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Natuurvriendelijke oevers in
Meerzicht en Buytenwegh
Rond 15 augustus start de gemeente
samen met het hoogheemraadschap van
Rijnland met de aanleg van 3 kilometer
lange natuurvriendelijke oevers. We
leggen deze aan in het Westerpark,
Zalkerbos, Zonneberg en in het
Buytenpark in Buytenwegh.
Wat zijn natuurvriendelijke oevers?
Natuurvriendelijke oevers zijn natuurlijk
ingerichte oevers met bloeiende planten
waarin verschillende (water)dieren een
plekje kunnen vinden. De oevers hebben
een geleidelijke overgang van water naar
land. Zo krijgen planten en dieren meer
ruimte. Dit verbetert de ecologische
waterkwaliteit, voor een deel door de
zuiverende werking van waterplanten. In
Zoetermeer zijn op andere plaatsen al
natuurvriendelijke oevers aangelegd.
Wat merkt u ervan?
Van de aanleg merkt u weinig. Soms zijn
fiets- en wandelpaden tijdelijk dicht. We
geven dit op tijd aan en waar nodig zijn
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Zin in een
avontuurlijke dag?
Is uw kind tussen de 6 en 12 jaar? En
minimaal 1,20 meter lang en in voor
een avontuurlijke dag? Op 3 augustus
kunnen kinderen heerlijk klimmen bij
Adventure Valley met Speelmeer on
Tour. Aanmelden is verplicht en kan via
www.sportpas.nl/zoetermeer.
Meer zomerpret
Benieuwd naar alle zomeractiviteiten in
Zoetermeer? Kijk dan eens op
www.zoetermeer.nl/zomerpret.

er alternatieve routes voor wandelaars
en fietsers. Bewoners die vlakbij de
nieuwe natuurvriendelijke oevers wonen,
ontvangen half augustus ook een
informatiebrief van de aannemer over de
planning van de werkzaamheden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de
natuurvriendelijke oevers? Kijk
dan op www.onsblauwegoud.nl.
Hier leest u ook meer over de
maatregelen die de gemeente
samen met Rijnland neemt om de
waterkwaliteit in de stad te verbeteren.

Zomerprogramma voor ouderen
Niet iedereen gaat in de zomer op vakantie. En voor deze thuisblijvers kan het best stil zijn. Kinderen en kleinkinderen zijn wel
weg en de gebruikelijke activiteiten liggen ook stil vanwege de vakantie. Verschillende organisaties die deelnemen aan de
Community tegen eenzaamheid stelden daarom een gezamenlijk programma samen. Zo ervaren we ook in Zoetermeer een
vakantiegevoel. Aan de wekelijkse activiteiten hieronder kunt u gratis deelnemen.
Buurttafel
De Buurttafel in wijkvestiging Rokkeveen: daar kunt u
buurtgenoten ontmoeten en naar elkaars ervaringen luisteren.
Maar ook onder het genot van een kopje koffie of thee kennis en
favoriete gespreksonderwerpen delen. Kom een keertje langs.
Aanmelden is niet nodig.
Wanneer: 	elke dinsdag van 10.30-12.00 uur
Waar: 	Bibliotheek Rokkeveen, Nathaliegang 81
Verhalentafel
Heerlijk ontspannen en luisteren naar een mooi verhaal. Dat is
de verhalentafel. Bewoners kunnen komen luisteren naar de
mooie verhalen die worden voorgelezen, hier met de andere
aanwezigen van gedachten over wisselen en er ‘eigen’ verhalen
aan toevoegen.
Wanneer: 	elke donderdag van 14.00-15.00 uur
Waar: 	Bibliotheek Rokkeveen, Nathaliegang 81

Tabletcafé
De mogelijkheden op smartphones en tablets zijn eindeloos.
Tijdens het Tabletcafé ontmoeten inwoners elkaar onder het
genot van een bakje koffie of thee en wisselen zij leuke tips uit
om uw smartphone of tablet nog leuker of handiger te maken.
Tijdens het Tabletcafé kunt u ook ondersteuning krijgen bij
problemen op uw smartphone of tablet.
Wanneer: 	elke woensdag van 14.00-16.00 uur in het Forum
elke vrijdag van 14.00-16.00 in Bibliotheek
Rokkeveen
Waar: 	Forum, Stadhuisplein 1 aan de Stamtafel /
Bibliotheek Rokkeveen, Nathaliegang 83

