
Workshops & 
activiteiten 

paintball!

Vakantieweken voor alle kinderen 
uit Houten en omgeving
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Hoi!
Hebben jullie ook zo’n zin in de zomervakantie?  
 
Kids Lodge heeft weer een supergaaf  
programma voor jullie klaarstaan, vol met  
leuke uitdagende workshops. Ben je benieuwd  
naar het programma? Lees dan snel verder! 
Dit magazine zit boordevol leuke puzzels,  
strips en interviews. En natuurlijk kan jij kijken 
welke vakantieweek jij niet mag missen.  

Ollie de Olifant

Wist je dat? 
1. Wij de enige kinderopvang in Houten zijn die    
      het groene kinderopvang certificaat heeft?

2. Wij dit jaar feest vieren omdat 
      we 10 jaar bestaan?

3. Kinderen die minimaal een A-diploma
      hebben, in de zomervakantie bijna
      elke dag in ons privébad kunnen zwemmen?

? 
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Disney

? 



Entertainer

VakantiemaatjeTeamleider
vervoer

De pedagogisch
medewerker

Vakdocent Teamleider

Het animatieteam zorgt voor 
een topvakantie! Ze zijn van alle 
markten thuis! De openingsdans, de 
minidisco, theater met vele typetjes, 
ze doen dit met veel enthousiasme.

Onze vakantiemaatjes zijn jonge scholieren 
die vroeger als kind op de BSO van Kids 
Lodge hebben gezeten. Zij weten als  
geen ander hoe het is om als kind een 
vakantiekamp van Kids Lodge te mogen 
ervaren en vinden het geweldig om met  
de kinderen te ravotten, een boekje voor  
te lezen of een potje te voetballen.

Onze teamleider vervoer zorgt ervoor dat 
de kinderen de gehele vakantie veilig naar 
alle activiteiten gebracht worden. Of dit nu 
naar het strandje in Houten-Zuid is, waar we 
met de golfkar heen rijden om bijvoorbeeld 
te gaan suppen. Of dat we met bussen naar 
de klimmuur of een wipe-out baan gaan. 
Een hele organisatie die heel belangrijk is 
voor de kwaliteit van onze opvang.

Er zijn dagelijks voldoende pedagogische toppers 
aanwezig om ervoor te zorgen dat alle kinderen 
het naar hun zin hebben. Zo zorgen zij er bijvoor-
beeld voor dat nieuwe kinderen een rondleiding 
en een maatje toegewezen krijgen of dat kinderen 
die net zwemles hebben gehad even een rustige 
activiteit gaan doen. Zij zijn de rots in de branding 
voor kinderen. De vaste gezichten zorgen voor 
een stabiele en vertrouwde basis.

Wij hebben vakdocenten op elk gebied. 
Of het nu natuur, sport, theater of kunst 
is, onze vakdocenten werken met passie 
voor het vak en zorgen ervoor dat de 
kinderen aan een uitdagende activiteit 
mee kunnen doen. De workshop wordt 
aangepast op het niveau van elk individu.

Op elke locatie is er een teamleider 
aanwezig. Deze zorgt voor een goede 
planning en structuur. De teamleider is 
de hele week aanwezig, houdt de bijzon-
derheden van kinderen goed in de gaten 
en is het aanspreekpunt voor alle klanten.

Het team van Kids Lodge is een zeer gevarieerd team. Wij werken 
met divers personeel om de vakantieweken tot een waar feest te maken.

05
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Van spel tot speeltuin
4 t/m 6 jaar

Piet Paniek is uit het klimrek gevallen en heeft een  
hersenschudding. Hij is daardoor heel veel vergeten. 
Zijn beste vriendje zegt dat hij erg van speeltuinen 
houdt. Maar hij weet niet meer wat zijn 
lievelingsspeeltuin is. Elke dag herinnert hij zich  
een beetje meer. De kinderen gaan met Piet Paniek  
en zijn beste vriendje op onderzoek uit naar  
de leukste speeltuin. Kom jij helpen?

