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Wil jij weten wat v� r leuke spo� ieve 
en culturele activiteiten er gedurende 

het j� r georganis� rd worden? 
Check dan de vernieuwde website van 

de Spo�  en Cultuurk� � : 
� w.spo� encultuurk� � .net

Het hele jaar 

GRATIS
kennismaken 

met sport! 

www.sport
en

cultuur
kaart.n

et

@SenWLV 

@senw_lv

@goedbezig_lv

VOLG JIJ ONS AL!?

Donderdag 5 mei 2022

Skateboard Lessen 

n 7 t/m 12 jaar

f 08:45 verzamelen
rond 14:30 terug

a Verzamelen: 
SenW - Dobbelaan 4, Leidschendam
Locatie: Meijendel (Den Haag)

n 9 t/m 14 jaar

f Groep 1: 
10:00 tot 11:15 uur 
Groep 2: 
11:30 tot 12:45 uur 

a Skatepark Noordsingel 
Leidschendam

• Strandjutten en schatgraven

• Navigeren met kompas

• Dieren spotten en diersporen 

zoeken 

• Wildplukken

• Zeewier proeven 

• Hut bouwen van takken

• Water zuiveren

Altijd al afgevraagd hoe je met 

een skateboard een Ollie doet? 

Lijkt het je leuk om te leren skate-

boarden? Of wil je juist tips voor 

nieuwe tricks, kom dan gezellig 

met ons skaten. CHECK DE SPECIALE VEILIGHEIDS- EN 

HYGIËNEREGELS OP DE ACHTERKANT VAN DIT BOEKJE.

Woensdag 4 mei 2022

Mee naar Zee!   

DENK AAN JE 
DRINKFLES MET 

WATER

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT
van 25 april t/m 6 mei 2022van 25 april t/m 6 mei 2022

KOM IETS LEUKS DOEN IN DIE LEKKER LANGE MEIVAKANTIE!

• Blijf thuis bij een corona besmetting. 
• 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.
• Geef elkaar de ruimte.
• Wij adviseren om voorafgaand aan de activiteit een 

corona sneltest te doen
• Ouders en andere bezoekers zijn toegestaan bij 

de activiteiten, tenzij anders aangegeven.
• Wij hanteren de geldende maatregelen 

omtrent het coronavirus.

Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen:



Maandag 25 april 2022

Pleinsport 
Maandag 2 mei 2022

Ouder & Kind 
yoga

Donderdag 28 april 2022

Sport en Spel 

n 1,5 – 4 jaar

f 09:00 – 09:45 en
9:45 – 10:30 (optioneel)

a SenW - Dobbelaan 4, 
Leidschendam

n f 5 t/m 8 jaar
10:00 tot 12:00 uur 

9 t/m 12 jaar
13.00u tot 15.00 uur 

a Maerten vd Velde school
Doctor van Noortstraat 90
Leidschendam

Leef je uit met allerlei spellen en ac-

tiviteiten in het Corbulopark. Zo kun 

jij je energie even lekker kwijt!

Met dierenyoga en muziek proberen we 

allerlei nieuwe lichaamshoudingen uit! Ook 

doen we ruik-, proef-, voel- en ademspelle-

tjes. Daarmee leer je je zintuigen ontdekken.

We gaan op avontuur in de He-

renstraat in Voorburg: daar ont-

dekken we musea en muziek op een 

leuke manier! Ga je ook mee?

Kom gezellig langs met je peuter om te 

klimmen, klauteren, kruipen en sprin-

gen! Met kleine spelletjes leert je kind 

hoe leuk het is om te bewegen.

Wil jij verschillende leuke activiteiten 

doen? Meld je aan en kom even lekker 

in actie in de meivakantie!

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

BELANGRIJK: 
• Inschrijven is verplicht.

• 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;

• Kinderdagverblijven die met een groep willen deelnemen kunnen voor 

de voorwaarden contact opnemen via activiteiten@senw-lv.nl 

SPORTIEVE ACTIVITEIT? BRENG JE EIGEN WATER MEE!

www.senw-lv.nl

Wil je meedoen met één van de activiteiten? 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. 

Vragen? 
Mail dan naar 

activiteiten@
senw-lv.nl
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INSCHRIJVEN? DAT DOE JE VOORTAAN VIA ONZE WEBSITE:

De meivakantie is lekker lang! Daarom organiseert SenW 
weer allerlei leuke activiteiten voor iedereen van 2 t/m 14 
jaar. Zo hoef jij je niet te vervelen! Check vlug dit boekje. 

Meedoen is gratis, je hoeft je alleen in te schrijven.

Dinsdag 26 april 2022

Beweegkriebels 
ontdekking

n Kinderen van 2 – 6  jaar 
en hun ouders 

f 10:00 – 10:45 en
11:00 – 11:45

a SenW - Fransstraat 16, 
Voorburg (Bij mooi weer 
buiten in het Corbulopark)

n 5 t/m 12 jaar

f  10.00 – 13.00 uur

a Herenstraat, Voorburg 
(exacte locatie volgt nog)
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Maandag 2 mei 2022

Cultuur in

n f 5 t/m 8 jaar
10:00 tot 12:00 uur 

9 t/m 12 jaar
13.00u tot 15.00 uur 

a Corbulopark
Van Lodensteijnstraat 6,
Voorburg

Dinsdag 3 mei 2022

Bike Trail

n 8 t/m 14 jaar

f 8 t/m 10 jaar
09.30u tot 11.00 uur en  
11.15u tot 12.45u 

11 t/m 14 jaar
13.00u tot 14.30 uur en
14.45u tot 16.15 uur

a Playground Prinsenhof,
Prinsenhof 6, Leidschendam

Wil jij skills op een trail bike leren? Tijdens 

deze clinic leer je hoe je balans en kracht op 

de fiets kunt combineren. Wij dagen je uit! 

Schrijf je snel in, dan zorgen we dat er een 

fiets voor je klaarstaat.

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER

DENK AAN JE DRINKFLES 
MET WATER


