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JOUW PASPOORT VOL ACTIVITEITEN MET KORTING!
VOOR IEDEREEN VAN 4 T/M 12 JAAR
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ZKV De Meervogels - Korfbal blz. 35
Zoetermeer Sport - Algemen onformatie en stempelkaart  blz. 12
Zovoc - Volleybal blz. 43

Musea en Wetenswaardigheden
Bibliotheek Forum Zoetermeer - Vakantielezen blz. 19
Kinderboekenmuseum - Zomertekenschool  blz. 24 
Madurodam - Moet je meemaken  blz. 23
Museon - Music! blz. 23
Museum De Voorde - Stoer blz. 20 
Museum Volkenkunde - Mee op reis blz. 24
Nationaal Videogame Museum - Videogames blz. 21

Dieren, natuur en water
Avifauna Vogelpark - Ontdek ZOOveel blz. 28 
Avonturenboerderij de Molenwaard - Waar spelen ontdekken is blz. 48
Avonturia de Vogelkelder - Avonturia’s Kitchen  blz. 26
Avonturia de Vogelkelder - Lavabol kraken blz. 27
Avonturia de Vogelkelder - Mappa Mundia blz. 26
Bucketlist - Natuurlijke activiteiten blz. 4
Hof van Seghwaert - Spelen in de natuur blz. 20
Natuursprong - Spelen tot je groen ziet blz. 18
Rondvaart Zoetermeer - Spelevaart blz. 20
Speelboerderij Het Buitenbeest - Oorwurmenpotje maken blz. 17
Speelboerderij Het Buitenbeest - Tuinkers zaaien blz. 17
Speelmeer on tour - Avonturenboerderij Molenwaard  blz. 7
Speelmeer on tour - Jeu de Boer blz. 7
Stadsboerderij en Speelboerderij - Algemene informatie blz. 14
Stadsboerderij de Weidemolen - Speurtocht blz. 18
Vlinders aan de Vliet - Tropische vlinders blz. 29
Zoetermeer is de plek - Natuurgebieden  blz. 49

Diversen
Filippine - Speelmeer puzzel blz. 11 
Helpende handen blz. 54
McDonald’s Zoetermeer - Frites blz. 29

Corona
De geldende coronamaatregelen kunnen gevolgen hebben voor de aanbiedingen in 
het Speelmeer paspoort. Het kan zijn dat een aanbieding wordt geannuleerd of dat 
het reserveren van de aanbieding verplicht is. Kijk daarom altijd op de website van  
de aanbieder voor de actuele informatie.

En vergeet niet... 
•  je SpeelmeerPaspoort(bon) mee te nemen als je naar een activiteit gaat.
•  om 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!

Sport, spel en vrije tijd
AlohaSurf - Surfen  blz. 44
AOMA - Esports blz. 45
Ashanti - Scouting  blz. 46
Ayers Rock - Adventure Camp  blz. 31
Boulderhal Kunststof - Boulderen blz. 46
Bubbeljungle - Golf in the dark  blz. 25
Bubbeljungle - Speelzones  blz. 25
Circus Nevermind - Circus blz. 27
CKC&Partners - Helga Dans blz. 22
Conquesto - Badminton blz. 42
Da Graca - Karate en kickboksen blz. 38
Dance2Beats - Dans blz. 33
Doing Zoetermeer - Tafeltennis blz. 42
DWO - Voetbal blz. 40
Gamecity Zoetermeer - Lasergamen  blz. 21
Gemini - Handbal  blz. 43
GV Pro Patria - Dagkamp Gymworld blz. 36
GV Pro Patria - Turn, dans en gym blz. 36
Harpe Davids - Indoor Percussion blz. 32
Jessica Dansen - Stijldans tot streetdance  blz. 34
Jump One - Jumpen blz. 30
Jump One - Jump One en Tag One blz. 30
Kai Sei - Budoschool blz. 38
Kick’n Studios - Dans blz. 45
Lucky’s Bowling - Bowlen bij Dekker Zoetermeer blz. 19
Midgetgolf Club Zoetermeer - Hole in one  blz. 28 
Mixed Hockey Club Zoetermeer – Kennismakingscursus  blz. 47
Passie Winterguard - Dansen blz. 32
Curling Club PWA – Afkoelen met curling blz. 47
Serendipity Winterguard - Dansen en vlaggen blz. 33
SnowWorld - Coolste uitje blz. 31
Soccerstars - Voetbalschool blz. 40
Speelboerderij het Buitenbeest - Verrassing blz. 16
Speelboerderij het Buitenbeest - Zwoele zomeravonden blz. 16
Speelmeer - Algemene informatie blz. 6
Speelmeer on tour - The Dutch Dragons blz. 8 
Speelmeer on tour - Zwemmen in De Veur blz. 8
SV Phoenix - Korfbal blz. 35
Tenniscentrum Meerzicht - Tennis blz. 37
Tennis Vereniging Dekker - Tennis  blz. 37
The Dutch Dragons - Drakenbootvaren blz. 41
The Dutch Dragons - Sport & spel blz. 41
Tomo No Kai - Iaido blz. 39
Tomo No Kai - Karate blz. 39
YMCA Zoetermeer - Huttenbouwweek  blz. 44
ZBSV Birds - Honkbal en softbal  blz. 34
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HALLO JONGENS EN MEISJES  
UIT ZOETERMEER!

Het is zomervakantie! Even geen school en vooral lekker veel spelen! Ook deze 
zomervakantie blijven we door het coronavirus bijna allemaal in Nederland. In 
Zoetermeer is er gelukkig heel veel te beleven en te doen deze zomer! Kijk maar eens 
samen met je ouders in dit SpeelmeerPaspoort. Je vindt er allemaal leuke uitjes, spellen 
én aanbiedingen. Hebben je ouders een ZoetermeerPas? Vergeet die niet mee te nemen!

Deze zomer kun je gezellig mee doen met één van de leuke en sportieve spellen van 
Zoetermeer Sport.  Verzamel 5 stempels op je stempelkaart en dan krijg je een leuke 
prijs! Kom eens kijken bij een van onze mooie wijktuinen. Of bezoek de gezellige 
beestenboel op één van onze stadsboerderijen. Hier kun je konijntjes, koeien en 
biggetjes aaien en bij de geitjes kijken. 

Hopelijk is het de hele zomer lekker warm weer. Ga dan lekker met je ouders 
zwemmen en spelen bij het Noord Aa. Of lekker picknicken en spelen in een van de 
mooie parken van Zoetermeer. 

Je hoeft je niet te vervelen deze zomer. Kijk maar eens lekker in dit boekje wat je 
allemaal wilt gaan doen. Samen met je vriendjes, vriendinnetjes en je familie wordt het 
een hele gezellige zomer in Zoetermeer!

Ik wens je een hele fijne vakantie toe!

Michel Bezuijen
Burgemeester van Zoetermeer 
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SPEELMEERWEEK
Natuurlijk nog meer Speelmeer

De laatste week van de zomervakantie viert 
Speelmeer feest in en om De Veur! Samen met 
diverse sportaanbieders maken we er gezellige 
dagen van. Naast gave sportclinics kun je genieten 
van springkussens, voetbalboardings, muziek, het lichtjesspel, 
boogschieten, knutselen, leuke spelletjes en natuurlijk heel veel andere activiteiten!

 Waar Sporthal De Veur, Prismalaan 40, 2718 CX.
 Wanneer  Dinsdag 24 augustus, woensdag 25 augustus en donderdag 26 

augustus, twee shifts per dag: 09.30-12.00 uur of 13.00-15.30 uur.
 Info www.speelmeer.nl of sportpas.nl/zoetermeer.
 Prijs  De deelname per dagdeel bedraagt € 2,00. Kinderen met een 

ZoetermeerPas hebben op vertoon van de ZoetermeerPas gratis 
toegang.

 Bijzonderheden  Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.  Aanmelden via  
www.sportpas.nl/zoetermeer is verplicht.  Vanwege de 
coronamaatregelen zijn ouders niet welkom op de activiteit.

NATUURLIJK VIER JIJ DE ZOMER 
MET EEN SUPERGAAF PASPOORT
Sport, ontdek, leer en SPEEL-MEER!

Natuurlijk is hij er weer… het SpeelmeerPaspoort! Jouw paspoort voor een 
lange zomervakantie vol plezier! Dit jaar is het thema van het SpeelmeerPaspoort 
‘Natuurlijk’, want wat is er fijner dan lekker buitenspelen en de natuur ontdekken? 
Natuurlijk staat het SpeelmeerPaspoort ook dit jaar boordevol met leuke, gezellige 
en avontuurlijke activiteiten.  Veel aanbiedingen kun je ook na de zomervakantie 
nog gebruiken.  Veel plezier met je SpeelmeerPaspoort. Wegens corona kunnen 
activiteiten wijzigen of worden geannuleerd. Kijk daarom altijd even op de website 
van de aanbieder!

  www.speelmeer.nl    speelmeer@zoetermeer.nl

AVONTURENBOERDERIJ MOLENWAARD
Speelmeer on tour bij Avonturenboerderij Molenwaard

Ga mee op reis en ontdek spelenderwijs van alles over de boerderij, 
natuur, tuin én dieren bij Avonturenboerderij Molenwaard.  Van koe 
melken, tractor rijden en vogels kijken tot bootje varen, pony rijden en 
tuinieren in de moestuin. Aan het eind van de dag krijgen de kinderen 
hun boerderijdiploma, en zijn ze een écht boertje of boerinnetje net als 
Fien en Teun!

 Waar   Avonturenboerderij Molenwaard, Wilgenweg 3, 2964 AM Groot-Amm 
 Wanneer   Dinsdag 20 juli van 9.30 tot 17.00 uur. Je kunt met de bus vanuit 

Zoetermeer meerijden. Er zijn 3 opstapplaatsen. Kijk op pagina 9 
of op de website voor meer info. 

 Info  www.sportpas.nl/zoetermeer.  
Zie het vakantieprogramma. 

 Prijs   € 5,00 Met de Zoetermeerpas € 1.
 Bijzonderheden   Reserveren verplicht via www. sportpas.nl/zoetermeer. 

1 kind per bon. Schone kleren, schoenen, handdoek en 
voldoende drinken meenemen.  Voor een lunch wordt 
gezorgd. 

JEU DE BOER
Speelmeer on tour naar Jeu de Boer

Ga mee met de Speelmeerbus voor een heerlijke 
dag Natuursprong in de polder. Er staat een 
leuk en sportief programma voor jou klaar vol 
met leerzame en spannende momenten. Doe mee met boerengolf, 
polderstepsafari, boerenspellen en boerenbowlen.  
Kortom, het wordt natuurlijk een supercoole dag! 

 Waar   Galgweg 5 2391 MV Hazerswoude
 Wanneer  Dinsdag 10 augustus van 9.30 tot 17.00 uur. Er zijn 3 opstapplaatsen 

in Zoetermeer. Kijk op pagina 9 of op de website voor meer info.
 Info  www.sportpas.nl/zoetermeer
 Prijs  € 5,00 per kind. Met de ZoetermeerPas betaal je € 1,00.  
 Bijzonderheden   Leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Zwemdiploma verplicht. Schone kleren, 

schoenen, handdoek en voldoende drinken meenemen.   
Voor de lunch wordt gezorgd. Aanmelden via  
www.sportpas.nl/zoetermeer is verplicht. 
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OPSTAPPLAATSEN SPEELMEER ON TOUR
Ga je mee met de bus? 