Activiteiten waar jij aan mee kunt doen:
• Bouw je eigen knikkerbaan
• Ga mee naar de tofste speeltuinen
• Speel zomerse spelletjes 

Extreme Sports
7 t/m 12 jaar

Waaghalzen opgelet! Ben jij graag actief bezig en  
kan het je niet gek genoeg zijn? Durf jij van de hoogste 
duikplank? Voer je graag stunts uit op de skatebaan? 
Verleg jouw grenzen en voer de spanning op.  
Het is extreeeeem!

Activiteiten waar jij aan mee kunt doen:
• Ren zo hard als je kan!
• Klim en verstop je tijdens het outdoor paintballen!
• Ga mee naar een echte Wipe Out-baan  
   en trotseer de hindernissen!
• Ga de uitdaging aan op de skatebaan

Good Mood Festival
7 t/m 12 jaar

Het Kids Lodge Good Mood Festival is geopend!  
In deze geweldige week staan allerlei festivalactiviteiten op  
het programma. Lekker eten, drinken, dansen en gek doen. 
Ook draai je de lekkerste festivaldeuntjes!  
Ben jij klaar voor het feest van het jaar?

Activiteiten waar jij aan mee kunt doen: 
• Colorrun
• Pimp je kleding
• Podiumparade
• Kook op open vuur bij een van de foodtrucks
• Djembéworkshop
• Streetpainting
• Maak je eigen frietjes

Week
1

BMX

Paintballen

Wipe Out



Kunst academie
7 t/m 12 jaar

Wil je jouw creatieve ei kwijt? Laat je gedachten  
de vrije loop, bedenk, ontwikkel en voer het uit in  
het atelier. In deze artistieke vakantieweek gaan we  
op een creatieve ontdekkingsreis naar de wereld van 
de kunst. Geen saaie knutsels maar te gekke creaties! 
Ontdek verschillende technieken en leer hoe jij alles  
kan maken wat jij in je hoofd hebt.

Activiteiten waar jij aan mee kunt doen:
• Architect
• Grafische vormgever
• Bezoek kunstenares Marijn te Kolsté
• Landart
• Landschapsschilderij
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Avontuur in de natuur
4 t/m 6 jaar

Op weg naar zijn werk liep Boswachter Benny door  
het mooie bos. Hij zag allemaal leuke dieren vrolijk  
spelen. Toen hij in zijn boswachtershuisje was  
aangekomen, zag Benny dat zijn knapzak kapot  
was gegaan. Die was blijven haken achter een tak.  
Nu is hij al zijn spulletjes kwijt! Zijn verrekijker,  
zakmes, eten en drinken, vogelspotboekje, kompas...
alles is weg. Deze spullen heeft hij nodig om goed voor 
het bos en de dieren te zorgen. Het is dus heel fijn als hij 
alles weer terugkrijgt. Helpen jullie Boswachter Benny 
mee om alles terug te vinden?

Activiteiten waar jij aan mee kunt doen:
• Maak een knapzak en ga op pad!
• Leer hoe een kompas werkt en vindt de schat
• Pak je verrekijker en ga mee op onderzoek in het bos

Survival
7 t/m 12 jaar

Overleven in de natuur en de leukste avonturen  
beleven! Deze week verblijven we in ons basiskamp, 
een grote zelfgebouwde shelter. Vanuit hier leren we 
alles om te overleven in de wildernis. Kampbegeleider 
Joe zorgt voor voldoende tips en trucs. Welke dieren 
en planten kunnen we eten? Hoe bouwen we de beste 
hut? En hoe vinden we de weg terug naar huis als we 
verdwaald zijn?

Activiteiten waar jij aan mee kunt doen:
• Fysieke en tactische spelvormen
• Hindernisparcours
• Doelschieten met katapult
• Kanovaren
• Kompastocht in het bos

Week
2
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7Zoek de      verschillen!
Herrie op de boerderij
4 t/m 6 jaar

Boer Kwartel is de grootste luiwammes op aarde. Hij is 
zo lui dat hij al zijn dieren het werk laat doen. De koeien 
duwen de grasmaaier, de schapen brengen het hooi 
naar de schuur en zelfs de kippen doen klusjes voor 
Boer Kwartel. Maar de dieren hebben er genoeg van  
en komen in opstand tegen de boer. Dan gaat het mis.  
Het voer van de dieren wordt gestolen, de schapen  
ontsnappen... het houdt niet op! Helpen jullie Boer 
Kwartel om de problemen op de boerderij op te lossen?

