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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

LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

INSCHRIJVEN? DAT DOE JE VIA ONZE WEBSITE:

Jippie, het is weer zomervakantie! En SenW organiseert weer 
superveel leuke activiteiten voor iedereen van 2 t/m 14 jaar. 
Jij komt toch zeker ook? Check vlug dit boekje. Meedoen is 

gratis, je hoeft je alleen in te schrijven.



Dinsdag 12 juli 2022

Trashure Hunt

n 4 t/m 10 jaar

f 10:00 tot 12:00 uur

a SenW - Dobbelaan 4, 
Leidschendam

n 8 t/m 12 jaar

f 08:45 uur verzamelen
09:00 uur vertrekken
14:30 uur terugkomst

a SenW - Dobbelaan 4, 
Leidschendam

Vandaag gaan we op jacht. We zoeken niet naar 

een schat, maar naar zwerfafval! In groepjes 

gaan we de wijk in. Zo ontdek je hoe makkelijk en 

leuk het is om je eigen buurt schoon te houden. 

Fijn voor jou en voor de natuur!

Ga jij mee op expeditie Meijendel? Op 

deze dag ontdek je dit geweldige duinge-

bied. We gaan allerlei leuke en leerzame 

activiteiten doen, zoals: 

• Navigeren met kompas

• Dieren spotten en diersporen zoeken 

• Wildplukken

• Hut bouwen van takken

• Water zuiveren

En natuurlijk is er ook tijd om er lekker 

te spelen.

Donderdag 14 juli 2022

Meijendel expeditie



DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER

CHECK DE SPECIALE VEILIGHEIDS- EN 
HYGIËNEREGELS OP DE ACHTERKANT 

VAN DIT BOEKJE.

Dinsdag 19 juli 2022

Beweegkriebels ontdekking

Vrijdag 15 juli 2022

Sport & Spel 

n 2 t/m 4 jaar

f 09:00 - 09:45 uur en
10:00 - 10:45 uur (bij voldoende 
aanmeldingen)

a SKZ BSO Puntgewijs
Doctor van Noortstraat 92A
Stompwijk

Leef je helemaal uit tijdens deze sport & 

spel activiteit. Er zijn veel verschillende 

leuke activiteiten te doen. Meld je snel 

aan en doe gezellig mee!

Heb jij ook wel eens de beweegkriebels? 

Dan heb je vast zin om lekker te 

springen, rennen en klauteren. Juf 

Simone gaat deze ochtend allerlei 

leuke beweegspelletjes doen. Breng je 

vader, moeder, oma of buurvrouw mee 

en kom samen bewegen.

n f 6 t/m 8 jaar
10.00 - 12:00 uur 

9 t/m 12 jaar
13.00 -15.00 uur 

a Krajicek Playground Prinsenhof
Prinsenhof 6, Leidschendam



Let op: inschrĳ ven is v� r a� e activiteiten verplicht!
Woensdag 20 juli 2022

Cultuur in 

n 7 t/m 12 jaar

f 09:30 – 12:00 uur

a Ludens Theater
Burgemeester Feithplein 95
Voorburg

Cultuur saai? Echt niet! Ga maar 

eens mee op deze culturele 

ontdekkingstocht. We maken 

een trip langs allerlei culturele 

aanbieders. Zo ervaar je zelf wat 

voor leuke en bijzondere dingen er 

allemaal te doen zijn. 

Dinsdag 26 juli 2022

Suppen 

n 8 t/m 12 jaar (let op: 
Zwemdiploma B verplicht)

f 10.00 – 11.00 uur
12.00 – 13.00 uur
14.00 – 15.00 uur

a Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
Voorburg

Suppen, het woord zegt het 

al. Heb jij zin om te leren 

suppen op het water? Geef 

je dan op! 

DENK AAN JE DRINK-

FLES MET WATER

LET OP!
Minimaal zwem diploma 

B verplicht.