Opstapplaatsen Jeu de Boer & Molenwaard
 9.30 uur  Meerzicht: winkelcentrum Meerzicht, parkeerplaats bij de Albert Heijn 

(Bossenwaard)
 9.50 uur  Buytenwegh: naast het hoofdgebouw van basisschool de Klimboom 

(Nesciohove 105-107) 
 10.10 uur  Oosterheem/Palenstein/Seghwaert: parkeerplaats Silverdome (Van der 

Hagenstraat 20)
 10.40 uur  Aankomst Jeu de Boer  -  11.10 uur  Aankomst Molenwaard 

 16.00 uur  Vertrek Jeu de Boer - 15.30 uur Vertrek Molenwaard
 16.30 uur  Meerzicht: winkelcentrum Meerzicht, parkeerplaats bij de Albert Heijn 

(Bossenwaard)
 16.45 uur  Buytenwegh: naast het hoofdgebouw van basisschool de Klimboom 

(Nesciohove 105-107)
 17.00 uur  Oosterheem/Palenstein/Seghwaert: parkeerplaats Silverdome (Van der 

Hagenstraat 20)

Spelregels
Op iedere opstapplaats staan minimaal twee 
meesters of juffen klaar om de kinderen op te 
vangen en te registreren. Let op! Het is verplicht 
om een telefoonnummer af te geven waarop 
een ouder/verzorger te bereiken is. Het is 
mogelijk om een polsbandje te krijgen waar het 
telefoonnummer op genoteerd wordt. Is het 
kind ergens allergisch voor? Geef dit door aan 
de begeleiding. De kinderen stappen op dezelfde 
plaats weer uit als waar ze ingestapt zijn.  
De begeleider blijft wachten tot het kind 
opgehaald is.

SWIM AND SMILE
Speelmeer on tour naar zwembad  
De Veur

Ben jij 6 jaar of ouder? Kom op maandag 23 augustus 
samen met je vriendjes en vriendinnetjes zwemmen 
in zwembad De Veur! Kijk voor het rooster en de 
beschikbare tijden op www.sportpas.nl/zoetermeer. 

 Waar  Prismalaan 40, 2718 CX Zoetermeer
 Wanneer   23 augustus 2021
 Info  www.sportpas.nl/zoetermeer
 Prijs  € 2,00. Kinderen met een ZoetermeerPas mogen gratis deelnemen.
 Bijzonderheden   Zwemdiploma A is verplicht. Leeftijd 6 t/m 12 jaar. Ouders mogen 

niet mee het zwembad in. Je mag je opgeven voor 1 shift. 

SPEELMEER NATUURSPRONG BIJ 
THE DUTCH DRAGONS
Ben jij klaar voor avontuurlijke dag?

Ben jij tussen de 8 t/m 12 jaar? Kom dan op  
dinsdag 27 juli naar The Dutch Dragons. 
We verzamelen om 09.45 uur en zijn om 15.00 uur klaar. 
We gaan onder andere drakenbootvaren en vogels kijken. 

 Waar  Clubgebouw The Dutch Dragons, Lange Land 6 
2725 KZ Zoetermeer

 Wanneer Dinsdag 27 juli van 09.45 tot 15.00 uur
 Info www.sportpas.nl/zoetermeer
 Prijs  € 2,00 per kind. ZoetermeerPashouders hebben op vertoon 

vande pas gratis toegang.
 Bijzonderheden  Trek kleding aan dat vies en nat mag worden. Vergeet ook geen 

droog setje kleren en een lunch mee te nemen.  
Minimaal zwemdiploma A. Inschrijven via  
www.sportpas.nl/zoetermeer is verplicht.



1110

WIST JE DAT…
Playmore, de mascotte van Speelmeer, een nieuw vriendje heeft?
Maak kennis met Lucky de Leeuw, de nieuwe mascotte van Zoetermeer Sport.
Wie weet kom jij ze wel tegen in de zomervakantie!

VAKANTIE OVERZICHT 2021-2022
Noteer alvast de volgende schoolvakanties in je agenda!

Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie 30 april t/m 8 mei 2022
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022

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!

 Waar vindt de tentoonstelling 
‘Music’ plaats?

Hoe heet de mascotte van 
Speelmeer?

 Welke activiteit kun je 
doen bij Bibliotheek Forum 
Zoetermeer?

 Hoe heet de mascotte van 
Zoetermeer Sport?

 Hoe heet de speelboerderij in 
Zoetermeer?  

 Hoe heet de tentoonstelling van 
Museum De Voorde?

 Bij welke surfschool 
krijg je korting met het 
SpeelmeerPaspoort?

 Bij welke vereniging in 
Zoetermeer kun je softballen 
en honkballen? 

 Hoe heet het trampolinepark in 
Zoetermeer?

 Bij welke karatevereniging kun 
je kennismaken met de Japanse 
sport iaido?
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ZOETERMEER SPORT      
Afdeling Vrije Tijd

Visitekaart Sport.indd   1 28-05-2021   10:09

STEMPELKAART ZOETERMEER SPORT 
Verzamel 5 stempels bij de activiteiten van Zoetermeer Sport.  
Heb jij een volle stempelkaart? Lever deze dan in bij één van de 
combinatiefunctionarissen en ontvang een leuke prijs!

ZOETERMEER SPORT
Natuurlijk kun jij je in de zomer uitleven met de activiteiten van 
Zoetermeer Sport!

Tijdens de zomervakantie kun jij 6 weken lang gezellig met ons buitenspelen. Raak al 
je energie kwijt bij de leuke, sportieve activiteiten van Zoetermeer Sport. Deze zomer 
organiseren de combinatiefunctionarissen sport weer veel gave activiteiten bij jou in 
de buurt! Ook staan er weer verenigingen klaar om jou een gave clinic aan te bieden
Kijk op www.sportpas.nl/zoetermeer voor het volledige vakantieaanbod van 
Zoetermeer Sport.
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SPEELBOERDERIJ HET BUITENBEEST
Natuurlijk kun jij lekker spelen op de speelboerderij

Kom lekker binnen- en buitenspelen met je vriendjes en vriendinnetjes. Je kunt 
er onder andere knutselen, springen op het luchtkussen, skeeleren, air hockeyen, 
film kijken en computeren. Kom ook je eigen hut bouwen in de huttenbouwweek 
of doe mee met één van onze sportieve activiteiten. Kijk voor het volledige 
vakantieprogramma op: www.stadsboerderijen.org.

Wat kost het?
De toegang tot Speelboerderij Het Buitenbeest is gratis.

Voor wie is het?
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (hutten bouwen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar).

Wanneer is het?
Gedurende de hele zomervakantie zijn we 7 dagen per week geopend van  
10:00 - 17:00 uur.

Bijzonderheden:
•  Bekijk onze website voor de laatste coronamaatregelen.
•  Kinderen t/m 6 jaar hebben alleen toegang in gezelschap van een volwassene.
•  Als te jonge kinderen geen begeleider hebben van ten minste 18 jaar, wordt hen de 

toegang geweigerd.
•  Alle kinderen hebben een telefoonnummer bij zich waarop een ouder/verzorger 

bereikbaar is!
•  Kinderen en ouders dragen zorg voor een normaal gebruik van spelmaterialen.
•  Kinderen en ouders dragen zorg voor het opruimen van gebruikte spelmaterialen.
•  Kinderen en ouders laten geen zwerfvuil achter op het terrein.
•  Bezoek aan de speelboerderij is geheel op eigen risico.
•  De speelboerderij is rook- en alcoholvrij.

Waar is het?
Speelboerderij Het Buitenbeest
Belvederebos 270
2715 VP Zoetermeer
079 - 346 9600
www.stadsboerderijen.org

STADSBOERDERIJEN 
ZOETERMEER

Een gezellige beestenboel

Knuffel de biggetjes en de konijnen, aai de koeien en bekijk de geitjes 
in de wei: het is elke dag één grote beestenboel op stadsboerderijen 

De Weidemolen en De Balijhoeve én speelboerderij Het Buitenbeest! 
Zoek jij in de zomervakantie een leuke activiteit? Doe dan de dieren-speurtocht bij 
één van de stadsboerderijen. De hele zomervakantie worden er speciale activiteiten 
georganiseerd. 

Wat kost het?
De toegang tot de stadsboerderijen en speelboerderij is gratis (speciale activiteiten 
uitgezonderd).

Wanneer is het?
De stadsboerderijen en de speelboerderij zijn in de zomervakantie dagelijks open
van 10.00 tot 17.00 uur. 

Stadsboerderij De Weidemolen
Burgemeester Middelberglaan 2, 2721 DX, Zoetermeer
telefoon (079) 343 4181
Website: www.stadsboerderijen.org

Stadsboerderij De Balijhoeve
Kurkhout 100, 2719 JZ, Zoetermeer
telefoon (079) 362 0832
Website: www.stadsboerderijen.org

Stadsboerderij Het Buitenbeest 
Voorweg 93, 2715 NG Zoetermeer
telefoon (079) 3469525 / 3520624
Website: www.stadsboerderijen.org
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SPEELBOERDERIJ HET BUITENBEEST
Oorwurmenpotje maken!

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.

 Waar   Speelboerderij Het Buitenbeest 
(boerderijgedeelte)  
Voorweg 93, 2715 NG Zoetermeer

 Wanneer   Iedere dag in de zomervakantie!
 Info  www.stadsboerderijen.org
 Prijs  Tegen inlevering van deze bon is de 

activiteit helemaal gratis!
 Bijzonderheden   1 kind per bon. Inloopactiviteit, 

reserveren hoeft niet. 

SPEELBOERDERIJ HET BUITENBEEST
Tuinkers zaaien!

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?

 Waar   Speelboerderij Het Buitenbeest (boerderijgedeelte) Voorweg 93, 
2715 NG Zoetermeer

 Wanneer  Iedere dag in de zomervakantie!
 Info  www.stadsboerderijen.org
 Prijs  Tegen inlevering van deze bon is de activiteit helemaal gratis!
 Bijzonderheden 1 kind per bon. Inloopactiviteit, reserveren hoeft niet. 

SPEELBOERDERIJ HET BUITENBEEST
Verrassing bij Speelboerderij Het Buitenbeest!

Kom deze zomer gezellig spelen bij Speelboerderij Het Buitenbeest! Je kunt er 
heerlijk hutten bouwen, knutselen, spelen in de natuurspeeltuin, film kijken en nog 
veel meer.  Wanneer je langs komt en deze bon meeneemt, krijg je een waterijsje!  
De Speelboerderij is deze vakantie elke dag open van 10:00 uur tot 17:00 uur. 

 Waar  Speelboerderij Het Buitenbeest, Belvédèrebos 270,  
2715 VP Zoetermeer

 Wanneer  De hele zomervakantie 2021
 Info  www.stadsboerderijen.org
 Prijs  Het spelen is altijd gratis, maar 

tegen inlevering van deze bon 
krijg je een leuk presentje!

