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Activiteiten tijdens de zomerperiode voor 
jongeren uit Maassluis van 6 tot 18 jaar 

Welzijn e25

Jongerenwerk



Contact en meer info:

Welzijn e25 Jongerenwerk, De Vloot 208
Morad Aissati: Maissati@welzijne25.nl



Ben jij een jongere tussen de 6 en 18 jaar en blijf je deze zomer 
lekker in Maassluis? Dan kan jij meedoen met verschillende 
activiteiten in Maassluis.

In elke buurt is er van alles te doen voor jongeren. Kijk dus goed 
wat er in jouw buurt georganiseerd wordt. Je kunt je op de locatie 
inschrijven bij één van de jongerenwerkers. Wees er snel bij, want 
het aantal plekken is beperkt!

Per activiteit staat aangegeven waar we verzamelen. Dit is soms op 
één van onze locaties, maar soms ook op de plek waar de activiteit 
zich bevindt.

We wensen je alvast een hele zonnige vakantie en hopen je te zien deze

• Kidsclub
• Activiteiten inloop
• Meidenavond
• Sport & spel
• Bucket drumming experience
• Breakdance Workshop
• Capoeira Workshop
• Skate event
• Freerunning

Mis je een leuke activiteit? Neem contact op met een van de 
jongerenwerkers in jouw buurt en wie weet organiseren we samen nog 
meer leuke activiteiten!
De rest van het jaar hebben we ook heel veel interessante activiteiten 
voor jongeren. Hierover kun je meer lezen op de laatste pagina van dit 
boekje.

zomer!

Houd onze Instagam in de gaten voor handige 
updates!@jongerenwerk_e25



Belangrijke corona-regels

Jongerenwerk Welzijn e25 volgt alle 
veiligheidsvoorschriften die het RIVM voorschrijft.

• Meld je af en blijf thuis als je
ziekteverschijnselen hebt zoals verkoudheid,
hoesten, verhoging of koorts

• Was je handen regelmatig
• Nies en hoest in je elleboog
• Er kunnen een maximaal aantal deelnemers

meedoen met bepaalde activiteiten.

De veiligheid van onze deelnemers en medewerkers 
staat voorop. Daarom spreken we in de locaties en bij 
de verschillende activiteiten regels af.
We verwachten dat iedereen zich aan de regels houdt, 
zodat we samen gezond blijven.

Wanneer iemand zich niet aan de bovengenoemde 
afspraken houdt, is het
niet mogelijk nog verder deel te nemen
aan de activiteiten.



Elke maandagavond komen we gez lig met de meiden bij elkaar
om typische meiden dingen te doen  Nagels lakken, makeuppen,
haren doen, dansen, filmpjes kijken n nog veel meer.

MEIDENAVOND (GIRLS ONLY)

Jongerencent
17:00 - 20:00 
12+
Een goed hum
Whatsapp: 06

Jongerencentrum INBLIK, de vloot 208, Maassluis

SPORT & SPEL OLEA
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SKATE SKILLS
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Jongerencentrum INBLIK, de vloot 208, Maassluis

SPORT & SPEL DA COSTA PLEIN

Met het team jongerenwerk gaan we op een sportieve manier 
aan de slag! Voetballen, bootcamp, basketballen en nog 
veel meer leuke sportactiviteiten. 

Da Costa plein
19:30 - 21:00 uur 
Voor iedereen
Sportkleding en eventueel een flesje water 
Aanmelden niet nodig

ACTIVITEITEN INLOOP

Een greep uit de activiteiten die aan bod komen: Tafeltennissen, 
tafelvoetballen, Playstationen, darten, muziek spelen.

Jongerencentrum INBLIK
17:00 - 19:00 uur en 20:00 - 22:00 uur 
12+
-
Whatsapp: 06 13 390 406

KIDS CLUB

Voor alle kinderen tot 12 jaar is dit DE club om je week mee te 
vullen! Schminken,  knutselen, sporten, muziek spelen, koken,  
alles komt aan bod. 

Jongerencentrum INBLIK
15:00 - 17:00 uur  
6 t/m 12 jaar
-
Geen aanmelding nodig

ELKE
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ELKE
DINSDAG

ELKE
WOENSDAG



ACTIVITEITEN INLOOP

Een greep uit de activiteiten die aan bod komen: Tafeltennissen, 
tafelvoetballen, Playstationen, darten, muziek spelen.

Jongerencentrum INBLIK
20:00 - 22:00 uur 
12+
-
Whatsapp: 06 13 390 406

Jongerencentrum INBLIK, de vloot 208, Maassluis

KIDS CLUB

Voor alle kinderen tot 12 jaar is dit DE club om je week mee te 
vullen! Schminken,  knutselen, sporten, muziek spelen, koken,  
alles komt aan bod. 

