

(voor kinderen met een gescheiden ouder)
Als de relatie van je ouders niet goed meer loopt, je
ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, betekent dat
nog niet dat jij daar de dupe van moet worden. Dus
praat, klaag, lach of huil. Leeg je hoofd, lucht je hart,
het werkt echt.
Bij Villa Pinedo kun je chatten met iemand die in
eenzelfde soort situatie heeft gezeten als jij. Zo'n
Buddy weet precies hoe jij je voelt en heeft dus hele
goede tips voor je.
Ga naar villapinedo.nl.
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KINDPAKKET ZOETERMEER
Ieder kind kan meedoen!
Wij vinden het belangrijk dat jij mee kan doen.
Bijvoorbeeld op school, sporten of naar muziekles.
Ook als je ouders hiervoor geen of weinig geld
hebben. In Zoetermeer zijn veel organisaties die
jou en je ouders kunnen helpen. Op de pagina
www.zoetermeer.nl/kindpakket
staan alle mogelijkheden voor jou en je ouders op
een rijtje. Kijk wat er voor jou tussen zit en vraag je
ouders (of verzorgers) om dit voor je aan te vragen.
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JONG PERSPECTIEF
Kun jij wel wat steun en extra aandacht gebruiken
omdat je bijvoorbeeld niet zo lekker in je vel zit,
omdat het thuis of op school niet zo goed gaat? Het
maatjesproject van Jong Perspectief is er om jou te
helpen! Jong Perspectief doet dit door jou aan een
volwassen vrijwilliger te koppelen. Deze vrijwilliger
wordt voor minimaal een jaar jouw maatje. Iedere
week trekken jullie samen een paar uur op. Samen
spreek je af wat je met elkaar gaat doen om ervoor te
zorgen dat jij een fijne tijd hebt en je wat beter gaat
voelen. Bijvoorbeeld samen sporten, koken, uitstapjes
maken, fietsen, huiswerk maken, leren omgaan met
geld, gewoon kletsen of iets doen wat jullie allebei
leuk vinden.
Wil jij graag een maatje of meer weten?
Kijk op www.jongperspectief.nl

JIP HAAGLANDEN

(jongeren 12 t/m 27 jaar)
Het Jongeren Informatie Punt (JIP) helpt jongeren van 12 t/m 27 jaar bij alle vragen waar je mee
kunt zitten, alle onderwerpen die jou interesseren en
alle problemen waar jij tegenaan kunt lopen. JIP helpt
jou door je informatie en advies te geven. Het kost je
geen geld en je hoeft ook je naam niet te vertellen als
je dat niet wil. Wij begrijpen erg goed dat er heel wat
dingen op je pad kunnen komen die het leven lastig
kunnen maken. Vragen rondom school, geldzaken,
wonen, seksualiteit, noem maar op. Geen vraag is
te gek! Je vindt het JIP in het FORUM Zoetermeer
en hier kun je (momenteel) op afspraak terecht.
We zijn ook bereikbaar via telefoon, mail, WhatsApp
en we hebben een chatfunctie op onze website,
www.jiphaaglanden.nl.

KINDERTELEFOON

(voor kinderen tussen 8-18 jaar)
Met De Kindertelefoon kun je over ALLES praten. Of
je nou gepest wordt, verliefd bent of als het thuis niet
zo fijn is. Met ons praten kan elke dag van 11.00 21.00 uur, gratis en anoniem. Bel 0800-0432 of kom
chatten op kindertelefoon.nl.
Terugkomchat (8 TOT 18 JAAR)
Denk jij dat één gesprek misschien te weinig is voor
wat jij aan ons wilt vertellen? Misschien word je
gepest, twijfel je of je op jongens of meisjes valt of
voel je je niet veilig thuis. Bij de terugkomchat vertel
je ons in twee of drie gesprekken wat jou bezighoudt
- zonder opnieuw je verhaal te vertellen. Wij denken
met je mee en vinden niks gek.
Je kunt met ons chatten van maandag t/m donderdag
van 18.00-20.00 uur en op zaterdag en zondag tussen
14.00-16.00 uur.
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WĲ ZĲN JOEP EN JASMĲN
Wij zijn Joep en Jasmijn