 Bijzonderheden 1 waterijsje per bon.

SPEELBOERDERIJ  
HET BUITENBEEST
Zwoele zomeravonden!

Heb jij ook zo’n zin in de zomer? Wij ook! Kom jij lekkere 
hapjes maken én opeten op het kinderfoodtruckfestival? 
En wat dacht je van de luchtkussens op Jumping Night? En 
vergeet ook de gezelligste spelletjesavond van de zomer niet!

 Waar   Speelboerderij Het Buitenbeest, Belvédèrebos 270, 2715 VP 
Zoetermeer

 Wanneer   Foodtruck Festival: 30 juli van 18:30 uur tot 21:00 uur. 
Spelletjesavond: 13 augustus van 19:00 uur tot 21:30 uur.  
Jumping Night: 27 augustus van 19:00 uur tot 21:30 uur.

 Info   www.stadsboerderijen.org 
 Prijs   De normale prijs is € 3,00. Lever deze bon in en krijg voor 1 

zomeravond 50% korting! Dan betaal je € 1,50 voor je kaart.  
Een aantal dagen voor een activiteit begint de kaartverkoop.

 Bijzonderheden  1 kind per bon.
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LUCKY’S BOWLING
Bowlen bij Dekker Zoetermeer

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

 Waar  Lucky’s Bowling Zoetermeer (binnen Dekker Zoetermeer) 
Scheglaan 12 2718 KZ Zoetermeer 

 Wanneer  Je kunt gebruik maken van deze aanbieding 
t/m 30 september 2021 

 Info  www.dekkerzoetermeer.nl
 Prijs  € 30,- Tegen inlevering van deze bon ontvang 

je € 8,- korting op de horeca rekening.
 Bijzonderheden  Maximaal 6 personen per baan. Reserveren 

via www.luckysbowling.nl

BIBLIOTHEEK FORUM ZOETERMEER
Vakantielezen

Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun je overal 
lezen. En met Vakantielezen van Bibliotheek Zoetermeer wordt lezen extra leuk! Gaan 
jullie deze zomer mee op reis? Op de website www.vakantie-lezen.nl reizen jullie langs 6 
landen.  Van de Griezelkust naar Sportmanië en van het Dierenrijk naar Lachland. In ieder 
land doen jullie opdrachten en zo proberen jullie in elk land de schat te vinden. Met de 
digitale schattenjacht maken jullie ook nog eens kans op leuke prijsjes.  

 Waar  Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer
 Wanneer De gehele zomervakantie
 Info  www.vakantie-lezen.nl
 Prijs Haal de gratis schatkaart op in de bibliotheek!
 Bijzonderheden Je maakt kans op leuke prijsjes!

NATUURSPRONG
Spelen tot je groen ziet!

Ga mee op avontuur! Met een leuk programma 
ontdek je op een sportieve manier de natuur. Hutten 
bouwen, avontuurlijke spellen en broodjes bakken. 
Allemaal dingen die we doen bij Natuursprong! 
Geschikt voor jongens en meiden van 8 t/m 12 jaar, 
die niet bang zijn om vies te worden! 

 Waar, wanneer en info  Kijk op www.sportpas.nl/zoetermeer voor het aanbod 
Natuursprong activiteiten!  

 Prijs  De activiteit is gratis! Op vertoon van deze bon krijg je 
tijdens de activiteit ook een leuke verrassing… 

 Bijzonderheden  Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 
Aanmelden via www.sportpas.nl/zoetermeer onder 
vermelding van: je naam, telefoonnummer en je leeftijd 
Vol=vol! Geef je dus nu op! 

STADSBOERDERIJ DE WEIDEMOLEN
Speurtocht over de boerderij

Kom jij ook zo graag naar stadsboerderij de Weidemolen? 
Wil jij alles te weten komen over de dieren op de 
boerderij en alle leuke plekjes leren kennen die er op De 
Weidemolen zijn? Haal dan gratis de dierenspeurtocht op! 
Als je de speurtocht helemaal hebt ingevuld en inlevert op 
de aangegeven plek, krijg je ook nog een leuk presentje!

 Waar  Stadsboerderij De Weidemolen, Burgemeester Middelberglaan 2, 
2721 DX Zoetermeer

 Wanneer  Iedere dag in de zomervakantie!
 Info  www.stadsboerderijen.org
 Prijs  De speurtocht is gratis. Lever de speurtocht samen met deze bon 

in om een leuk presentje te ontvangen.
 Bijzonderheden  1 kind per bon. Reserveren hoeft niet.
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GAMECITY ZOETERMEER
Voor een spannend uitje!

Ben jij op zoek naar een spannend en leuk uitje? Dan 
ben je bij Gamecity Zoetermeer aan het goede adres. 
Neem het op tegen je vrienden, vriendinnen of ouders 
in onze grote lasergame arena. Lasergame is een spannend teamspel voor 
alle leeftijden! Lasergamen bij Gamecity Zoetermeer is een unieke ervaring. In een 
donkere, door Glow in the Dark verlichte ruimte, neem je het in twee of meerdere 
teams tegen elkaar op. 

 Waar  Gamecity Zoetermeer, Wattstraat 20,  
2723 RC Zoetermeer

 Wanneer  De aanbieding geldt t/m 31 december 2021 
 Info  www.gamecity.nl 
 Prijs  Twee heats lasergamen is normaal: € 16,- per persoon. Twee heats 

lasergamen met het SpeelmeerPaspoort: € 12,- per persoon.  
Je ontvangt 25% korting.

 Bijzonderheden  Begeleiding gewenst. Reserveren is verplicht. 

NATIONAAL VIDEOGAME MUSEUM
Beleef de videogames!

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 onze 
historische collectie van meer dan 200 games te ontdekken, 
bespelen, erover te leren en ervaringen online te delen. 

 Waar  Nationaal Videogame Museum, Theaterplein 11  
2711 EK Zoetermeer 

 Wanneer  De zomervakantie van 17 juli t/m 29 augustus 2021 
 Info  www.nationaalvideogamemuseum.nl
 Prijs  Normaal betaal je € 10,- p.p. voor een tijdslot van 2 uur.  

Met je SpeelmeerPaspoort betaal je € 7,50 p.p. 
 Bijzonderheden  De bon is geldig voor 1 kind en 1 ouder/

begeleider (kinderen boven de 10 jaar mogen 
zonder begeleider naar binnen). Graag van 
tevoren een ticket kopen via onze website.

HOF VAN SEGHWAERT
Kom lekker spelen in de natuur!

In de Hof worden iedere woensdagmiddag, ook in de 
zomervakantie, leuke kindernatuuractiviteiten en spelletjes 
georganiseerd. En natuurlijk kun je heel goed buitenspelen 
bij ons! Kom langs en doe mee! 

 Waar  Hof van Seghwaert, achter Gaardedreef 169, 2723 AC Zoetermeer 
 Wanneer Iedere woensdagmiddag tussen 14.00-16.00 uur 
 Info  www.hofvanseghwaert.nl 
 Prijs  Je kunt gebruik maken van een strippenkaart. Daarop zitten 

5 strippen, dus 5x spelen. Normaal betaal je € 5,00 voor een 
strippenkaart, met deze bon betaal je maar € 2,50. 
 Je kunt ook gewoon één keer komen, dan betaal je 
€ 1,- in plaats van € 2,-.  Je ontvangt 50% korting. 

 Bijzonderheden   Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.  
Reserveren is niet nodig. 

MUSEUM DE VOORDE
Ontdek wat jij stoer vindt in Museum De Voorde

Bezoek onze tentoonstelling ‘STOER: Spierballen, Stiletto’s en Superhelden’ met jouw 
familie. Ontdek wat jij stoer vindt en hoe stoer jij zelf bent. Ben je stoer als je sterk bent, 
als je veel durft of als je jezelf kunt zijn? Stap op de motor, doe het ‘krijg-een-schok-spel’ 
of loop over de catwalk op hoge hakken.  Vind jij rapmuziek 
stoer of muziek van Harry Styles? Jurken voor mannen?  Veel geld 
verdienen of in verzet komen? Kom naar deze actieve,  
speelse en informatieve tentoonstelling!

 Waar  Museum De Voorde, Zuidwaarts 2,  
2711 HA Zoetermeer 

 Wanneer  In de zomervakantie tijdens de openingsuren van het museum. 
 Info  www. museumdevoorde.nl. 
 Prijs  Op vertoon van het SpeelmeerPaspoort mag jij met één ouder/

verzorger gratis naar binnen. De tweede volwassene krijgt € 5.- 
korting op de entreeprijs! Je betaalt dan € 3,50 in 
plaats van € 8,50. De korting bedraagt € 13,50!

 Bijzonderheden  Reserveer je tijdslot via de website. 
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MUSEON
Muziek in het Museon!

Muziek betovert mensen over de hele wereld als sinds de oertijd 
en overal. In de vrolijke tentoonstelling Music! - van Beethoven 
tot Beyoncé nodigen dertig interactieve opstellingen je uit om 
samen te luisteren, muziek te maken en te voelen. Je hoeft niet 
in staat te zijn om een instrument te bespelen of noten te lezen.
Nieuwsgierigheid naar nieuwe geluiden en ervaringen is genoeg! 

 Waar  MUSEON, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag 
 Wanneer  Actie is geldig van 10 juli t/m 5 september 2021 
 Info  www.museon.nl
 Prijs  De prijs met het Speelmeerpaspoort is € 6,- (normaal € 9,50) 
 Prijs  begeleider € 10,- (normaal € 14,50).
 Bijzonderheden  Reserveren verplicht via www.museon.nl. Niet i.c.m. andere 

kortingen. Begeleiding verplicht. 

MADURODAM
Moet je meemaken!

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. Zodra 
de motoren beginnen te draaien, vlieg je van de ene verbazing in de andere. 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 je onder in de muzikale wereld van de Nederlandse DJ’s. 

 Waar  George Maduroplein 1, 2584 RZ, Den Haag 
 Wanneer  Van 17 juli t/m 31 december 2021 
 Info  www.madurodam.nl
 Prijs  Van € 21,50 voor € 16,10 per persoon voor 

maximaal 5 personen (25% korting).
 Bijzonderheden  Maximaal 5 personen per bon. Het is verplicht om 

een bezoekdatum en aankomsttijd te reserveren 
via www.madurodam.nl/tickets optie 3. 

HELGA CKC&PARTNERS
Dans je mee na de zomer?

Na de zomervakantie zin om te dansen? Voor kleuters en kinderen 
t/m 12 jaar zijn er danslessen op woensdagmiddag bij Helga Verrijp. 
Kom jij ook een proefles doen! Vind je het leuk? Dan ontvang je de 
eerste 2 maanden 20% korting op het lesgeld. Kijk op de website 
van het CKC en zoek naar kleuterdans of combinatiedans van 
Helga Verrijp en meld je aan voor een proefles! 

 Waar  De lessen vinden plaats in het gebouw van het CKC,  
Leidsewallen 80 te Zoetermeer. 

