
Zomervakantie meidenwerk 2019 

De zomervakantie zit erop! En wat hebben we het weer gezellig gehad. 
Zes weken lang hebben we veel verschillende activiteiten gedaan;  veel workshops, allerlei leuke 
uitjes en natuurlijk dé Duinrell week. 
Zo hebben we bijvoorbeeld creatieve, sportieve en muzikale workshops gehad. Tijdens de creatieve 
workshops hebben we een mooie dromenvanger en eigen sieraden gemaakt, je eigen strandslippers 
versierd. Prachtige resultaten zijn er uit gekomen! 
De sportieve workshops waren ook een succes: van juf Mandy leerden we in de  E-game workshop 
nieuwe moves. Sporten met meester Karim kon natuurlijk ook niet ontbreken.  
Naast alle sportieve en muzikale workshops was er ook ruimte voor een kookworkshop, een 
hennaworkshop en gewoon even chillen in de meidenkamer. En dan de uitjes! We hebben zulke 
leuke dingen gedaan buiten De Mussen. Een hele week activiteiten in Duinrell. Hoe gaaf! 
Pannenkoeken eten bij de Kust Zeil Vereniging op Scheveningen was een vertrouwd feestje. Helaas 
was het slecht weer, dus de zee op was geen optie.   
Voor het  uitstapje naar het Rijks Museum was het véél te warm; dat bezoek plannen we nog eens in 
een andere vakantie.  
We zijn naar de bioscoop geweest en naar JumpXL in megastores. De laatste week van de vakantie 
hadden we een actief uitstapje naar het sport- en spelpaleis. Speleo Adventure was een van de 
hoogtepunten van de vakantie. In het donker, kruipend door de gangen je weg vinden naar de 
uitgang door de hindernissen in een ruim 60 meter lang labyrint! Ik zou het niet gedurfd hebben, 
maar deze meiden hebben dat zwetend en door hun angst heen gedaan! Echt toppers!  
 
Maar dit is nog niet alles: we hebben ook een superleuk bezoek gehad aan Madam Tussauds in 
Amsterdam! Op de foto’s poseren met vele bekend artiesten en je sportidolen!  Een live ontmoeting 
met de zanger Kenny B., die we buiten tegen kwamen, was een verrassing!  
 
De laatste dag van de vakantie hebben we afgesloten met een dagje Drievliet. Het was een 
ontzettend leuke vakantie!  
 

Met dank aan alle fondsen; zonder jullie hadden we deze geslaagde vakantieweken niet kunnen 
realiseren.  
 
 