De AFVALMONSTERS zijn gemaakt
om kinderen van 6 tot 10 jaar te
stimuleren en te activeren om bewust
met afval om te gaan.
Joep en Jasmijn zijn afvalmonsters
die de kinderen alles uitleggen wat met afval te maken heeft.
Door middel van de spelelementen, begrippen en actieweetjes
maken de kinderen kennis met afval scheiden, recyclen en
zwerfafval.

Hallo kinderen, wij vinden afval opruimen heel fijn.

Nog leuker is het om dit samen te doen. Met jullie, of samen
met je papa, mama, de juf, meester of een grote zus of broer.
AFVAL OPRUIMEN DOEN WE SAMEN.
Wij hopen dat jullie ook AFVALMONSTERS worden, thuis, op
straat, in het park en op het strand, zeg maar altijd en overal!
Vraag of je de GRATIS Schoonmonitor app mag downloaden.
Speel de zwerfafval game samen met Joep, start een opruimactie
of ga aan de gang met knutselen met afval.

Download GRATIS de Schoonmonitor
app en speel met de afvalmonsters
de fun GAME. 94

We zĳn helemaal happy. Al het afval zit netjes in onze bakken.
Maar de tekenaar heeft iets fout gedaan. Kun jĳ de 7 verschillen vinden?
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KNUTSELEN
MET AFVAL

KRAAK DE APENCODE

Hé, ik heb een
idee
Afval is geen tro !
ep,
je kan er hele
leuke
dingen van m
aken.
Doe je mee?

Welk afval heeft deze aap weggegooid?

Kĳk eens hoe grappig! Dit kan je van een melkpak maken!
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Zaaibakjes

Vogelvoederhuisje

Met stof en/of verf en leuke plakkertjes
kun je van een leeg melkpak handige dingen maken.

___

Ooit aan gedacht om een lege toiletrol om te toveren?

___

___

___

___

___

___

___

tje
ACTIE wee

KNUTSELEN
MET AFVAL
Gebruik een lege toiletrol.
Met verf of gekleurde
tape maak je
prachtige cadeautjes.

Geef je bureau
een
opruimbeurt. En
maak
je eigen organi
zer.
Knutsel je mee?

Maak je eigen bureau organizer

Benodigdheden voor organizer:

1

1. Knip 2 toiletrollen, zodat je 4 stukken
overhoudt van goede hoogtes (zie 1).
2. Versier nu de 4 stukken en de 3 hele toiletrollen,
hiervoor kun je bĳvoorbeeld verf, stiften en
stickers gebruiken.

2

3. Lĳm alle toiletrollen en stukken aan elkaar zoals
in voorbeeld 2. Wikkel een elastiek eromheen
zodat het kan drogen.

Mobielhouder

Download GRATIS de
Schoonmonitor app
voor meer knutseltips.

Een aap gooit zĳn afval op de grond, maar jĳ bent geen aap toch?
Een ......................... hoort in de groene afvalbak. Als je hem op
straat gooit, duurt het minstens 1 jaar voordat de natuur hem
heeft afgebroken. Help jĳ Joep mee om het op te ruimen?

5 Toiletrollen, ontbĳtgranen doos, schaar, lĳm, verf of stiften, elastiek en stickers.
Uitleg:

4. Knip een lang vlak van de ontbĳtgranen doos
(zie 3).

3

5. Knip hier een ﬁguur uit, groot genoeg voor de
toiletrollen (zie 3) en verf deze.
6. Plak de toiletrollen aan het kartonnen vlak en
laat goed drogen.
7. Nu kun je de toiletrollen vullen met jouw pennen,
stiften en krĳtjes (zie 4).