 Wanneer  Vanaf september kun je meedoen met een proefles. 
 Info helgadansckc@gmail.com
 Prijs  20% korting op de eerste 2 maanden. Bijvoorbeeld Combinatie 

Dansles= i.p.v. € 30,- betaal je € 24,- per maand. 

RONDVAART ZOETERMEER
Natuurlijk avontuurlijk!

Safari op het water? Varen langs een zolderraam? 
Zelf een watervrachtwagen besturen? Papa, mama, 
opa en oma ontspannen aan boord in de zon?  
Vaar met ons mee! Tip: combineer dit avontuur  
als leuke familiemiddag met een bezoek aan 
boerderij ’t Geertje. 

 Waar  ‘t Geertje, Geerweg 7, 2381 LT Zoeterwoude 
 Wanneer  Afvaart: woensdagen 13:30. Duur: 1 uur In verband met corona 

verlengd; van 17 juli t/m september 2021 
 Info  www.rondvaartzoetermeer.nl
 Prijs  Een volwassene betaalt € 6,75 i.p.v. € 9 en een kind (3 t/m 12 jaar) 

betaalt € 4,50 i.p.v. € 6. De korting bedraagt 25%.
 Bijzonderheden  Kaarten via de website zolang de voorraad strekt. Kortingscode 

SPEELMEER21 Alleen op vertoon van de SpeelmeerPas in 
combinatie met Spelevaart. 
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BUBBELJUNGLE
Golf in the dark doe je natuurlijk bij ons!

Sla je zelf een weg door de 18 holes in de verzonken stad 
Atlantis. Golf-in-the-dark is  hét uitje voor jong en oud. 
Verkozen tot 3e leukste indoor golfpark ter wereld, door the 
Guardian. Waar het begint met enkele zeer eenvoudige holes wordt het gaandeweg 
steeds lastiger. Maak jij een hole-in-one? Golf in the dark is het uitje voor het hele 
gezin. En mocht het warmer zijn? Geen punt, de airco staat aan.  

 Waar  Vlasbaan 7, 2352 Leiderdorp. (woonboulevard de Baanderij)
 Wanneer  Deze bon is geldig t/m 31-12-2021 
 Info  www.bubbeljungle.nl
 Prijs  € 8,95 per persoon. € 2,50 korting. 
 Bijzonderheden  Maximaal twee personen per bon. 

MUSEUM VOLKENKUNDE
Ga mee op reis in Museum Volkenkunde!

Deze zomervakantie is er een bomvol activiteitenprogram-
ma in Museum Volkenkunde. Leuk voor jong en oud. Mooi weer? Leef je uit met de 
XXL spellen in de tuin. Binnen kun je terecht voor de Reis om de Wereld challenge. 
Misschien slaag jij er wel in om de schatkistcode te kraken.  Vanaf 6 augustus is er 
de grote niet te missen AZTEKEN expo. Slang Coatl is je gids en maakt je een hoop 
wijzer. En sla het Azteken atelier niet over! 

 Waar  Steenstraat 1, 2312 BS Leiden 
 Wanneer  Van 10 juli t/m 5 september 2021 
 Info  www.volkenkunde.nl
 Prijs  Normale prijs kids € 6,- Met SpeelmeerPaspoort € 1,- vanaf  

6 aug t/m 5 sept met SpeelmeerPaspoort € 15,- i.p.v. € 18,- voor 
een begeleider (toeslag AZTEKEN vervalt). 

 Bijzonderheden  Vooraf reserveer je je tijdslot. In de zomervakantie is het museum 
óók open op maandagen. De aanbieding is voor 1 kind en  
1 volwassene per paspoort. 

BUBBELJUNGLE
En natuurlijk ook bij ons weer extra voordeel!

Let op, bij de Bubbeljungle loop je het risico dat je teleurgesteld raakt. Teleurgesteld 
omdat het weer tijd is om naar huis te gaan. Want bij Bubbeljungle is er zoveel te 
doen dat je niet snel uitgespeeld raakt. Er zijn meerdere speelzones, je kunt mee 
doen met de pinguïnrace of je uitleven in de Bubbelcars. Uiteraard ontbreken de 
trampolines en de powertower niet en krijg je bij ons een gratis ronde lasergames 
erbij. En dit alles in een prachtige entourage “onderwater’’.

 Waar  Vlasbaan 7, 2352 Leiderdorp.  
(woonboulevard de Baanderij)

 Wanneer  Deze bon is geldig t/m 31-12-2021 
 Info  www.bubbeljungle.nl
 Prijs  € 8,95 per kind.  Volwassenen gratis. 

€ 2,50 korting. 
 Bijzonderheden  Maximaal twee kinderen per bon. 

Reserveren vooraf kan noodzakelijk zijn, 
zie hiervoor de website. 

KINDERBOEKENMUSEUM
Zomertekenschool

De Zomertekenschool van het Kinderboekenmuseum 
opent weer zijn deuren! Dit jaar staan de topillustratoren 
Marije Tolman en Martijn van der Linden centraal.  Volg 
tijdens de Zomertekenschool een aantal exclusieve 
tekenworkshops en word zelf een echte tekenaar. 

 Waar  Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag 
 Wanneer  De gehele zomervakantie 
 Info  www.kinderboekenmuseum.nl
 Prijs  Kinderen normaal: € 8,50. Kinderen met 

bon: € 4,25. 
 Bijzonderheden  1 kind per bon. Tickets reserveren via 

tickets.kinderboekenmuseum.nl. 
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CIRCUS NEVERMIND
Word jij een circusartiest binnen 2 uur?

Met circus Nevermind bieden wij de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om een 
echte circus artiest te zijn! In 1,5 uur tijd gaan wij allerlei verschillende onderdelen 
van het circus oefenen en aan elkaar laten zien! Denk hierbij aan balanceren op een 
koord of een bal, jongleren met balletjes, doekjes of kegels, of zelfs ondersteboven 
hangen in de trapeze of tissue! Alles komt aan bod! En dit alles zal gebeuren onder 
begeleiding van een circusdocent van Nevermind! 

 Waar  CKC Zoetermeer Leidsewallen 80, 2722 PC Zoetermeer 
 Wanneer  zaterdag 24 juli en maandag 23 augustus. 
 Info  www.circusnevermind.nl
 Prijs  Normaal bieden wij vergelijkbare activiteiten aan voor 10,- per 

persoon.  Voor deze zomeractie kunnen kinderen meedoen voor 
slechts 7,50 euro. 

 Bijzonderheden  Aanmelden via quinten@circusnevermind.nl is verplicht.  Voor een 
echt leuke ervaring hebben wij minimaal 10 kinderen nodig.  
U hoort uiterlijk 1 week voor de les of deze door kan gaan.

AVONTURIA DE VOGELKELDER
Lavabol kraken 

Lavabol kraken!! Kraak een lavabol van maar liefst 80 miljoen jaar oud met een 
reuzentang. De binnenkant van zo’n lavabol is waanzinnig mooi en bijzonder! Naast 
het kraken van een lavabol krijg je ook een gratis quiz mee naar huis. Ga op zoek 
naar de antwoorden en leer alles over een lavabol van maar liefst 80 miljoen jaar oud. 
De eigen gekraakte lavabol krijg je uiteraard mee naar huis, zodat je deze een mooi 
plekje kan geven!

 Waar  Kerketuinenweg 3, 2544 CV Den Haag 
 Wanneer  17 juli t/m 29 augustus 2021
 Info  www.avonturia.nl
 Prijs  Van € 6,95 voor € 4,95 
 Bijzonderheden  1 kind per bon.

AVONTURIA DE VOGELKELDER
Op avontuur in Mappa Mundia

Ontdek de expo mini zoo van Den Haag met een bezoek aan Mappa Mundia. Mappa 
Mundia staat voor Zoo, Fun & Expo. Als de slagboom omhoog gaat, begint het avontuur 
door de grotten. Je krijgt een avontuurlijke landkaart mee. Klim en klauter door expeditie 
Bombay, help de onderzoekers bij het opgraven van belangrijke vondsten of maak kennis 
met de Zoopies in de Grote Avonturenboom! In de wereld van Mappa Mundia kan je je 
als gezin goed vermaken, het meest avontuurlijke dagje uit in Den Haag. 

 Waar  Avonturia de Vogelkelder, Kerketuinenweg 3,  
2544 CV Den Haag 

 Wanneer  17 juli t/m 29 augustus 2021
 Info  www.avonturia.nl 
 Prijs  van € 5,95 voor € 4,95
 Bijzonderheden  1 kind per bon.

AVONTURIA DE 
VOGELKELDER
Avontuurlijk snack bij Avonturia’s Kitchen

Als je deze vakantie met je vakantiepas op avontuur gaat, 
kun je dit natuurlijk niet doen met een lege maag.  
Wij hebben een avontuurlijke snack voor jou. Misschien heeft professor  
Das wel een avontuurlijke vondst aan jou snack toegevoegd?

 Waar  Avonturia de Vogelkelder, Kerketuinenweg 3, 2544 CV Den Haag 
 Wanneer  17 juli t/m 29 augustus 2021
 Info  www.avonturia.nl
 Prijs  van € 5,95 voor € 4,50
 Bijzonderheden  1 kindermenu per bon.
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M.G.C.ZOETERMEER
Sla jij een hole-in-one?

Speel een rondje midgetgolf met familie 
en/of vriendjes. Een leuk spel in de 
buitenlucht! Probeer in zo min mogelijk 
slagen rond te gaan.

 Waar  Dr. J.W.Paltelaan 109, 2712 PT Zoetermeer
 Wanneer  Tijdens de zomervakantie 2021 van 13.00 tot 17.00 uur  

(laatste uitgifte om 16.00 uur).
 Info  www.mgczoetermeer.nl
 Prijs  € 5,00 per persoon. Met deze bon  

krijg je per persoon € 1,00 korting.
 Bijzonderheden Bon niet geldig op zaterdag en zondag.

MCDONALD’S
Zomervoordeel bij McDonald’s!
 
Wat een heerlijke zomer is dit! Dit kan nog 
aangenamer worden met een bezoekje aan 
McDonald’s. Jij ontvangt bij aankoop van een bakje 
fritessaus, gratis een portie kleine frites! Dat is pas 
lekker!

 Waar  McDonald’s Zilverstraat 2, Zoetermeer 
McDonald’s Kelvinstraat 1, Zoetermeer 
McDonald’s Prisma, Jadestraat 10, Bleiswijk 
McDonald’s Promenade 30, Stadshart Zoetermeer

 Wanneer  Gedurende de hele zomervakantie. Bof jij even!
 Info www.mcdonalds-zoetermeer.nl
 Prijs  Bestel je een bakje fritessaus voor € 0,65, dan 

ontvang je er gratis een kleine portie frites bij! 
Speelmeervoordeel: € 2,00 korting!

 Bijzonderheden  1 bakje fritessaus per bon. 
Geldig bij 4 McDonald’s vestigingen. 

VLINDERS AAN DE VLIET
Tropische vlinders zien 

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. 