Maak uw buurt
mooier en fijner
Het bruist van de goede ideeën in
Zoetermeer. Over hoe het beter, mooier
en fijner kan. Met een bijdrage uit
het Wijk aan Zet-budget kunt u deze
ideeën werkelijkheid maken. Denk
bijvoorbeeld aan het organiseren van
een buurtbarbecue, een wijkfeest
of een opschoondag in de wijk. Het
budget is beschikbaar voor activiteiten
die de sociale samenhang in de wijk
vergroten.
Meer weten?
Wilt u meer informatie? Of wilt u
overleggen over de mogelijkheden?
Wij denken graag met u mee. De
wijkregisseur en de gebiedsbeheerder
van Seghwaert en Noordhove zijn
bijvoorbeeld iedere dinsdag tussen
13.30 en 14.30 uur in het Wijklab
Seghwaert (Koeienweide 2). U kunt
dan met hen in gesprek. Of kijk op
www.zoetermeer.nl/subsidie-wijk-aanzet.

Wandelen vanuit De Hof van Seghwaert
Elke dinsdag is er een gezellige, rustige wandeling van ongeveer
een uur vanuit De Hof van Seghwaert. Bij terugkomst drinken we
een kopje koffie. Aanmelden is niet nodig.
Wanneer: 	elke dinsdag, verzamelen: 9.50 uur, start: 10.00 uur
Waar: 	Achter Gaardedreef 169 vlak bij RandstadRailstation
Seghwaert
Informatie: info@hofvanseghwaert.nl
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Of u nu op zoek bent naar vrijetijdsbesteding, woonplezier, wilt ondernemen of studeren? Zoetermeer is de plek!

Een gezellig dagje uit met de kleintjes?
We zijn allemaal volop aan het genieten van de zomervakantie.
Zoekt u inspiratie voor een dagje uit met de kleintjes?
Kinderactiviteiten in Zoetermeer, die zijn er namelijk genoeg!
Lekker ravotten in een speelbos, kennismaken met
boerderijdieren of sportieve en leerzame activiteiten
ondernemen. Zoetermeer heeft veel leuke outdoor en indoor
plekken voor kinderactiviteiten. Ook tijdens schoolvakanties is
er veel te doen. Ontdek de kindvriendelijke fiets- en
wandelroutes, speurtochten, speelbossen, boerderijen, musea
en sportieve uitjes.
UITJES BUITEN
Zoetermeer is groener dan u
misschien denkt! Ontdek
bijvoorbeeld een van de zes
recreatiegebieden om de stad
heen. Ook voor kinderen is hier
genoeg te beleven. Door de

bossen van het Bentwoud kronkelt
voor de allerkleinsten een
Kabouterpad. Aan de rand van het
Buytenpark vindt u Adventure
Valley (voorheen Ayers Rock). Jong
en oud kan hier buiten genieten in
een geheel vernieuwd klimpark!

Het klimpark van Adventure Valley
heeft 4 klimroutes met meer dan 20
verschillende obstakels. Ziplines,
touwbruggen, klimnetten,
evenwichtsbalken en nog veel
meer. Het klimpark is voor jong en
oud en toegankelijk voor kinderen
vanaf 1.20m. Door de verschillende
klimroutes en niveaus is het
klimpark voor iedereen spannend
en uitdagend.
Boerderijen
En hebben jullie de nieuwe dieren
bij de stadsboerderijen al ontmoet?
Er zijn in Zoetermeer drie stadsboerderijen: Speelboerderij Het
Buitenbeest, Stadsboerderij De
Balijhoeve en Stadsboerderij De

Weidemolen. Aan de rand van
Zoetermeer kunnen jullie ook geitjes voeren bij Boerderij ’t Geertje.
Ontmoet samen met het hele gezin
de melkgeiten, melkkoeien, varkens, schapen, kippen, konijnen en
paarden bij de boerderijen.
Speeltuinen
Ontdek ook een van de vele
natuurspeeltuinen in onze stad! Er
zijn twee speeljungles: Speelbos de
Balij en Speelbos Bentjungle.
Kinderen kunnen zich ook uitleven
bij De Hof van Seghwaert,
Speeltuin Westerpret, Speeltuin
SnowWorld en bij het Noord Aa
speelstrand of bij een van de vele
speeltuinen in de wijken.