Activiteiten waar jij aan mee kunt doen:
• Ga mee op pad naar de boerderij
• Speel een potje boerengolf
• Bak de lekkerste boerencake. Smullen!

Week
3
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Opzij
3. Zit in een hok en lust graag wortels
4. Dit huisdier miauwt

Omlaag
1. Dit dier is de baas in een kippenhok
2. Dit huisdier slaapt in een mand en blaft
3. Dit dier geeft melk en loeit

Omlaag
1. Haan / 2. Hond / 3. Koe
Opzij
3. Konijn / 4. Poes

Invullen maar!  
Welk dier is het? 
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LET OP: SLIMME SPEURDERS GEZOCHT!

Vorige week zijn er documenten uit de kluis van Kids 
Lodge gestolen. Deze documenten zijn heel belangrijk 
en mogen niet openbaar gemaakt worden. We moeten 
ze daarom terugvinden! Omdat we niet weten wie ze 
heeft gestolen, is het belangrijk dat we deze missie 
geheimhouden.

We hebben hier slimme speurders voor nodig!  
Wie o wie komt ons helpen?

Met vriendelijke groet,
Speurder X

Met activiteiten zoals:
• Bouw een beveiliging voor op jouw slaapkamerdeur
• Bouw een eigen escaperoom
• Speel verschillende sportspellen
• Voer een DNA onderzoek uit

De Escapeweek
7 t/m 12 jaar

Test je escape skills!Week
3

Open het slot...

Welke sleutel hoort  
bij welk slot?
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Aftellen!  
Het is bijna  

vakantie!

Haal 20 smiley-stickers 
op bij Kids Lodge en plak 

elke dag een sticker.

Wees er snel bij OP=OP

Zomervakantie
Midden Nederland
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YES! HET IS  
VAKANTIE!
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Go 4 action
7 t/m 12 jaar

Actie, actie en nog eens actie! Deze week heb je geen 
tijd om stil te staan. We hebben een leuke mix van  
avontuur, sport en spel die je zal verrassen. Elke dag 
staat in het teken van een andere tak van sport.  
Aan het einde van de week weet jij precies  
welke sport het beste bij jou past!

Activiteiten waar jij aan mee kunt doen:
• Beachgames: beachvolleybal, beachtennis en frisbee
• Unieke sport: zeemeerminzwemmen, fierljeppen
• Watersport: suppen, kanovaren, zwemmen
• Vechtsporten: boksen, worstelen, aikido
• Balsport: hockey, voetbal, honkbal

 

The nutty professor
4 t/m 6 jaar

Nutty de Professor heeft een geniaal plan! Hij heeft een 
echte tijdmachine uitgevonden om naar de toekomst 
te reizen! Nu moet hij de tijdmachine alleen nog op  
de goede manier instellen. Het hulpje van de professor 
en de kinderen mogen de tijdmachine als eerste testen! 
Zullen we naar de toekomst reizen? Of belanden we per 
ongeluk in het verkeerde tijdperk?

Activiteiten waar jij aan mee kunt doen:
• Doe mee aan een riddertoernooi  
• Maak een vulkaanuitbarsting  
• Volg een astronautentraining

Week
4

Welke bal  
hoort bij  
welke sport?
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Fortnite
7 t/m 12 jaar

We duiken deze week niet achter de computer of playstation maar kruipen in de wereld  
van de populaire game Fortnite. De hele week gaan de kinderen aan de slag met de drie 
hoofdonderdelen van Fortnite: tegenstanders uitschakelen, forten bouwen en vluchten.  
Op de eerste dag ga je op zoek naar hout, stenen en gereedschap om een hut te bouwen. 
Daarna ga je in verschillende spellen wapens, munitie en medicijnen verzamelen.  
Hiermee bescherm je jezelf en jouw team tijdens deze toffe week .  
Schakel jij jouw tegenstander uit en blijf je als laatste over? Dan win jij!