 Waar  Veursestraatweg 195 A, 2264 EG Leidschendam 
 Wanneer  De hele zomervakantie 2021, van dinsdag t/m zondag. Geldig tot 

30 augustus 2021. Op maandag zijn wij gesloten. 
 Info  www.vlindersaandevliet.nl
 Prijs  Normaal betaal je € 6,50 (3 t/m12 jaar). Met deze bon krijg je 

€ 1,50 korting en betaal je € 5,00.  Volwassenen betalen het 
normale tarief van € 9,50. 

 Bijzonderheden  Naleven van de geldende coronaregels. Maximaal 1 kind per bon. 
Zie website voor informatie en zie of 
reserveren wel/niet nodig is. 

VOGELPARK AVIFAUNA
Ontdek ZOOveel in Avifauna

Reis door de verschillende werelddelen en laat je 
verassen door al het moois dat er te zien is. Ontdek 
de leukste vogels op je reis door Avifauna, maar bekijk 
ook de rode panda’s, halfapen en dwergaapjes van 
dichtbij! Voer daarna zelf de lori’s of kom kijken bij de 
vogeldemonstratie. Ook is er een te gekke speeltuin om in te spelen! 

 Waar  Hoorn 59, 2404 HG Alphen aan den Rijn 
 Wanneer  17 juli t/m 31 augustus 2021 
 Info  www.avifauna.nl
 Prijs  Normale prijs: € 18,00. 
 Prijs  met de bon € 13,00, korting: € 5,00 
 Bijzonderheden  Het reserveren van een aankomsttijd op de 

website is verplicht. De bon is geldig voor 
één kind.
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JUMP ONE 
Ontdek de uitdagende combi  
Jump One en Tag One 

1 uur Jumpen in combinatie met Ninja Tag 
One. Een arena vol obstakels die uitdagen! 
Uithoudingsvermogen, behendigheid en moed  
komen volop aanbod! 

 Waar  Salomeschouw 154, 2726 JX Zoetermeer
 Wanneer  De hele zomervakantie
 Info  www.jump-one.nl
 Prijs  Deze geweldige combi kost normaal € 17,50 maar wij bieden het 

nu aan voor € 13,50! Hiervoor spring je 1 uur op de trampolines 
en speel je 1 sessie Tag One van 25 minuten! 

 Bijzonderheden  1 kind per bon. Reserveren is verplicht. Dit kan 
via de website: www.jump-one.nl. 

JUMP ONE 
2e uur jumpen voor €2 

Jumpen in het vetste trampolinepark van 
Zoetermeer en omstreken.  Vetter, cooler 
en ongelofelijk spectaculair is Jump One 
in Zoetermeer.  Voorzien van de nieuwste 
ontwikkelingen beleef je hier een waar Jump avontuur!

 Waar  Salomeschouw 154, 2726 JX Zoetermeer
 Wanneer  De hele zomervakantie
 Info  www.jump-one.nl
 Prijs  € 10,95 per uur. Normaal betaal je voor het 2e uur, dus 1 uur 

springen extra € 5,50. Nu totaal voor 2 uur springen € 12,95. 
 Bijzonderheden  1 kind per bon. Reserveren is verplicht. Dit kan  

via de website: www.jump-one.nl. 

AYERS ROCK
Sport, spel en avontuur bij Ayers Rock!

Heb jij de afgelopen tijd ook zoveel binnen gezeten en heb 
je wel zin in een week vol sport, spel en avontuur? Bij Ayers 
Rock bieden wij de gehele zomer het Adventure Camp 
aan! Een supergaaf 5-daags kamp waarbij je toffe indoor en 
outdoor activiteiten beleeft. 

 Waar  Buytenparklaan 14, 2717AX Zoetermeer
 Wanneer  De zomervakantie
 Info  www.ayersrock.nl
 Prijs  Per kind € 325,00. 
 Prijs Avondprogramma € 39,95 (ma t/m do).
 Bijzonderheden  Het Adventure Camp is voor kinderen van 

8 t/m 16 jaar en is inclusief lunch en diner. 
Bekijk snel de mogelijkheden op  
www.ayersrock.nl/adventure-camp.

SNOWWORLD
Het coolste uitje deze zomer

Heb jij het afgelopen jaar jouw favoriete 
wintersportvakantie gemist en wil je toch nog even 
genieten van de pistes en verse sneeuw? Of heb 
jij nog nooit op de ski’s of een snowboard gestaan 
maar heb je het altijd al een keer willen leren?  
Bij SnowWorld kan het, ook in de zomer!

 Waar  Buytenparklaan 30, 2717AX Zoetermeer
 Wanneer  De zomervakantie
 Info  www.snowworld.com/zoetermeer
 Prijs  Voor de beginnende wintersporter hebben we een leuke 

actie, een proefles skiën of snowboarden voor maar € 32,50 
per persoon inclusief skipas en materiaal! Voor de ervaren 
wintersporter bieden wij skipassen van 1, 2 & 4 uur aan vanaf 
€ 19,95 per persoon. 

 Bijzonderheden  Reserveer snel jouw plekje op  
www.snowworld.com/zoetermeer.
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DANCE 2 BEATS
Kom gezellig dansen bij Dance 2 Beats! 

Dansles op maandag: 15.30-16.15u DanceXtra 6+ jaar. 
Dansles op donderdag: 15.45-16.45u Streetdance 7-11 
jaar, 16.45-17.45u Streetdance 12-16 jaar. 

 Waar  Zanzibarplein 23, Zoetermeer (danszaal boven sporthal  
De Oosterpoort) 

 Wanneer  Elke maandag en donderdag! 
 Info  www.Dance2Beats.com
 Prijs  Normale prijs 6-11 jaar € 31,95 per maand nu voor maar € 25,- 

Normale prijs 12-16 jaar € 34,95 per maand nu voor maar 
€ 29,95!

 Bijzonderheden  1 persoon per SpeelmeerPaspoort.

SERENDIPITY WINTERGUARD
Kom 12 gratis lessen leren dansen en vlaggen 

Hou jij ook van dansen? Ben je graag met leeftijdsgenootjes? En wil 
jij wel eens wat uitdagends leren? Kom dan gratis proeflessen volgen 
bij Serendipity Winterguard! Wij leren je dansen en vlaggen. Uiteindelijk maken we dan 
een gave show, waarin je zult stralen tussen leeftijdsgenootjes. Wij zijn een gezellige 
vereniging, waar plezier voorop staat. Naast het leren van dansen en vlaggen, weten wij 
zeker dat je thuis komt met vriendjes en vriendinnetjes! Kom gezellig een keertje langs! 

 Waar  Gymzaal Van Doorneplantsoen 1
 Wanneer  Iedere woensdag avond van 17:00-18:30 uur.  

In de zomervakantie zijn wij gesloten. 
 Info  www.serendipity-wg.nl
 Prijs  De contributie is € 18,50 per maand. Met deze bon mag je 12 

lessen gratis volgen, zodat je echt goed kunt beoordelen of je het 
leuk vind! Dat betekent 3 maanden gratis deelnemen!  
Korting:  € 55,50!

 Bijzonderheden  De ingang naar de gymzaal van het 
Beroepscollege is naast het Rijnland College.  
Als we weten dat je komt, staat er beneden 
iemand om je op te vangen!

PASSIE WINTERGUARD
Dansen met of zonder vlag

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. 

 Waar  Music Dome, Van der Haagenstraat 22d in Zoetermeer, naast het 
restaurant Bijou.

 Wanneer  Tussen 8 september en 27 oktober kan je op woensdag om  
18.00 uur starten met de lessen. 

 Info  www.harpedavidszoetermeer.nl
 Prijs  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 
GEEN contributie. Korting: eerste vier (of acht) lessen gratis!

 Bijzonderheden  Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.facebook.com/ 
passiewinterguard. Laat van tevoren weten of je komt: 
pr.harpedavids@gmail.com. Neem gerust een vriendje mee! 

HARPE DAVIDS INDOOR 
PERCUSSION
Muziek maken met een hele groep!

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. 

 Waar  Music Dome, Van der Hagenstraat 22D in Zoetermeer  
(Dit is naast het restaurant Bijou) 

 Wanneer  Tussen 8 september en 27 oktober kan je op woensdag om  
18.30 uur starten met de lessen. 

 Info  www.harpedavidszoetermeer.nl
 Prijs  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 géén contributie. Korting: eerste vier (of acht) lessen gratis!

 Bijzonderheden  Natuurlijk mag je iemand meenemen. Ben je nieuwsgierig gewor-
den? Kijk dan op www.facebook.com/harpedavidszoetermeer.  
Laat weten of je komt: pr.harpedavids@gmail.com.
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Korfbal jij ook 
met ons 
mee? 

Dat kan op: 
Woensdag 25 augustus van 18:00-19:15 Woensdag 1 september van 18:00-19:15 Woensdag 8 september van 18:00-19:15 Meld je nu aan via sylvia.meervogels@gmail.com 

SV PHOENIX
Kom korfballen bij Phoenix!

Kom meetrainen bij onze gezellige vereniging.  Als je 4 
jaar bent kun je meetrainen. Kinderen vanaf 6 jaar spelen 
wedstrijden op zaterdag. Wij laten je aansluiten bij een 
bestaand team, zodat je het korfballen echt kunt ervaren. 
We gaan samen in overleg over de dag en tijd. Je bent van 
harte welkom en je mag ook een vriend(in) meenemen!

 Waar  Van Doornenplatsoen 2, 2722 ZA Zoetermeer 
 Wanneer  Doorlopend. Het is het leukst als je ons in de zomervakantie al 

laat weten dat je mee wilt doen via: interesse@svphoenix.nl. 
 Info  www.svphoenix.nl
 Prijs  Je mag kosteloos 3x meetrainen. De normale 

lidmaatschapstarieven staan op onze website  
bij het kopje ‘lidmaatschap’. 

 Bijzonderheden  Reserveren via  
interesse@svphoenix.nl is verplicht.

ZKV DE MEERVOGELS
Train met ons mee! 

Wil jij kennis maken met een nieuwe sport? En heb 
je ooit wel eens aan korfbal gedacht? Dan is dit jouw 
kans! Train gratis mee met de leukste korfbalvereniging 
van Zoetermeer en krijg na de training wat lekkers 
van de club!  

 Waar  Vernède Sportpark, Dr. J.W. Paltelaan 101, 2712 PT Zoetermeer
 Wanneer  Woensdag 25 augustus van 18:00-19:15, woensdag 1 september 

van 18:00-19:15 en woensdag 8 september van 18:00-19:15 
 Info  www.zkvdemeervogels.nl
 Prijs  ZKV de Meervogels organiseert drie gratis 

trainingen voor iedereen die kennis wil komen 
maken met korfbal. Na de training krijg je nog wat 
lekkers van de club! 

 Bijzonderheden  Meld je aan via sylvia.meervogels@gmail.com!

ZBSV BIRDS
Kom softballen of honkballen!

Je kan bij ons 4x gratis mee trainen.  Vanaf 6 jaar is  
er altijd ruimte in een van onze teams om kennis te  
maken met een van deze stoere sporten. Beeball voor 
de jongste jeugd, daarna honkballen vanaf 9 jaar en 
softballen voor meisjes vanaf 8 jaar. Probeer het uit en kom gezellig langs  
op onze velden. 

 Waar  Van der Hagenstraat 23, 2722 NT Zoetermeer.  
In het Van Tuyll sportpark. 

