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Gratis sportactiviteiten tijdens Zomerspelen Kids en Peuters & Kleuters 
    

Team Sportservice zorgt ervoor dat elk kind in Haarlemmermeer een te gekke zomer kan 

beleven met de Zomerspelen Kids en Peuters & Kleuters. Laat jouw kind meedoen met de 

gratis zomeractiviteiten in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Zwanenburg. Op het programma staan 

allerlei verschillende activiteiten van waterspelletjes tot trefbal en voetbaltoernooi tot 

kickboksen. Dit doen we natuurlijk buiten!   

Voor peuters en kleuters en kinderen van zes tot twaalf jaar staat het buiten sporten centraal bij de 

Zomerspelen Kids. “Onze sportdocenten organiseren de leukste activiteiten en weten goed wat 

kinderen aanspreekt, zoals waterspelletjes! We vinden het belangrijk om ze een vakantiegevoel mee 

te geven en dat ze veel plezier beleven”, zegt buurtsportcoach Sarina Wijnhout.  

Voor kinderen 

Van 22 juli tot en met 18 augustus 2019 organiseren we drie keer per week de Zomerspelen Kids. 

Deze zijn van 13.00 – 15.00 uur in Zwanenburg (op maandag), Nieuw-Vennep (op woensdag) en 

Hoofddorp (op vrijdag). Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn welkom om mee te doen.  

Voor peuters en kleuters  

In de laatste week van de zomervakantie, van 19 tot en met 25 augustus, is er een speciale week voor 

peuters en kleuters. Ook zij kunnen terecht van 13.00 – 15.00 uur in Zwanenburg (op maandag), 

Nieuw-Vennep (op woensdag) en Hoofddorp (op vrijdag). Ouders zijn altijd welkom om ook mee te 

bewegen.  

Schrijf jouw zoon of dochter gratis in via: https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/ 

(onder het kopje ‘activiteiten Sportservice’).  
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Neem voor meer informatie contact op met Sarina Wijnhout van Team Sportservice Haarlemmermeer 
via 023-205 55 00 of swijnhout@teamsportservice.nl.  
 
Over Team Sportservice 
Team Sportservice kent gemeente en gemeenschap, haar verenigingen, sportaccommodaties, velden 
en scholen. En de mensen die daar werken. Bij elkaar opgeteld is dit de basisinfrastructuur in de 
sport: het Sportkapitaal. Wij helpen hen met kennis, we adviseren, bieden concrete ondersteuning en 
oplossingen, zijn uitvoeringspartner en verbinder. Hierdoor worden accommodaties vaker en beter 
gebruikt, kunnen vakdocenten lichamelijke opvoeding meer betekenen en wordt de vereniging een 
échte ontmoetingsplek met aanbod voor veel verschillende mensen. Het resultaat: een gezonde, vitale 
en sociale samenleving. Waarin echt iedereen de kracht van sport en bewegen herkent en benut. 
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