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De	  zomervakantie	  zit	  er	  weer	  op!	  Ondanks	  alle	  beperkingen	  door	  coronamaatregelen	  hebben	  we	  het	  
zeer	  gezellig	  gehad.	  
Gemiddeld	  hebben	  er	  40	  meiden	  deelgenomen	  aan	  het	  zomervakantieprogramma.	  	  
We	  hebben	  verschillende	  activiteiten	  gedaan;	  	  creatieve	  workshops,	  allerlei	  uitstapjes,	  sport	  en	  
dansactiviteiten	  en	  natuurlijk	  geëxperimenteerd	  met	  onze	  kookkunsten.	  	  
	  
Tijdens	  de	  creatieve	  workshops	  zijn	  we	  hoe	  toepasselijk	  voor	  deze	  tijd	  begonnen	  met	  eigen	  
mondkapjes	  te	  maken.	  Mooie	  versierde,	  glitter	  en	  bling	  bling	  mondkapjes!	  	  
We	  hebben	  superleuke	  rozenboeketten	  gemaakt.	  Te	  mooi	  om	  het	  aan	  iemand	  anders	  cadeau	  te	  
geven.	  Ook	  eigen	  sieraden	  maken	  en	  sieradendoosjes	  versieren	  stond	  op	  het	  programma.	  De	  
resultaten	  waren	  prachtig.	  	  Tijdens	  de	  kookactiviteiten	  konden	  we	  lekker	  smullen	  van	  onze	  
zelfgemaakte	  gerechten	  o.a.	  kipwraps,	  feestelijke	  bieten	  en	  spinaziepannenkoeken,	  vlaflips	  en	  
smoothies.	  	  
	  
Ook	  de	  sportieve	  workshops	  waren	  een	  succes:	  het	  was	  wel	  even	  doorzetten	  met	  de	  bootcamp	  van	  
meester	  Karim,	  maar	  de	  meiden	  hebben	  het	  erg	  goed	  gedaan.	  Daarnaast	  was	  er	  een	  film-‐	  en	  
chillmiddag	  georganiseerd	  voor	  de	  meiden.	  
Bij	  de	  vakantie	  horen	  natuurlijk	  ook	  uitstapjes.	  Glow	  golfen	  in	  Scheveningen,	  naar	  de	  bioscoop,	  een	  
uitstapje	  naar	  Madurodam,	  een	  dagje	  naar	  het	  pretpark	  Drievliet,	  bowlen	  en	  lekker	  jumpen	  in	  
JumpXL	  bij	  de	  megastores..	  Dit	  is	  nog	  niet	  alles	  want	  we	  mochten	  twee	  dagen	  actieve	  activiteiten	  
ondernemen	  op	  de	  Adventure	  activiteiten	  in	  de	  Uithof.	  Een	  parcours	  op	  8	  meter	  hoogte!	  En	  een	  
kabelbaan	  van	  80	  meter,	  tokkelen,	  boogschieten	  net	  als	  bij	  Robinson	  expeditie.	  Ik	  zou	  het	  niet	  
gedurfd	  hebben,	  maar	  deze	  meiden	  hebben	  dat	  zwetend	  en	  door	  hun	  angst	  heen	  gedaan!	  Echt	  
toppers!	  	  
De	  laatste	  dag	  van	  de	  vakantie	  hebben	  we	  afgesloten	  met	  een	  gezellige	  bingo	  met	  leuke	  prijzen.	  	  
Wat	  deze	  zomer	  extra	  was,	  waren	  twee	  gezamenlijke	  activiteiten	  voor	  de	  meiden	  en	  jongens	  vanaf	  
13	  jaar	  en	  ouder.	  We	  zijn	  met	  een	  grote	  groep	  gaan	  bowlen.	  Daarnaast	  heeft	  meester	  Mekki	  een	  
heerlijke	  BBQ	  georganiseerd	  special	  voor	  deze	  jongens	  	  en	  meisjes.	  	  
Ondanks	  de	  moeilijke	  tijden	  was	  het	  een	  zeer	  geslaagde	  en	  leuke	  vakantie!	  We	  hebben	  ons	  zo	  goed	  
mogelijk	  gehouden	  aan	  alle	  Coronaregels,	  door	  afstand	  te	  nemen,	  de	  handen	  regelmatig	  te	  
ontsmetten	  en	  mondkapjes	  te	  dragen	  waar	  nodig.	  Hopelijk	  zijn	  we	  volgend	  jaar	  zomer	  wat	  vrijer	  in	  
onze	  beweging.	  	  
Met	  dank	  aan	  alle	  fondsen;	  zonder	  jullie	  hadden	  we	  deze	  geslaagde	  vakantieweken	  niet	  kunnen	  
realiseren. 
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