4

Laat je knutselwerk zien en deel het op sociale media.
Tag de Schoonmonitor.

___

Download GRATIS
de Schoonmonitor
app en start een
opruimactie!
97

___

___

___
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YMCA ZOETERMEER
KOM MAAR OP MET DIE ACTIVITEITEN!
YMCA Zoetermeer is een plaatselijke vereniging van de wereldwijde organisatie
YMCA. Wij organiseren verschillende activiteiten voor kinderen tussen 6 en 14 jaar.
Onze speerpunten zijn plezier, ontspanning, samenwerken en respect voor ieder kind.
Maandelijks zijn er activiteiten voor de kinderen en daarnaast twee vakantieweken. In de
eerste week van de zomervakantie het Zomerkamp in paleispark Het Loo in Apeldoorn en
in de vijfde week van de zomervakantie de Huttenbouw in de wijk Seghwaert.
Elke maand is er een activiteit, zoals spelletjes, een kookworkshop of knutselmiddag.
Onze vrijwilligers bedenken steeds weer iets nieuws! Ook als je nog niet eerder bent
geweest ben je van harte welkom om een keer mee te doen. We proberen de activiteiten
gratis aan te bieden. Alleen voor het zomerkamp en de huttenbouwweek vragen we een
verplichte bijdrage, deze houden we uiteraard zo laag mogelijk.
Tijdens het Zomerkamp doen we vooral heel veel spellen! Denk aan speurtochten of
midden in de nacht een dropping. We zingen kampliedjes of luisteren naar een spannend
verhaal bij het kampvuur. Bij mooi weer doen we waterspelletjes of gaan we naar het
zwembad. En als het regent spelen we bijvoorbeeld het casinospel in de grote tent.
De Huttenbouw is een week voor kinderen uit Zoetermeer in de leeftijd 8 tot en met
12 jaar. De hele week bouwen de kinderen in de ochtend aan een eigen hut. Na een lunch
staan er in de middag allerlei leuke activiteiten op het programma. De Huttenbouwweek
vindt plaats in de vijfde week (regio midden) van de zomervakantie en is midden in de
wijk Seghwaert. Goed bereikbaar voor ouders en kinderen, bij voorkeur op de fiets of
lopend en dichtbij de Randstadrailhalte Seghwaert. Geef je op via de website
www.ymcazoetermeer.
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SPEELMEER ZOEKT GEMOTIVEERDE
VRIJWILLIGERS!

ZOEK
DEDE5 5VERSCHILLEN
ZOEK
VERSCHILLEN

In de zomervakantie gaat Speelmeer weer veel leuke activiteiten voor
basisschoolkinderen verzorgen in sportcentrum de Veur.Voor de begeleiding
van de activiteiten zijn er veel vrijwilligers nodig.
Speelmeer is daarom op zoek naar mensen van 15 jaar of ouder die bereid zijn
één of meer dagen te helpen met sport- en spelactiviteiten, crea activiteiten en
workshops.
Vind je het leuk om met kinderen te werken en ben jij bereid een paar uurtjes
vrijwilligerswerk te doen voor een vrijwilligersvergoeding? Dan vernemen wij
dit graag! Naast een hele gezellige dag met veel blije kinderen, ontvang je een
vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per dagdeel en € 10,00 voor een hele dag
(08.30 - 17.00 uur). Daarnaast mag u ook 1 kind gratis meenemen.
Interesse? Geef je op via: speelmeer@zoetermeer.nl
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ZOEK
DEDE5 5VERSCHILLEN
ZOEK
VERSCHILLEN
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TOT ZIENS BIJ
SPEELMEER!

COLOFON
Het SpeelmeerPaspoort is een uitgave van de gemeente Zoetermeer, afdeling Vrije Tijd.
Vormgeving en drukwerk: De Bondt Graﬁmedia Communciatie bv.
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