
Kerstvakantie meiden  
 
In verband met de gewijzigde coronamaatregelen moesten we het programma van de 
kerstvakantie 2020 helaas weer op het laatste moment aanpassen. Gelukkig konden we snel 
een online programma in elkaar zetten; de tweede week mochten we ook live leuke 
activiteiten doen in De Mussen.  
 
Bij het eerste filmpje dat we plaatsten op YouTube, Facebook en Instagram, kregen de 
meiden tips over hoe je een regenboogcake kan maken. Via de video is stap voor stap alles 
uitgelegd. Het resultaat hoe dan ook kan niet anders smaken dan lekker. Het tweede filmpje 
ging over het verzorgen van haar en hoe je kan invlechten. Altijd leuk voor de meiden met 
lang haar! Ook een filmpje over hoe je lekkere bonbons kan maken met Oreokoekjes. Wie 
vindt dat nou niet lekker! 
 
De tweede week van de vakantie zijn we creatief begonnen met kerstkransjes maken. Mooi 
om te zien hoe een ieder op haar eigen manier te werk gaat. Bewonderenswaardige 
resultaten leverde dat op!  
De tweede dag hebben wij in een ontspannen sfeer samen een superleuke film gekeken en 
hadden we pizza’s besteld. Hoewel de pizza’s een uur later aankwamen, smaakten ze 
gelukkig nog steeds goed.   
 
Dag drie hebben we een supergave graffitiworkshop gehad. De meiden hebben in het begin 
informatie gekregen over het gebruik van het materiaal. Ook tips en technieken hoe je te 
werk kan gaan met mooie creaties als het resultaat. Zeker de herhaling vatbaar!  
 
De laatste dag van het jaar 2020 hebben we afgesloten met een oudejaarslunch, gevolgd 
door een gezellige bingo. Ook dansen speciaal op TikToks was een onderdeel van het 
vakantieprogramma.  
 
Het waren weer twee bijzondere weken met leuke activiteiten op afstand en van dichtbij. 
Hopelijk was dit de laatste vakantie op deze manier en kunnen we de volgende vakanties 
weer in De Mussen terecht.  
Via deze weg ook onze dank aan de fondsen voor het mogelijk maken van alle activiteiten in 
deze bijzondere tijd.  
 

 
 