 Wanneer  De trainingen gaan plaatsvinden in het team van de betreffende 
leeftijd. De trainingen zijn op verschillende avonden. Dit krijg je te 
horen bij aanmelding. 

 Info  www.birds-zoetermeer.nl
 Prijs  Voor de kennismaking hoef je niet te betalen, 

dus mooi gratis 4x uitproberen! 
 Bijzonderheden  Er zijn geen beperkte aanmeldingen of 

reserveringen nodig. Wel even mailen naar de 
contactpersoon van Birds: karin@versluis.me. 

JESSICA DANSEN
Kom leren dansen bij Jessica Dansen!

Kom naar onze danslessen voor de jeugd.  
Van stijldansen tot streetdance!

 Waar  Gaardedreef 185, 2723 AZ Zoetermeer 
 Wanneer  Heel het jaar 2021
 Info  www.jessicadansen.nl 
 Prijs  Normale prijs is 32 euro per maand. Het SpeelmeerPaspoort geeft 

jou 50% korting op de 1e maand! 
 Bijzonderheden  Sommige stijlen zijn met partner. Meld je vantevoren aan via 

info@stijldanseninzoetermeer.nl en geef door of je zelf wel of niet 
een danspartner meeneemt.  
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TENNIS VERENIGING DEKKER ROKKEVEEN
Kom naar de gratis tennisclinic van Tennisschool Y4Tennis!

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. 

 Waar  Tennis Vereniging Dekker Rokkeveen,  
Scheglaan 1, 2718 KZ Zoetermeer 

 Wanneer  Zondagochtend 29 augustus 2021. Het tijdstip hoort u na 
verzending van uw e-mail aanmelding. 

 Info  www.tvdr.nl
 Prijs  Met deze bon is de clinic helemaal gratis! 
 Bijzonderheden  Maximaal 10 personen per aanbieding.  Verplicht aanmelden  

via info@y4tennis.nl. Het aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag  
27 augustus 2021. 

GV PRO PATRIA ZOETERMEER
Turn, dans of gym een maand gratis!

Gym is de basis van iedere sport en bij Pro Patria kan je 
van kleins af aan terecht. Maar ben je lenig en wil je leren 
turnen zoals Sanne of Epke? Dat kan ook! In Gymworld 
kan je leren turnen op dezelfde toestellen als de toppers. 
Wil je liever dansen? Ook dat kan bij ons. 

 Waar  Verschillende gymzalen in Zoetermeer en Gymworld.
 Wanneer  Meld je tussen 17 juli en 31 augustus aan en sport de hele maand 

september gratis!
 Info  www.propatria.nl
 Prijs  Kijk voor de contributie op onze site. Een uur recreatie per week is 

er vanaf € 13,90 per maand. Meld je je aan voor 1 september, dan kan 
je de hele maand gratis onze lessen volgen (4 of 5 gratis lessen)!

 Bijzonderheden  Meld je aan via de site of de ledenadministratie  
(ledenadministratie@propatria.nl). 
Kijk op de website voor meer informatie en de voorwaarden. 

TENNISCENTRUM MEERZICHT
Kom lekker tennissen met je vrienden of familie!

Gedurende de zomervakantie kan je met 50% korting een 
tennisbaan huren. Je mag zelf bepalen met hoeveel personen je 
komt en met wie je komt. Je kan komen tennissen met je ouders, 
vriendjes of vriendinnetjes of met je buren. Het maakt ons niet 
uit. Heb je geen eigen tennisracket, dan kun je deze bij ons huren 
voor € 2,50. 

 Waar  Zalkerbos 320, 2716 KS Zoetermeer 
 Wanneer  Gedurende de zomervakantie 
 Info  www.tenniscentrummeerzicht.nl
 Prijs  Overdag een tennisbaan huren is normaal € 15,- met het 

SpeelmeerPaspoot betaal je slechts € 7,50.
 Prijs  is per tennisbaan, dus nog geen € 2,- p.p. 

(o.b.v. 4 personen). 
 Bijzonderheden  Reserveren kan online via:  

www.tenniscentrummeerzicht.nl. De korting 
wordt verrekend aan de kassa. 

GV PRO PATRIA ZOETERMEER
Gymworld Dagkamp, een hele dag 
bewegen!

Lijkt het je leuk om een hele dag in Gymworld te 
vertoeven? Bij Pro Patria ben je de hele dag onder 
de pannen. Natuurlijk ben je niet de hele dag aan 
het turnen, maar doen we ook spelletjes, gaan we 
knutselen en veel meer!  

 Waar  Gymworld,  Amerikaweg 2717 AZ Zoetermeer
 Wanneer  Tijdens de schoolvakanties. Kijk op de website welke dagen er 

dagkampen worden georganiseerd.  
 Info  www.propatria.nl
 Prijs  Normaal kost een dagkamp € 30 per dag. Met deze bon 

krijg je € 5,00 korting voor ieder dagkamp dat je met het 
SpeelmeerPaspoort boekt. 

 Bijzonderheden  Meer informatie vind je op de site of neem contact op met de 
ledenadministratie (ledenadministratie@propatria.nl). 



3938

KARATEVERENIGING TOMO NO KAI
Maak kennis met karate! 

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

 Waar  Verzamelen bij Gymzaal Nesciohove, Nesciohove 115 in 
Buytenwegh. We trainen in de gymzaal of buiten op het grasveld 
als de zaal i.v.m. corona gesloten is. 

 Wanneer  Vrijdag 16 juli: 18.30 - 19.30 uur,  
Zaterdag 17 juli: 17.00 - 18.00 uur. 
Heel de maand september op vrijdag en  
zaterdag (zelfde tijden) 

 Info  www.tomonokai.nl
 Prijs  De kennismakingslessen zijn gratis! 

KARATEVERENIGING TOMO NO KAI
Maak kennis met de Japanse sport iaido! 

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. 

 Waar  Verzamelen bij Gymzaal Nesciohove, 
Nesciohove 115 in Buytenwegh. We trainen 
in de gymzaal of buiten op het grasveld als de zaal i.v.m. corona 
gesloten is. 

 Wanneer  Zaterdag 17 juli: 18.30 tot 20.00 uur. Zaterdag 4, 11, 18 en  
25 september: 18.30 tot 20.00 uur

 Info  www.tomonokai.nl
 Prijs  De kennismakingslessen zijn gratis! 
 Bijzonderheden  Leeftijd: vanaf 12 jaar. Je krijgt tijdens de les een 

houten zwaard te leen.  

SPORTSCHOOL DA GRACA
Sport met plezier bij sportschool Da Graca!

Bij sportschool Da Graca bieden wij twee verschillende 
sporten aan namelijk, Kyokushin Karate en Kickboksen. 
Wij vinden plezier, respect en discipline erg belangrijk bij 
sportschool Da Graca. Kom langs en leer op een verantwoorde 
manier jezelf verdedigen. 

 Waar  Tot aan de zomervakantie onder Gymworld,  Amerikaweg,  
2717 AZ Zoetermeer. Na de zomer bij sportschool Da Graca 
op locatie Kerkenbos 30.  Vrijdag na de zomervakantie in 
Oosterheem in Gymzaal Spitsbergen 1 

 Wanneer  Zie het trainingsschema op onze website. 
 Info  www.sportschooldagraca.nl
 Prijs  Normaal 18 euro voor 4 lessen per maand. Met het 

SpeelmeerPaspoort betaal je 10 euro voor 4 lessen per maand. 
 Bijzonderheden  Graag aanmelden via app contact 0628066820. 1 persoon per 

bon. Je mag lessen combineren bv. karate 2x en kickboksen 2x. 
Afmelden is verplicht.   

BUDOSCHOOL KAI SEI
Gratis kennismaken met budosporten 

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

 Waar  Electrablauw 1 of Buytenparklaan 6 in Zoetermeer
 Wanneer  Meerdere dagen per week volgens zomerrooster op de website! 

Iedereen is de gehele zomervakantie welkom! 
 Info  www.kaisei.nl
 Prijs  5 kennismakingslessen gratis!
 Bijzonderheden  De bon mag zoveel en zo vaak mogelijk worden 

ingezet, er is geen beperking! Van tevoren aanmelden 
is wel zo prettig, ook gezien de nu nog geldende 
maatregelen aangaande corona. 
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THE DUTCH DRAGONS
Kom buiten spelen en varen @The Dutch Dragons

Houd je van water en lijkt het je leuk om een keer 
in een boot te varen? Dit is je kans! Bij The Dutch 
Dragons organiseren we op 23 juli een sport- & 
spelmiddag! Doe mee met de waterspelletjes en 
natuurlijk ga je ook nog varen in de drakenboot! 

 Waar  Clubgebouw The Dutch Dragons, Lange Land 6  
2725 KZ Zoetermeer 

 Wanneer  De sport&spel middag is op 23 juli van 13.00 - 15.00 uur 
 Info  www.thedutchdragons.nl
 Prijs  Je betaalt voor de deze supermiddag maar 1 euro! 
 Bijzonderheden  Geldig voor kinderen van 10 jaar en ouder. 

Zwemdiploma verplicht. Aanmelden via  
jeugd@thedutchdragons.nl 

THE DUTCH DRAGONS
Peddel mee in een drakenboot!

Ben jij tussen de 10 en 13 jaar, kom dan gezellig langs bij 
The Dutch Dragons en peddel mee in een drakenboot! 
Voel de beat van de drum en vaar samen met een leuke 
groep jongens en meiden! Train 4 keer mee om deze coole 
watersport te ervaren! En neem natuurlijk gezellig een vriend, vriendin, broer of  
zus mee. Iedereen tot 18 jaar is welkom! Vergeet je sportkleren niet!

 Waar  Clubgebouw The Dutch Dragons, Lange Land 6  
2725 KZ Zoetermeer 

 Wanneer  Deze bon is heel 2021 geldig! 
 Info  www.thedutchdragons.nl
 Prijs  Gratis!
 Bijzonderheden  Minimumleeftijd: 10 jaar. Zwemdiploma 

verplicht. Neem gezellig een vriend of  
vriendin mee! 

SOCCERSTARS
De enige echte voetbalschool!

Ervaar de unieke voetbaltrainingen bij de enige echte 
voetbalschool van Zoetermeer. Soccerstars heeft 
gediplomeerde en begaafde trainers die de focus 
leggen op techniek, tactiek, fysiek, mentale sterkte en 
vooral plezier!

 Waar  Willem Alexanderplantsoen 6B, 2713 VM Zoetermeer
 Wanneer  De bon is te gebruiken op de zondagen na de zomervakantie. 

Vanaf zondag 5 september staan wij klaar in Sportzaal WAP, 
Willem Alexanderplantsoen 6b in Zoetermeer.

 Info  www.soccerstars.nl
 Prijs  Tegen inlevering van deze bon biedt Soccerstars alle kinderen die 

van voetbal houden twee gratis proeflessen aan. 
 Bijzonderheden  Deze bon is geldig voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 

van 6 t/m 14 jaar. Geldig voor 2 proeflessen. 1 kind per bon. 
Reserveren via info@soccerstars.nl is verplicht. 

