
van 26 april t/m 7 mei 2021

CHECK SNEL ALLE TOFFE ACTIVITEITEN!



Ben je enthousiast geworden over het aanbod in dit 
boekje en wil je meedoen met een activiteit? Ga dan 
naar www.senw-lv.nl en schrijf je in. Per activiteit 
vind je een inschrijfformulier. Vul hier alle gevraagde 

informatie in. Let op: de ontvangstbevestiging die 
je na het versturen krijgt is nog geen bewijs van 

inschrijving! Je ontvangt vanzelf bericht of je bent 
ingeschreven of niet.  

 
We zien je graag bij één van onze activiteiten.

Tot snel!

www.senw-lv.nl

INSCHRIJVEN? DAT DOE JE VOORTAAN VIA ONZE WEBSITE:

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

Heb je vragen over een activiteit? Mail dan naar 
activiteiten@senw-lv.nl



Ga jij niet met vakantie, maar wil je wel leuke dingen 
doen!? SenW organiseert tijdens de meivakantie 

allerlei activiteiten voor iedereen van 2 t/m 14 jaar.  
Je kunt overal gratis aan meedoen. Check dit boekje: 

er zit vast iets tussen wat jij leuk vindt!

BELANGRIJK!

SPORTIEVE ACTIVITEIT? BRENG JE EIGEN WATER MEE!

• Inschrijven is verplicht. Dit i.v.m. de maatregelen 

rondom het coronavirus;

• Voor iedereen gelden speciale veiligheids- en  

hygiëneregels. Je vindt deze op de achterkant van 

dit boekje. Lees dit goed door;

• Deelname is op eigen risico;

• Bij het inschrijven graag het volgende doorgeven:

 - Naam

 - Leeftijd

 - School

 - Toestemming ouders

 - Mag hij/zij wel of niet op de foto?

 - Telefoonnummer in geval van nood

Kinderdagverblijven die met een groep kinderen willen deel-
nemen kunnen voor de voorwaarden contact opnemen met 

activiteiten@senw-lv.nl



n 8 t/m 12 jaar

f 10:00 – 11:00 uur (ronde 1) 
11:30 – 12:30 uur (ronde 2) 

a Jan Mulderveld, Voorburg (vlakbij de 
Driemaster)

t www.senw-lv.nl 

Woensdag 28 april 2021

Basketbal & Beats

Woensdag 28 april 2021

Waterspektakel (suppen en kanoën)

n 8 t/m 12 jaar 

f 10:00 – 13:00 uur

a Scouting Hubertus Brandaan  
(Oosteinde 114, Voorburg)

t www.senw-lv.nl 

Kom je basketbalskills oefenen en laten 

zien tijdens deze toffe basketbalworkshop 

met meester Sergio van Serrah Sport. 

Er zal een tof muziekje aanwezig zijn 

zodat je jezelf volledig kan laten gaan.

Tijdens het waterspektakel leren de Supbinckies 

uit Den Haag je suppen en help je met het oprui-

men van de Vliet. Ook maak je onder begeleiding 

van ervaren kanoërs van scouting Hubertus 

Brandaan een mooie kanotocht langs de Vliet. 

Geef je snel op voor dit waterspektakel! Let op: 

zwemdiploma B verplicht.

CHECK DE SPECIALE VEILIGHEIDS- EN 

HYGIËNEREGELS OP DE ACHTERKANT VAN DIT BOEKJE.

BELANGRIJK:
• Minimaa l zwemdiploma B 

verplicht.
• Breng je eigen eten en 

drinken mee . 

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER



CHECK DE SPECIALE VEILIGHEIDS- EN 
HYGIËNEREGELS OP DE ACHTERKANT VAN DIT BOEKJE.