UITagenda

We zijn op zoek naar u!

Iron Maidens
Poppodium Boerderij		
31 juli
Sinds 2001 zijn The Iron
Maidens niet alleen ‘s
werelds enige vrouwelijke
eerbetoon aan Iron Maiden, maar ook nog eens een van de
meest populaire tribute bands ooit. Klassiekers als The
Number of the Beast, Run to the Hills, Wasted Years, Can I
Play with Madness, The Trooper en Fear of the Dark
ontbreken uiteraard niet. Met 1,2 miljoen volgers op
Facebook groeide de band uit tot een ware sensatie in
Amerika. Dit is dan ook niet zomaar een Iron Maiden
tribute band, het is de vrouwelijke versie van Iron Maiden!
De dames zijn hoog geschoold en hebben verschillende
muzikale achtergronden. De band bestaat uit zangeres
Kirsten ‘Bruce Chickinson’ Rosenberg, Linda ‘Nikki
McBURRain’ McDonald op drums, gitaristen Courtney
‘Adriana Smith’ Cox en Nikki ‘Davina Murray’ Stringfield en
bassiste Wanda ‘Steph Harris’ Ortiz. Bezoek het concert
deze zondag bij Poppodium Boerderij!

Kent u alle ins en outs van Zoetermeer? Weet u
waar u de lekkerste koffie kunt halen of waar u het
beste een frisse neus kunt halen? Heeft u ontelbaar
veel goede tips voor de inwoners en bezoekers van
Zoetermeer? Dan zijn we op zoek naar u! We zijn
op zoek naar de beste tips in Zoetermeer voor de
inspiratiepagina op www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspiratie. Hier vertellen Zoetermeerders hun beste
tips, leukste horeca-adresjes, sportieve uitjes en
allerlei andere tips. Zo kunnen we met elkaar
Zoetermeer nóg beter leren kennen!

MEER ACTIVITEITEN
Genoeg te beleven dus
deze zomer in Zoetermeer!
Ontdek alle
kinderactiviteiten op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
kids.

Interesse?
Heeft u leuke ideeën of goede tips? Stuur ons een
berichtje via ditisdeplek@zoetermeer.nl!

Meer inspiratie
Benieuwd naar meer activiteiten en evenementen in
Zoetermeer? Neem een kijkje op
www.zoetermeerisdeplek.nl/agenda!

www.zoetermeerisdeplek.nl

UITJES BINNEN
Op hete zomerdagen even
binnen rondrennen? Ook
dat kan! Bij Nationaal
Videogame Museum zijn
gamers van jong tot oud
welkom om te spelen,
ontdekken en te leren over
klassiekers tot nieuwe
videogames. Kinderen in
de leeftijd van 0 t/m 12
jaar kunnen klimmen, klauteren en glijden op vier
verschillende etages bij
Avontura Zoetermeer. In
hetzelfde gebouw zit luchtkussenpark Bounce Valley.
Ook trampolinepark Jump
One is weer van de partij
en heeft u de nieuwe mini
urban golfbaan bij
Gamecity al ontdekt?

@zoetermeerisdeplek

Heeft u een opmerking, vraag of suggestie? Neem contact op met de redactie
van Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

‘Zo vroeg al/nog steeds warm!’ De foto van
de week is van @hugodehaes. De afgelopen tijd was het erg warm in Nederland. Wat is
uw favoriete plek in Zoetermeer op een warme
dag? Deel de foto met #Zoetermeerisdeplek op
Instagram en misschien komt de foto hier binnenkort voorbij!