S.V. DWO
Waar plezier voorop staat

Tegen inlevering van de aanbieding uit het 
SpeelmeerPaspoort biedt s. v. DWO aan alle 
niet-leden 3 gratis proeftrainingen aan met 
leeftijdsgenoten!

 Waar Heuvelweg 7, Westerpark - Zoetermeer 
 Wanneer  Na de zomervakantie in de maand september 
 Info www.svdwo.nl
 Prijs Gratis
 Bijzonderheden  Voor kinderen van 4 tot 14 jaar.  

Geldig voor 3 proeftrainingen. 1 kind per bon.  
Reserveren via info@svdwo.nl is verplicht. 
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ZOETERMEERSE VOLLEYBALCLUB 
ZOVOC
Kom volleyballen bij Zovoc!

Op zaterdagochtend kunnen kinderen van 4 tot en met 12 
jaar 3 gratis trainingen volgen om kennis te maken met de 
volleybalsport. Doe je mee?

 Waar  Sportzaal Den Brabanderhove 20,  
2717 WJ Zoetermeer

 Wanneer  Het hele jaar 2021
 Info  www.zovoc.nl
 Prijs  Gratis
 Bijzonderheden  Mail naar jj@zovoc.nl om je aan te melden  

voor 3 gratis proeflessen. 

SV GEMINI
Bij Gemini kun je leren handballen!

Bij SV Gemini kun je op het Zanzibarplein in 
Oosterheem gratis leren handballen. Doe je mee?

 Waar  Zanzibarplein 21,  
2721 GE Zoetermeer

 Wanneer  25,26 & 27 augustus en wellicht ook 
andere dagen als je het even navraagd via  
ledenadministratie@svgemini.nl of via  
whatsapp naar 06-46645664.

 Info www.svgemini.nl
 Prijs Geen kosten en dus helemaal gratis!

DOING ZOETERMEER
Kom tafeltennissen!

Heb jij wel eens achter een tafeltennistafel gestaan 
of wil jij dit graag? Jij kunt meedoen! Vanaf september 
t/m eind december kan je gratis op de zaterdagmiddag 
bij Doing Zoetermeer tafeltennissen. En wist jij dit? 
In Nederland zijn er 9 miljoen mensen die wel eens 
hebben getafeltennist! 

 Waar  Forelsloot 5 (wijk 24) 2724 CA Zoetermeer 
 Wanneer  Vanaf zaterdagmiddag 4 september t/m eind december van  

12:30 t/m 14:00 uur. 
 Info  www.doing.nl
 Prijs  11,50 per maand en met de bon gratis op de 

zaterdagmiddag (september t/m december) 
van 12:30-14:00 uur.

BADMINTONVERENIGING CONQUESTO
Badminton een campingsport? Echt niet!

Kom ook eens badmintonnen. Jeugd tot en 
met 18 jaar mag de eerste 4 trainingen gratis 
meedoen!

 Waar  Sporthal De Limiet Buytenparklaan 6, 2717 AX Zoetermeer 
 Wanneer  Elke zaterdag.  Van 10.30 - 12.00 uur voor kinderen op de 

basisschool en van 12.00 - 13.30 uur voor leerlingen van het 
voortgezet onderwijs. 

 Info  www.conquesto.nl
 Prijs  Gratis!
 Bijzonderheden  Vooraf opgeven via kennismaking@conquesto.nl is 

verplicht. Geef even aan dat je van de  
Speelmeeractie gebruik maakt!
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A ONE MAN ARMY ESPORTS
Kom gezellig gamen bij AOMA 
Esports!

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.

 Waar  Wiltonstraat 11, 2722 NG Zoetermeer 
 Wanneer  Maandag t/m vrijdag van 17:00 - 20:00 uur
 Info  www.aomaesports.com 
 Prijs  1 uur gamen in onze Esports facility voor € 2,50 per uur!

KICK'N STUDIOS
Kom dansen bij Kick’n Studios

Wij bieden danslessen aan in stijlen zoals: Hiphop, 
Streetdance, Afro, Breakdance, Modern, Tiktok, 
Dancehall, House, Popping en Locking. 

 Waar Wiltonstraat 11, 2722 NG Zoetermeer 
 Wanneer  Maandag t/m Zondag.  Voor het actuele rooster kunt u kijken op 

onze website. 
 Info  www.kicknstudios.nl
 Prijs  1x per week € 25,- per maand, 2x per week € 35,- per maand, 

Onbeperkt  € 45,- per maand. Je ontvang 1 maand gratis lessen bij 
inschrijving.

YMCA ZOETERMEER
Hutten bouwen bij de YMCA 
Huttenbouwweek

Lekker buiten spelen met oude en nieuwe vriendjes! 
We gaan 5 dagen lang in de ochtend hutten bouwen 
en in de middag samen met elkaar andere gave 
activiteiten doen. Tussendoor krijg je een lekkere en 
gezonde lunch. 

 Waar  Dreef 2723 AZ Zoetermeer, t.h.v Buurtvereniging Seghwaert 
Gaardedreef 189

 Wanneer  Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 augustus 2021 
 Info  Telefoon: 0653332627, website: www.ymcazoetermeer.nl
 Prijs  Je betaalt € 60,00 voor de hele week, dit is incl. lunch, drinken en 

versnaperingen tussendoor, het huttenbouwen en alle activiteiten. 
Met deze bon krijg je bovendien een Huttenbouw T-shirt cadeau. 
Zo heb je een uniek aandenken aan deze week! 

 Bijzonderheden  Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 
Aanmelden verplicht via de website. Met de 
ZoetermeerPas ontvang je extra korting. 

ALOHA SURF
Groepsles surfen bij Aloha!

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

 Waar  Aloha Surfschool Strand Noord 2B, 2586 ZZ Den Haag 
 Wanneer  De bon is geldig in heel 2021. 
 Info  www.alohasurf.nl, telefoon 070-3227171
 Prijs  Voor een groepsles is de normale prijs € 20,- euro  

(met bon € 12,50) en privé surfles kost normaal € 65,- euro  
(met bon € 57,50). 

 Bijzonderheden  1 persoon per bon. Surflessen van tevoren 
boeken per telefoon of via de website. In de 
opmerking kan worden gezet dat er gebruik 
wordt gemaakt van het SpeelmeerPaspoort en 
betalen bij de surfschool.
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CURLING CLUB PWA
Kom lekker afkoelen na de zomer met Curling

Na de Olympische Zomerspelen staan ook de Olympische 
Winterspelen voor de deur. Kom bij ons oefenen voor het 
superleuke onderdeel curling! Schuif die steen over het ijs, veeg 
met de bezem en scoor punten in het 'Huis'. Veeg onderweg 
alle obstakels weg en verras jezelf en je tegenstander! Kom een 
jeugd kennismakingsclinic curling volgen. 

 Waar  Silverdome ingang West, Van der Hagenstraat 20,  
2722 NT Zoetermeer

 Wanneer  Op woensdag 8 september om 19:00. Mocht je dan niet kunnen, 
neem even contact op met ons, we vinden zeker een andere 
mogelijkheid. 

 Info www.ccpwa.nl
 Prijs  Normale prijs voor een kennismakingsclinic 5 euro, 

met de bon uit dit paspoort slechts 2,50! 
 Bijzonderheden  De kortingsbon blijft heel 2021 geldig! Maximaal 

4 kinderen per bon. De minimum leeftijd is 8 jaar. 
Aanmelden via jeugd@ccpwa.nl is verplicht. 

MIXED HOCKEY CLUB ZOETERMEER 
Lekker hockeyen in de zomer 

Iedereen is welkom bij Mixed Hockey Club Zoetermeer! Deze 
zomer wordt er op onze club hard gewerkt aan nieuwe velden, 
waardoor we je niet tijdens de zomervakantie kunnen ontvangen. 
Maar daar hebben we iets op bedacht! In september organiseren 
we een kennismakingscursus van drie trainingen waar jij aan mee 
kunt doen. Op drie zondagen leren we jou de basistechnieken van 
hockey, doen we leuke spelletjes en uiteraard spelen we partijtjes. 

 Waar  Van der Hagenstraat 19, 2722 NT Zoetermeer. In het Van 
Tuyllsportpark. 

 Wanneer  Zondag 19 september, 26 september en 3 oktober.
 Info www.mhczoetermeer.nl
 Prijs  De normale prijs is 15 euro voor drie trainingen. 

Met de kortingscode “SPEELMEER21” krijg je bij 
inschrijving 5 euro korting. Ook krijg je een mooie 
bidon! 

 Bijzonderheden  Een hockeystick leen je van ons. Je kunt uiteraard 
bij een vriendje in de groep. Reserveren is verplicht 
en dat regel je via kennismakingscursus.nl. Vol=vol. 

BOULDERHAL KUNSTSTOF
Kom boulderen in Leiden!

Heb je zin om wat leuks te doen deze vakantie? Kom 
boulderen in Leiden! Boulderen is de snelst groeiende tak 
van de klimsport. Bij ons kan je op een gezellige en creatieve 
manier actief bezig zijn. Omdat de muren maar een paar meter hoog zijn en er dikke 
val matten onder liggen, kan je na een korte uitleg helemaal zelfstandig aan de slag. 
Het kan dus in je eentje of gezellig met vrienden en vriendinnetjes!  

 Waar Rooseveltstraat 49E, 2321 BL Leiden
 Wanneer Schoolvakanties 2021
 Info www.boulderhalkunststof.nl
 Prijs Je kunt klimmen voor maar € 7,00
 Bijzonderheden  1 kind per bon. Voor kinderen vanaf 8 jaar.  

Reserveren via de website is verplicht. 

SCOUTINGGROEP ASHANTI
Laat je uitdagen

Wij zijn welpen van scoutinggroep Ashanti. Welpen zijn 
kinderen tussen 7 en 11 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. 

 Waar Prismalaan 18, 2718CX (naast zwembad De Veur)
 Wanneer  Start na de zomervakantie.  

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

 Info www.ashanti.nl
 Prijs 4x gratis meedoen! 
 Bijzonderheden  Aanmelden via groepsbestuur@ashanti.nl  

is verplicht.
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ZOETERMEER IS DE PLEK!

Wist je dat er in Zoetermeer altijd iets te doen is? Er zijn veel leuke plekken om te 
spelen, klimmen of klauteren. Wandel, fiets of vaar door het groen of ga vogels en 
kleine insecten spotten. Het kan allemaal! Op www.zoetermeerisdeplek.nl vind je 
meer inspiratie, nieuws en tips over wat er te beleven valt.  Volg je ons ook gelijk op 
social media? Instagram en Facebook: Zoetermeerisdeplek

LEER

PROEF

ONTMOET

Behaal je boerderijdiploma en 
word net als Fien & Teun een 
écht boertje of boerinnetje! 

SPEEL

OOK VOOR 
SCHOOLRE ISJES !