Donderdag 28 juli 2022

Bike Trial  

Woensdag 27 juli 2022

Levend Stratego 

n f 7 t/m 10 jaar
Groep 1: 09:00 - 10:00 uur
Groep 2: 10:15 - 11:15 uur
11 t/m 14 jaar
Groep 3: 11:30 - 12:30 uur
Groep 4: 12:45 - 13:45 uur

a Maerten vd Velde school
Doctor van Noortstraat 90
Leidschendam

n 7 t/m 10 jaar

f 12:00 – 13:00 uur ronde 1
13:00 – 14:00 uur ronde 2

a Tolveld
De Horre 1, Leidschendam

Biketrial is een uitdagende sport waarbij je 

met een fiets zonder zadel over obstakels moet 

rijden. Lukt het jou om zonder je voeten aan 

de grond te zetten het parcours af te leggen? 

Ervaren instructeur Daan Boverhof leert je de 

fijne kneepjes van deze coole sport!

Levend Stratego is een super leuk buiten teamspel. Het 

is samenwerken, de vlag verdedigen, sluipen en tactisch 

denken. In het park bij Ons Tolhuis hebben we een mooie 

plek om de vlag te verstoppen en met strategische 

teamwork aan de slag te gaan. Doe jij ook mee?

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

DENK AAN JE DRINK-

FLES MET WATER



Let op: inschrĳ ven is v� r a� e activiteiten verplicht!

Donderdag 28 juli 2022

Bike Trial  

Dinsdag 2 augustus 2022

GrafFIti

n f 7 t/m 10 jaar
Groep 1: 09:00 - 10:00 uur
Groep 2: 10:15 - 11:15 uur
11 t/m 14 jaar
Groep 3: 11:30 - 12:30 uur
Groep 4: 12:45 - 13:45 uur

a Maerten vd Velde school
Doctor van Noortstraat 90
Leidschendam

n f 9 t/m 10 jaar
Groep 1: 09:00 - 09:45uur 
Groep 2: 10:00 - 10:45uur
Groep 3: 11:00 - 11:45uur
11 t/m 14 jaar
Groep 4: 12:00 - 12:45uur
Groep 5: 13:00 - 13:45uur
Groep 6: 14:00 - 14:45uur

a Maerten vd Velde school
Doctor van Noortstraat 90
Leidschendam

In de workshop Graffiti maak je onder leiding 

van Jan Willem je eigen kunstwerk! Hou jij 

van creatief bezig zijn en buitenspelen? Doe 

dan mee met deze originele workshop!

Woensdag 3 augustus 2022

Freerunnen

Kan jij soepel en razendsnel over obstakels 

heen springen en misschien zelfs wel een 

salto maken? Bij freerunnen leer je hoe je 

vliegensvlug over obstakels springt, bukt 

en klautert.

n 7 t/m 10 jaar

f 10:00 tot 12:00 uur

a Corbulopark Voorburg
Van Lodensteijnstraat 6
Voorburg

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER



Donderdag 4 augustus 2022

Voetjebal

Maandag 8 augustus 2022

Waterspektakel 

Wat is er nu leuker in de 

zomer dan spelen op een groot 

waterkussen? Wij hebben er 

vandaag een voor je klaarstaan. 

Kom dus lekker spetteren!

Kleuters en peuters maken tijdens de 

Voetjebal lessen voor het eerst op een 

gestructureerde manier (samen met een 

ouder) kennis met een bal, waarbij de nadruk 

uiteraard op spel en plezier ligt. 

n f 7 en 8 jaar
Groep 1: 10:00 - 11:00 uur
Groep 2: 11:15 - 12:15 uur
9 en 10 jaar
Groep 3: 12:30 - 13:30 uur
Groep 4: 13:45 - 14:45 uur
11 t/m 14 jaar
Groep 5: 15:00 - 16:00 uur

a Stompwijk’92
Klaverblad 13
Leidschendam

n 2 t/m 5 jaar

f 09:00 - 09:45 uur en
10:00 - 10:45 uur (bij 
voldoende aanmeldingen

a SEV
Sportparkweg 4
Leidschendam

Let op: inschrĳ ven is v� r a� e activiteiten verplicht!



n f 7 en 8 jaar
Groep 1: 10:00 - 11:00 uur
Groep 2: 11:15 - 12:15 uur
9 en 10 jaar
Groep 3: 12:30 - 13:30 uur
Groep 4: 13:45 - 14:45 uur
11 t/m 14 jaar
Groep 5: 15:00 - 16:00 uur

a Stompwijk’92
Klaverblad 13
Leidschendam

CHECK DE SPECIALE VEILIGHEIDS- EN 
HYGIËNEREGELS OP DE ACHTERKANT 

VAN DIT BOEKJE.