Donderdag 29 april 2021

Maak je eigen vogelhuisje

Vrijdag 30 april 2021

Skateboarden Clinic 
en Sprits for Tricks

n 8 t/m 12 jaar

f Groep 1: 11:00 – 12:30 uur
Groep 2: 12:45 – 14:15 uur

a Stadstuin Rusthout (Noordsingel 3 
Leidschendam)

t www.senw-lv.nl 

n 10 t/m 14 jaar les
Sprits for tricks voor gevorderden

f 11:00 tot 15:00 uur les
15:00 tot 16:00 uur Sprits for tricks

a Skatepark Noordsingel

t www.senw-lv.nl 

Altijd al je eigen vogelhuisje willen maken? Dat 

kan tijdens deze leuke activiteit. In de mooie 

stadstuin van Rusthout in Leidschendam ga 

je onder leiding van een kunstdocent je eigen 

vogelhuisje versieren en maken. Je mag je zelf-

gemaakte vogelhuisje mee naar huis nemen en 

ergens ophangen, zodat de vogels in de buurt 

een mooi nieuw huisje kunnen maken.

Altijd al willen leren skateboarden of wil je tips 

voor nieuwe tricks, meld je dan aan voor deze ac-

tiviteit. Er zullen lesgroepen worden gemaakt voor 

beginners en de gevorderde kunnen kunsten laten 

zien tijdens de Sprits for Tricks en mooie prijzen in 

ontvangst nemen. 

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATERLET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT



n 6 t/m 12 jaar

f 10:00 – 12:00 uur

a Krajicek Playground Prinsenhof 
(Prinsenhof 6 Leidschendam) 

t www.senw-lv.nl 

Maandag 3 mei 2021

Klim & Play Leidschendam 
en voorburg
Tijdens deze activiteit kom je 

lekker in beweging met verschil-

lende leuke activiteiten, zowel 

sport en spel!

Trek sportkleding aa n en 
breng je eigen eten en 

drinken mee .

Maandag 3 mei 2021

Speurtocht: 
Ontdek je stad! 
(Leidschendam)
Neem je eigen pen mee en 

draag makkelijk zittende/

warme wandelkleding.

n  Ouder & kind

f Specifieke tijdsloten vanaf 11.00 uur

a Beeldengroep ‘De Damwachters’ 
bij de Sluisjes, Leidschendam

t www.senw-lv.nl 

CHECK DE SPECIALE VEILIGHEIDS- EN HYGIËNEREGELS OP DE ACHTERKANT VAN DIT BOEKJE.

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER

n 6 t/m 12 jaar

f 14:00 – 16:00 uur

a Krajicek Playground Corbulopark 
(Laan van Lodenstijn 6 Voorburg)

t www.senw-lv.nl 

De Goed Bezig! smoothie-
fiets is hier aanwezig!



Dinsdag 4 mei 2021

Workshop Graffiti 
& Natuurkunst

Dinsdag 4 mei 2021

Toverdans

Trek oude kleren aan die vies 

mogen worden en warm zijn.

Lekker dansen met al je 

vriendjes en vriendinnetjes! 

Doe gezellig mee!  

n 6 t/m 12 jaar

f 13.00 – 14.30 uur

a Sport en Welzijn
Dobbelaan 4, Leidschendam

t www.senw-lv.nl 

n 2 t/m 5 jaar

f Shift 1: 9:00 – 9:45 uur
Shift 2: 10:00 – 10:45 uur

a Fitplaats Bovenveen Voorburg, 
tegenover de Driemaster

t www.senw-lv.nl 

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER



Dinsdag 4 mei 2021

Toverdans

Dinsdag 4 mei 2021

Samba – 
Slaginstrumenten 
uit Brazil
Ontdek de geschiedenis van een aan-

tal slaginstrumenten die gebruikt wor-

den in de Braziliaanse cultuur tijdens 

carnaval en samba. Wat denk je van 

de atabaque & de pandeiro. “Mestre 

Vladimir Frama” uit Brazilie neemt 

jullie mee op deze muzikale reis. Ga 

zelf helemaal los en maak met de rest 

van de deelnemers een onvergetelijke 

ervaring mee. Vergeet je oordoppen 

niet want jouw slagvaardigheid zet de 

buurt op tilt ;).

n 8 t/m 14 jaar    

f 12.00 – 13.15 uur (08-10 jaar)

13.45 – 15.00 uur (11-14 jaar) 

a Fitplaats Bovenveen, tegenover 
de Driemaster

t www.senw-lv.nl 

CHECK DE SPECIALE VEILIGHEIDS- EN 
HYGIËNEREGELS OP DE ACHTERKANT VAN DIT BOEKJE.

