
 PROGRAMMA 

Tieners/Jongeren 

Zomervakantie 2019   

Voor jongeren van 12 – 18 jaar  
 
Week 1 
 
Ma 22 juli 
Scheveningen     13.00-18.00 uur  
 
Di 23 juli 
Voetbaltoernooi    16.00-17.30 uur 
(prijzen)  
 
Woe 24 juli 
Duinrell + tikibad            12.00-20.00 uur 
  
Vr 26 juli     
Soos en zaal      16.00-18:00 uur 
 
 

 
Kosten: Schrijf je snel in, korting met ooievaarspas! (er dient gelijk betaald 

te worden bij de inschrijving s.v.p. gepast betalen). Voor vragen kun je 

contact opnemen met Mekki Abdel op 
mekki.abdel@demussen.nl en 06-86844259. 

 
                                                    

Hulp nodig! 
 Graag vragen we uw hulp bij de uitvoering van de activiteiten! 

Meldt u aan bij Mekki Abdel. 
  

mailto:mekki.abdel@demussen.nl


 PROGRAMMA 

Tieners/Jongeren 

Zomervakantie 2019   

Voor jongeren van 12 – 18 jaar  
 
Week 2 
 
Ma 29 juli     13.00-18.00 uur  
Kijkduin + hapje eten 
 
Di 30 juli 
Voetbaltoernooi    16.00-18.00 uur 
(prijzen) 
 
Woe 31 juli 
Soos en Zaal             16.00-18.30 uur 
 
Do  1 aug 
VR Zone Den Haag    12.00-18.00 uur 
(Schiet games met VR brillen) 
 
 
Kosten: Schrijf je snel in, korting met ooievaarspas! (er dient gelijk betaald 

te worden bij de inschrijving s.v.p. gepast betalen). Voor vragen kun je 

contact opnemen met Mekki Abdel: 
mekki.abdel@demussen.nl en 06-86844259. 

 
 
                                                    Hulp nodig! 

 Graag vragen we uw hulp bij de uitvoering van de activiteiten! 
Meldt u aan bij Mekki Abdel. 

  

mailto:mekki.abdel@demussen.nl


 PROGRAMMA 

Tieners/Jongeren 

Zomervakantie 2019    

Voor jongeren van 12 – 18 jaar  
 
Week 3 
 
Ma 5 aug 
Zwemmen      13.00-17.00 uur  
(Zuiderpark) 

 
Di 6 aug 
Voetbaltoernooi    15.00-18.00 uur 
  
Woe 7 
Speedboot en zeilen            12.00-18.00 uur 
(Scheveningen) 
 
Do 2 aug 
Soos en zaal     15.00-17.00 uur 
  
Vr 3 aug     
Bioscoop      17.00-22.00 uur 
 
 
 
Kosten: Schrijf je snel in, korting met ooievaarspas! (er dient gelijk betaald 

te worden bij de inschrijving s.v.p. gepast betalen). Voor vragen kun je 

contact opnemen met Mekki Abdel: 
mekki.abdel@demussen.nl en 06-86844259. 

 
 
                                                   

mailto:mekki.abdel@demussen.nl


 PROGRAMMA 

Tieners/Jongeren 

Zomervakantie 2019    
Voor jongeren van 12 – 18 jaar  
 
Week 4 
 
Ma 12 aug     13.00-17.00 uur  
Zwemmen  
(zuiderpark) 

 
Di 13 aug 
Voetbaltoernooi    15.00-17.00 uur 
  
Woe 14 aug 
BBQ  
(Zuiderpark)             15.00-19.30 uur 
 
Do 15 aug 
Bowlen     13.00-17.00 uur 
  
Vr 16 aug     
Zaal       16.00-18.00 uur 
 

      

Kosten: Schrijf je snel in, korting met ooievaarspas! (er dient gelijk betaald 
te worden bij de inschrijving s.v.p. gepast betalen). Voor vragen kun je 

contact opnemen met Mekki Abdel: 
mekki.abdel@demussen.nl en 06-86844259. 

 
 
                                                    Hulp nodig! 

 Graag vragen we uw hulp bij de uitvoering van de activiteiten! 
Meldt u aan bij Mekki Abdel. 

  

mailto:mekki.abdel@demussen.nl


 PROGRAMMA 

Tieners/Jongeren 

Zomervakantie 2019    

Voor jongeren van 12 – 18 jaar  
 
Week 5 
 
Ma 19 aug 
Kijkduin + hapje eten    14.00-17.00 uur  
 
Di 14 aug 
Voetbaltoernooi    15.00-17.00 uur 
  
Woe 15 aug 
Ayers Rock             13.00-18.00 uur 
(Zoetermeer) 
 
Do 16 aug 
Zwemmen     13.00-17.30 uur 
(het Hofbad)  
 
Vr 17 aug     
Soos en zaal      16.00-18.00 uur 
 

      

Kosten: Schrijf je snel in, korting met ooievaarspas! (er dient gelijk betaald 
te worden bij de inschrijving s.v.p. gepast betalen). Voor vragen kun je 

contact opnemen met Mekki Abdel: 
mekki.abdel@demussen.nl en 06-86844259. 

 
 
                                                    Hulp nodig! 

 Graag vragen we uw hulp bij de uitvoering van de activiteiten! 
Meldt u aan bij Mekki Abdel. 

 

  

mailto:mekki.abdel@demussen.nl


 PROGRAMMA 

Tieners/Jongeren 

Zomervakantie 2019    

Voor jongeren van 12 – 18 jaar  
 
Week 6 
 
Ma 26 aug     16.00-17.00 uur  
Soos + zaal 
 
Di 27 aug 
Voetbaltoernooi    16.00-17.30 uur 
  
Woe 28 aug 
Soos + zaal             16.00-18.30 uur 
 
Do 29 aug 
Soos + zaal      16.00-18.30 uur 
  
      
 

      

 
Kosten: Schrijf je snel in, korting met ooievaarspas! (er dient gelijk betaald 

te worden bij de inschrijving s.v.p. gepast betalen). Voor vragen kun je 

contact opnemen met Mekki Abdel: 
mekki.abdel@demussen.nl en 06-86844259. 

 
 
                                                    Hulp nodig! 

 Graag vragen we uw hulp bij de uitvoering van de activiteiten! 
Meldt u aan bij Mekki Abdel. 

 

mailto:mekki.abdel@demussen.nl