Jongerencentrum INBLIK
15:00 - 17:00 uur  
6 t/m 12 jaar
-
Geen aanmelding nodig

Met het team jongerenwerk gaan we op een sportieve manier 
aan de slag! Voetballen, bootcamp, basketballen en nog 
veel meer leuke sportactiviteiten. 

Het Vrijheidspark
17:30 - 19:30 uur 
Voor iedereen
Sportkleding en eventueel een flesje water 
Aanmelden niet nodig

SPORT & SPEL VRIJHEIDSPARK

ELKE
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Jongerencentrum INBLIK, de vloot 208, Maassluis

ACTIVITEITEN INLOOP

Een greep uit de activiteiten die aan bod komen: Tafeltennissen, 
tafelvoetballen, Playstationen, darten, muziek spelen.

Jongerencentrum INBLIK
17:00 - 19:00 uur en 20:00 - 22:00 uur 
12+
-
Whatsapp: 06 13 390 406

SPORT & SPEL SKATEBAAN

Skatebaan
16:00 - 18:00 uur 
Voor iedereen
Sportkleding en eventueel een flesje water 
Aanmelden niet nodig

Met het team jongerenwerk gaan we op een sportieve manier 
aan de slag! Voetballen, bootcamp, basketballen en nog 
veel meer leuke sportactiviteiten. 

ZATERDAG
ZONDAG

VRIJDAG

ELKE
ZONDAG



Jongerencentrum INBLIK, de vloot 208, Maassluis

BUCKET DRUMMING

Altijd al willen drummen? Door deze snelcursus slagwerktechniek 
kun je al heel snel een coole beat maken! Hiphop, Afro, Trap, 
Kizomba, Pop , R&B, Bubbling en salsa, alles komt aan bod

Theater Koningshof
15:00 - 16:30 uur 
12 t/m 18 jaar 
-
Aanmelden via www.theaterkoningshof.nl
of via welzijn e25 (whatsapp 0613390406

DO 30/07 BREAKDANCE 

So you think you can dance? Doe mee met onze dansworkshop! 
Leer vette moves van een echte professional. 

Jongerencentrum INBLIK
18:00 - 19:00 uur 
12 t/m 18 jaar
Sportkleding en eventueel een flesje water

 Aanmelden niet nodig

GRAFFITI I.S.M. THEATER KONINGSHOF

Theater Koningshof
13:00 -14:30 uur 
12 t/m 18 jaar
-
Aanmelden via www.theaterkoningshof.nl

WO 22/07
WO 05/08

WO 05/08

Iedereen heeft creativiteit in zich! Dit mag je op jouw manier 
uiten tijdens een toffe graffiti workshop. Meld je snel aan



Jongerencentrum INBLIK, de vloot 208, Maassluis

SKATE EVENT 2.0 I.S.M. SKATELAND

Skate event 2.0 op de skatebaan in Maassluis is DE skate 
wedstrijd van het jaar! Kom jij je step/skate kwaliteiten showen? 

Skatebaan INBLIK
13:00 t/m 18:00 uur 
6 t/m 18 jaar
Je eigen step/skatboard  
Aanmelden via INBLIK welzijn e25

ACROBATIEK 

Sta jij graag op je hoofd of handen? Daag jezelf uit tijdens deze 
leuke acrobatiek les. 

Theater Koningshof
13:00 - 14:30 uur 
12 t/m 18 jaar
Sportkleding en eventueel een flesje water
 Aanmelden via www.theaterkoningshof.nl

CALISTHENICS

Jongerencentrum INBLIK
13:00 - 14:00 uur 
12 t/m 18 jaar
Sportkleding en eventueel een flesje water 

 Aanmelden niet nodig

ZO 23/08

DI 18/08

ZO 05/08

Lunges, Monkey bars, Pull ups, Push ups en de human flag. Deze en 
nog veel meer toffe oefeningen beoefenen we tijdens de calisthenics 
workshop. Op het plein van INBLIK staan professionele calisthenincs 
toestellen waar we gebruik van gaan maken! 



Jongerencentrum INBLIK, de vloot 208, Maassluis

CAPOEIRA CLINIC

Met deze capoeira clinic ga je de Braziliaanse martial art 
ervaren, waarbij acrobatiek, muziek, dans en gevecht 
samenkomen

Jongerencentrum INBLIK
16:00 - 17:30 uur 
12 t/m 18 jaar
Sportkleding en eventueel een flesje water
Aanmelden niet nodig

MASTERCLASS THEATER

Theater Koningshof
15:00 - 17:00 uur 
12 t/m 18 jaar
-
Aanmelden via www.theaterkoningshof.nl

Altijd al willen acteren? Doe dan mee met de masterclass 
acteren. Tijdens deze clinic leer je van een professional hoe 
het is om op het podium te staan. 

WO 29/07

WO 12/08



Jongerenwerk