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER

Lekker dansen met al je 

vriendjes en vriendinnetjes! 

Doe gezellig mee!  

n 2 t/m 5 jaar

f Shift 1: 13:00 – 13:45 uur 
Shift 2: 14:00 – 14:45 uur

a Maerten vd velde school, (Doctor 
van Noortstraat 90 Leidschendam)

t www.senw-lv.nl 



Donderdag 6 mei 2021

Sport en Sup
Tijdens deze activiteit ga je eerst 

een stukje suppen; suppen houd in 

dat je op een surfplank staat en je-

zelf vooruit peddelt (je krijgt hierbij 

een wetsuit aan!). Daarna kun je 

op het sportveld nog verschillende 

leuke activiteiten doen!

n 8 t/m 14 jaar    

f 12.00 – 13.15 uur (08-10 jaar)

13.45 – 15.00 uur (11-14 jaar) 

a Fitplaats Bovenveen, tegenover 
de Driemaster

t www.senw-lv.nl 

n 6 t/m 12 jaar (verplicht 
zwemdiploma B)

f 10.00 - 15.00 uur

a Stompwijk’92 (Klaverblad 13 
Leidschendam)

t www.senw-lv.nl 

BELANGRIJK:
• Minimaa l zwemdiploma B verplicht.
• Trek sportkleding aa n.
• Breng je eigen eten en drinken mee . 

Ben jij een echte speurneus en los je elk raadsel op? 

Doe dan mee met de speurtocht van de bieb. Met je  

smartphone en je speurneus ga je buiten op pad om de 

oplossing te ontrafelen. Leuk voor het hele gezin!

Let op: detectives gezocht! Let op: detectives gezocht! Let op: detectives gezocht! Let op: detectives gezocht! 

Je kunt de speurtocht afhalen in de 

hal van de Bibliotheek aan de Vliet 

(Koningin Julianalaan 257, Voorburg). 

Openingstijden: 
Ma 12.00 - 16.00 uur

Di t/m Za 10.00 - 16.00 uur

VOOR DE SPEURTOCHT HEB JE 

een smartphone of tablet 

(met internet) NODIG! 

De Goed Bezig! smoothiefiets is hier aanwezig!

Ben jij een echte speurneus en los je elk raadsel op? Ben jij een echte speurneus en los je elk raadsel op? 

Doe dan mee met de speurtocht van de bieb. Met je  

smartphone en je speurneus ga je buiten op pad om de 

oplossing te ontrafelen. Leuk voor het hele gezin!

(Koningin Julianalaan 257, Voorburg). 

VOOR DE SPEURTOCHT HEB JE 

een smartphone of tablet 

(met internet) NODIG! 

Ben jij een echte speurneus en los je elk raadsel op? 

Doe dan mee met de speurtocht van de bieb. Met je  

smartphone en je speurneus ga je buiten op pad om de 

oplossing te ontrafelen. Leuk voor het hele gezin!







• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

• Heb je zelf koorts en/of benauwdheid? Dan blijf 
jij, maar blijven ook je huisgenoten thuis. Als er 
24 uur lang geen klachten meer zijn, mag je weer 
naar buiten.

• Was je handen goed voor vertrek en na afloop.
• Bij elke activiteit bestaat de mogelijkheid om de 

handen te desinfecteren. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Schud geen handen.
• Medewerkers houden 1,5 meter afstand van 

deelnemende kinderen.
• Kinderen/jongeren tot en met 18 jaar kunnen 

deelnemen zonder afstandsbeperking.
• Geef elkaar de ruimte.
• Ouders en andere bezoekers zijn niet toegestaan 

bij de activiteiten, tenzij anders aangegeven. Bij 
iedere activiteit is er een herkenbaar afhaalpunt 
voor de ouders om de kids op te halen.

Veiligheids- en hygiëneregels 
voor iedereen:

@SenWLV  

@senw_lv 

@SenWLV 

www.senw-lv.nl

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

@goedbezig_lv

VOLG JIJ ONS AL!?