Woensdag 10 augustus 2022

Sport & Spel 

n f 5 t/m 8 jaar
10.00 - 11.30 uur 

9 t/m 12 jaar
12.00 -14.00 uur 

a Corbulopark Voorburg
Van Lodensteijnstraat 6
Voorburg

DENK AAN JE DRIN
K-

FLES MET WATER

Leef je helemaal uit tijdens deze 

sport & spel activiteit. Er zijn veel 

verschillende leuke activiteiten 

te doen. Meld je snel aan en kom 

lekker bewegen!

Dinsdag 9 augustus 2022

Tuinieren en 
koken 

n 9 t/m 12 jaar

f 10:00 – 12:00 uur

a Moestuin Prinsenhof
Prinsenhof 6
Leidschendam

Help je mee in de moestuin? Je leert er hoe groente, 

fruit en kruiden groeien. Ook kun je zelf zaaien, planten, 

verzorgen, oogsten én proeven. Daarna gaan we ook 

nog lekkere gerechten maken. Jummie!



Donderdag 11 augustus 2022

Toverdans

Dinsdag 16 augustus 2022

Skateboard Les

n 2 t/m 5 jaar

f 09:00 - 09:45 uur en
10:00 - 10:45 uur (bij 
voldoende aanmeldingen

a Jan Mulderveld
Voorburg 

n f 8 t/m 14 jaar
Groep 1: 10:00 - 11:15 uur
Groep 2: 11:30 - 12:45 uur

a Skatepark Noordsingel
Leidschendam

Vind jij het leuk om te dansen? Dan is dit iets voor jou!

In deze toverdansles dansen we op herkenbare muziek 

van Kinderen voor Kinderen, K3, Junior Songfestival en 

Disney. Je maakt spelenderwijs kennis met muziek en 

dansbewegingen. En vergeet de toverdansshow niet! 

Altijd al afgevraagd hoe je met 

een skateboard een Ollie doet? En 

Lijkt het je leuk om te leren skate-

boarden? Leer samen met Meester 

Jan-Willem de basisvaardigheden 

van Skateboarden en misschien 

wordt jij wel de nieuwe Tony Hawk!

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER

Let op: inschrĳ ven is v� r a� e activiteiten verplicht!



Woensdag 17 augustus 2022

Vliet Clean Sup

n 8 t/m 12 jaar 
(minimaal zwemdiploma B 
verplicht)

f 09:30 - 14:00 uur

a Scouting Hubertus Brandaan
Oosteinde 144 Voorburg 

n 6 t/m 10 en 11 t/m 14 jaar

f 10:00 - 12:00 uur

a Forum Sport
Prins Bernhardlaan 242
Voorburg 

n f 8 t/m 14 jaar
Groep 1: 10:00 - 11:15 uur
Groep 2: 11:30 - 12:45 uur

a Skatepark Noordsingel
Leidschendam

Tijdens deze superleuke en leerzame dag:

• leer je (afval)suppen en/of kanoën (door 

SUPBinckies);

• doe je in het waterlab leuke 

waterproefjes rond schoon water (door 

Dutch Wavemakers i.s.m. Dunea);

• ontdek je in het plastic lab hoe je nieuwe 

producten maakt van plastic afval (door 

Lang leve plastic i.s.m. Milieu Educatie Den 

Haag en ROC).

Donderdag 18 augustus 2022

NK Stoepranden

Tijdens deze voorrondes van het 

Jantje Beton NK stoepranden kun jij 

een plek verdienen voor de finale in 

september. Met een beetje techniek 

en wat geluk kun jij degene zijn die 

ons daar gaat vertegenwoordigen. 

Grijp je kans en doe een gooi!

BELANGRIJK!
• (minimaal zwem diploma 

B verplicht) 
• Breng zwemkleding, een 

handdoek en wat te eten 
en drinken mee!

DENK AAN JE DRINK-
FLES MET WATER



LET OP: INSCHRIJVEN IS VOOR ALLE ACTIVITEITEN VERPLICHT

@goedbezig_lv

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!?

• 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:


