
Zomervakantie	  2020	  
	  

	  
2020	  is	  voor	  iedereen	  een	  jaar	  dat	  snel	  voorbij	  mag	  gaan,	  desondanks	  hebben	  
wij	  een	  leuk	  programma	  en	  activiteiten	  georganiseerd	  voor	  de	  jongeren.	  De	  
jongens	  uit	  de	  wijk	  waren	  hier	  echt	  aan	  toe.	  En	  zoals	  gebruikelijk,	  hebben	  de	  
jongens	  meegeholpen	  bij	  de	  samenstelling	  van	  het	  programma.	  	  
	  
Tijdens	  de	  zomervakantie	  is	  het	  in	  de	  Schilderswijk	  normaal	  gesproken	  wat	  
rustiger	  maar	  vanwege	  covid-‐19	  zijn	  vele	  gezinnen	  in	  Nederland	  gebleven	  en	  
dus	  was	  het	  een	  drukke	  boel.	  	  
	  
Duinrell	  was	  het	  eerste	  uitje	  van	  de	  week,	  helaas	  mochten	  we	  dit	  jaar	  geen	  
gebruik	  maken	  van	  de	  Tikibad.	  Maar	  gelukkig	  was	  het	  rustig	  en	  de	  rijen	  bij	  de	  
attracties	  kort.	  En	  er	  leiden	  meer	  wegen	  naar	  Rome	  want	  de	  volgende	  dag	  zijn	  
de	  jongens	  alsnog	  gaan	  zwemmen	  in	  het	  Zuiderpark.	  
	  
In	  de	  tweede	  week	  van	  de	  vakantie	  zijn	  we	  met	  de	  jongeren	  naar	  de	  bioscoop	  
geweest.	  De	  gezellige	  avond	  sloten	  we	  af	  met	  een	  ijsje	  in	  de	  stad.	  De	  jongens	  
waardeerden	  dit	  enorm	  en	  hebben	  de	  begeleiders	  van	  De	  Mussen	  hiervoor	  
bedankt.	  Naast	  de	  activiteiten	  die	  in	  De	  Mussen	  werd	  gehouden	  werd	  de	  week	  
afgesloten	  met	  een	  BBQ.	  	  
	  
Bowlen,	  VR	  games,	  wokken	  en	  een	  DJ	  workshop	  volgenden	  als	  uitjes	  waarin	  de	  
jongens	  zich	  goed	  vermaakten.	  Uiteraard	  konden	  Scheveningen	  en	  Kijkduin	  niet	  
ontbreken	  om	  af	  en	  toe	  te	  gaan	  zwemmen.	  Meester	  Karim	  was	  weer	  van	  de	  
partij	  om	  de	  voetbaltoernooien	  in	  goede	  banen	  te	  leiden.	  De	  winnaars	  van	  de	  
voetbaltoernooien	  zijn	  natuurlijk	  door	  ons	  verwend	  met	  leuke	  prijzen.	  
	  
De	  jongeren	  willen	  de	  fondsen	  en	  buurtcentrum	  De	  Mussen	  bedanken	  voor	  het	  
mogelijk	  maken	  van	  het	  programma	  van	  de	  zomervakantie.	  