         
Wilgenweg 3, 2964 AM Groot-Ammers           (0184) 784 1 1 1            Info@Avonturenboerderij .nl@

www. Avonturenboerder i j . n l

Beleef met de hele familie het Hollandse landleven: van koe melken en bootje varen tot vogels kijken, pony rijden en verdwalen in het wilgendoolhof. Knuffel de dieren, ervaar de werking van het water en ontdek oude ambachten. Proef ook de (h)eerlijke streekproducten en geniet van de vrolijke, educatieve shows van o.a. tv-idolen Fien & Teun.  Bij Avonturenboerderij Molenwaard: waar spelen 
ontdekken is!
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RECREATIEGEBIEDEN IN ZOETERMEER 
Ga op ontdekkingstocht in de natuur! 

Wandelen, fietsen en kanoën in de Nieuwe Driemanspolder
Hét nieuwe recreatiegebied tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-
Voorburg is de Nieuwe Driemanspolder. Pas vorig jaar geopend en nog volop in 
ontwikkeling. Je kunt hier heerlijk wandelen, fietsen, skaten en paardrijden. Kinderen 
kunnen hun energie kwijt in de natuurspeeltuin op originele klimtoestellen, gemaakt 
van onbehandeld hout. Er zijn kleine speeltuintjes gemaakt waar met water gespeeld 
kan worden. Rust zelf even uit en kijk toe op één van de picknickbanken.

Ontdek het jongste bos aan de rand Zoetermeer: het Bentwoud
Het Bentwoud ligt aan de rand van Zoetermeer, midden in het Groene Hart. Een 
nieuw bos, maar nu al veel te beleven. Met ruim 800 hectare is het Bentwoud het 
grootste aaneengesloten bosgebied in de Randstad! Kinderen kunnen hier heerlijk 
klimmen, klauteren en struinen. In Speelbos Bentjungle zijn heuvels, wateren 
en boomstammen waarmee je over het water kunt klimmen. Je kunt er ook een 
balletje trappen en vliegeren over de grasvelden. Door de bossen van het Bentwoud 
kronkelt voor de allerkleinsten een Kabouterpad van 1200 meter. Bij restaurant 
Roest, aan de start van de route, ligt een gevulde kaboutertas en een puntmuts 
klaar. En natuurlijk het grote Staatsbosbeheer Kabouterboek, met opdrachten 
voor op de route. Zo wordt jouw kleine kabouter een echte kabouterkenner! 
Leuk voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Of loop het Dierenvriendjespad in het 
Bentwoud en beleef allerlei spannende avonturen! Samen met de Dierenvriendjes van 
Staatsbosbeheer ga je op ontdekkingstocht en beleef je avonturen in het Bentwoud. 
Je krijgt een spel mee met een aantal opdrachten. Zoek met de kleurenwijzer naar 
takjes voor een vogelnest, loop als een eend of spring als een kikker. Leuk voor 
kinderen van 3 tot 7 jaar. Bekijk de website van Staatsbosbeheer voor alle informatie. 

Natuurlijk spelen en ontdekken in het Balijbos
In de Balij, ook wel het Balijbos genoemd, ben je vlakbij de stad en helemaal buiten. 
Verstoppertje spelen, slootje springen, klimmen, struinen of een hut bouwen? Dat kan in 
het speelbos! Hier draait alles om natuurlijk spelen en ontdekken én om ridders. 
Ontdek het speelkasteel en de houten ridders die de poort in de stadsmuur bewaken. 
Spring over de stapstenen of trek jezelf over het water via het pontje. Naast het 
speelbos ligt de Stadsboerderij de Balijhoeve, één van de drie stadsboerderijen van 
Zoetermeer. Er zijn stallen en weiden voor koeien, geiten, schapen, pony’s, konijnen, 
kippen en nog veel meer! Kinderen kunnen hier heerlijk spelen en ouders kunnen hier 
een lekker kopje koffie drinken.  Vlakbij de stadsboerderij is een libellenreservaat waar 
je wel 18 verschillende soorten libellen kan ontdekken!

Bootje varen, picknicken en wandelen in het Westerpark: het 
grootste park van Zoetermeer
Een stad is niet compleet zonder een groot stadspark. Het Westerpark is het 
grootste park van Zoetermeer. Je vindt hier van alles voor ontspanning.  Van 
sportvelden, een golfbaan en een bowlingbaan tot een speeltuin, picknickvelden 
en ruiterpaden. Afgewisseld met bosgebieden, bloemrijke graslanden, prachtige 
houtsingels en de bijzondere Natuurtuin. Zoek je een leuk uitje met kinderen?  
In het Westerpark is genoeg ruimte om heerlijk te spelen, voetballen, picknicken  
en bijvoorbeeld te vliegeren. Midden in het park vind je Speeltuin Westerpret. 
De Natuurtuin in het Westerpark is ongeveer 2 hectare groot en is door water 
met een ophaalbruggetje afgesloten van de rest van het park. Een paradijsje waar 
verschillende landschappen worden nagebootst. Zo vind je er een poldertje, dijken, 
een sawa en akkertjes.
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Een zomerse dag bij strand Noord Aa
Bij het zandstrand van Noord Aa kan heerlijk gezwommen worden. Er zijn 
rustgevende ligweides waar je op een zomerse dag lekker kunt genieten. Het 
zwemwater van strand Noord Aa heeft een afgebakend gedeelte en is hiermee heel 
geschikt voor kinderen door het ondiepe water. Naast zwemmen kun je hier ook 
duiken, wind- en kitesurfen, kanoën, drakenboot varen en (wind)zeilen. Het gebied is 
heel geschikt om heerlijk te wandelen, fietsen, of skeeleren. Dus niet alleen op mooie 
zomerdagen, maar ook in de rest van het jaar kun je hier genieten van de natuur! 
Tip:  Vlakbij het Noord Aa ligt het Prielenbos. Dit moerasbos heeft zich spontaan 
ontwikkeld en de natuur gaat hier haar eigen gang. Ondanks de moerasachtige 
omgeving kun je op sommige plekken goed wandelen in het Prielenbos. Het 
vlonderpad zorgt je geen natte voeten krijgt! 

Ontdek het panorama uitzicht vanaf het Buytenpark
Het Buytenpark Zoetermeer is een bijzonder gebied aan de noordwestelijke kant 
van Zoetermeer. Zowel liefhebbers van actieve buitensport, ouders met kinderen, als 
natuurliefhebbers kunnen hier goed terecht! SnowWorld en Ayers Rock vind je ook 
in dit recreatiegebied. Ontdek ook het mooie panorama uitzicht over de omgeving 
van Zoetermeer waarbij je uitkijkt over de Nieuwe Driemanspolder, de skyline van 
Den Haag en het Groene Hart. Het recreatiegebied van het westelijke deel heeft een 
heuvelachtig landschap. Heuvels in Zoetermeer? Jazeker! Een voormalige puinstort 
is afgedekt met grond en omgevormd tot natuurlijk ogende heuvels. Het is een 
begrazingsgebied geworden waar runderen en schapen in gezet worden om het park 
‘woest’ te houden. 

TIPS!
Ontdek Zoetermeer vanaf het water met de Meervaarder Rond-
vaart Zoetermeer
Zoetermeer is groen én heeft veel water aan de randen van de stad. Ervaar de 
omgeving van Zoetermeer en het Groene Hart dan ook op z’n mooist vanaf het 
water! Rondvaart Zoetermeer verzorgt rondvaarten vanaf Boerderij ’t Geertje in 
Zoeterwoude. Met een gids vaar je boven het maaiveld en geniet je van het oer-
Hollandse veenweidelandschap. Dit is ook een leuke activiteit om met kids te doen. 
Voor hen is er de Spelevaart van 1 uur.  Vaar je mee? Meer informatie op:  
www.rondvaartzoetermeer.nl

Boerderij ‘t Geertje
Op boerderij 't Geertje kun je de boerderij van vroeger beleven. Alle landbouwdieren 
worden er kleinschalig gehouden. Zo zijn er melkgeiten, melkkoeien, varkens, schapen, 
kippen, konijnen en paarden. De dieren (toegankelijk voor iedereen) voorzien ons van 
voedsel, te koop in onze winkel en restaurant. 't Geertje beschikt over 21 roeiboten 
die je voor een paar uur kan huren. Leuk in combinatie met een picknick of borrel! Je 
kan hier ook 1-, 2- of 3-persoonskano's huren.  Voor een paar euro kan je al een kano 
huren en hiermee lekker het water op! Meer informatie op: www.hetgeertje.nl

Hof van Seghwaert
De Hof van Seghwaert is een historische boomgaard midden in een woonwijk. 
In de Natuurbelevingstuin zijn verstopplekjes en een waterpomp waar kinderen 
mee kunnen spelen. In de Hof worden regelmatig kinderactiviteiten en workshops 
georganiseerd.  Voor meer informatie: www.hofvanseghwaert.nl 

Kunstroutes in Zoetermeer
Wist je dat er maar liefst 180 kunstwerken in Zoetermeer staan? Je kunt een aantal 
ervan ontdekken met de vier kunstroutes die door Zoetermeer lopen. Ook leuk om 
met kinderen te doen! Bij elk kunstwerk wordt in de routebeschrijving een vraag gesteld, 
gericht op de belevingswereld van kinderen. Door vragen te stellen maak je kinderen 
nieuwsgierig, stimuleer je kinderen goed te kijken en laat je ze vertellen wat zij zien.
Bekijk de routes op: www.zoetermeerisdeplek.nl
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KINDER- EN JONGERENRECHTSWINKEL
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. Alles 
wat de Kinder- en Jongerenrechtswinkel doet is 
gratis en alles wat je ons vertelt blijft geheim. Kom langs op ons inloopspreekuur op 
woensdagmiddag van 14.00  tot 17.00 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: telefoon: 06 55 55 14 44, mail:  
info@gratisrechtshulp.nl.

DE KINDERTELEFOON
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, 
gratis en anoniem. Bel 0800-0432 of kom chatten 
op: www.kindertelefoon.nl. 

JONG PERSPECTIEF
Kun jij wel wat steun en extra aandacht 
gebruiken omdat je bijvoorbeeld niet zo 
lekker in je vel zit of 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

VILLA PINEDO
Als je ouders niet meer zo lekker gaan samen, 
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: www.villapinedo.nl.

MEERPUNT 
INLOOPPUNT
Het Meerpunt is een veilige en fijne plek waar 
je als ouder, verzorger of familielid je hart kunt 
luchten, waar je gratis en anoniem terecht kunt. 
Je kunt bij het Meerpunt 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 je aangeeft dat het nodig 
is verwijzen we je door naar passende hulp. Samen voorkomen we dat kleine vragen 
grote problemen worden. We zijn bereikbaar per telefoon, mail of WhatsApp, of kom 
even langs. Meer weten? Kijk op: www.meerpunt.nl

HELPENDE HANDEN
Voor als je wat hulp kunt gebruiken



56



COLOFON
Het SpeelmeerPaspoort is een uitgave van de gemeente Zoetermeer, afdeling Vrije Tijd.
Vormgeving en drukwerk: De Bondt Grafi media Communciatie bv. 
Oplage: 2021 / 15.000 exemplaren

JOUW PASPOORT VOL ACTIVITEITEN MET KORTING!
VOOR IEDEREEN VAN 4 T/M 12 JAAR
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SPEELMEERPASPOORT 2021

NATUURLIJK!

TOT ZIENS BIJ
SPEELMEER!