• Battle Royale met nerfs, een toffe gymzaalgame waarin je eerst een hut bouwt met jouw  
   team om vervolgens te kunnen overleven. Blijf jij als enige over? Dan win jij de game!
• Levend Fortnite met lasergames, we trekken er op uit   
   om een superspannende battle van levend fortnite te spelen.
• Forten bouwen – de game gaat gelijk van start. Het is slim om eerst  
   een fort te bouwen waarin jij jezelf en je team kan beschermen.
• Schiettraining met verschillende wapens: maak een katapult,  
   blaaspijpje en pijl en boog en schiet op verschillende targets
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De camping op stelten
4 t/m 6 jaar

Campingeigenaar Ben Caravan is volledig in paniek.  
Het personeel is ineens op vakantie gegaan en hij  
zit met zijn handen in het haar. Wie werkt er nu in het 
restaurant en in de campingwinkel? De miniclub kan 
niet doorgaan: niemand kent de campingdans en voor 
de wekelijkse bingo zijn niet eens cadeaus gekocht.  
Wie kan er helpen om de camping te redden,  
voordat ook de gasten nog vertrekken?

Activiteiten waar jij aan mee kunt doen:
• Doe mee aan knotsgekke campingspelletjes
• Win te gekke prijzen op de bingo-middag
• Doe mee aan de mini-club en maak te gekke knutsels

Expeditie Robinson
7 t/m 12 jaar

Midden in Houten-Zuid wordt Duivelseiland opgebouwd.  
Wie hier terechtkomt heeft een groot probleem. Je moet dan 
overleven met helemaal niks. Speel en win met jouw kamp de 
tofste proeven om een plekje in de samensmelting te verdienen! 
Maar let op: verliest jouw team het spel, dan wordt jouw
teamcaptain (begeleider) geëlimineerd. Jouw team moet  
dan zonder teamcaptain verder strijden voor de finale.

Kamp bouwen: Geen luxe gedekte tafels, geen lekker zittende 
stoelen, geen televisie of playstation. Jouw kamp bestaat uit 
helemaal niks. Tijdens het spel kun je tokens verdienen om hout, 
stenen en wol te verzamelen. Door goed op te letten kunnen  
jij en jouw teamleden een kamp bouwen.

Proeven: Samenwerken, doorzetten, puzzelen en vooral keihard 
je best doen. Tijdens elke expeditie staat er een andere opdracht 
klaar. Maar, zijn jouw kampleden er klaar voor?

Samensmelting: Schuif aan bij het samensmeltingsdiner!  
Hamburgers, frietjes, pannenkoeken en verschillende  
fruitcocktails... je kunt het zo gek niet bedenken of  
de tafel staat er vol mee! Je mag eten zoveel jij wilt! 
 

Week
5
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Disney
4 t/m 6 jaar

In de magische wereld van sprookjes en avonturen  
wonen de helden die we allemaal kennen. Alles lijkt  
in orde, maar achter de schermen is er paniek.  
De schurken hebben het grote sprookjesboek gestolen 
en in een kluis gestopt. Knabbel en Babbel hebben  
de kluis gevonden en nemen hem mee naar Kids Lodge. 
Maar alleen de schurken weten de code van de kluis. 
Samen met de kinderen gaan de eekhoorns elke  
dag op zoek naar een cijfer. Helpen jullie mee?  
Wordt het magische wonderland weer zoals het was?

Activiteiten waar jij aan mee kunt doen:
• Leer toveren met Tinkerbell
• Krijg superkrachten tijdens superhelden gymnastiek
• Leer “vliegen” op een vliegend tapijt
• Leer zeemeerminzwemmen (A-diploma verplicht)

Voetbal
7 t/m 12 jaar

Jouw gaafste week van de zomer draait helemaal  
om voetbal. Je krijgt een geweldige training van onze  
pedagogische voetbaltrainers, maakt nieuwe voetbal-
vrienden en speelt de gekste voetbalspellen.  
Geen moeilijke trainingsvormen, tactiekbesprekingen  
of balvaardigheidsoefeningen. Maar gewoon lekker  
voetballen en vooral veel plezier maken.  
Een voetbalvakantie om nooit te vergeten!

Activiteiten waar jij aan mee kunt doen:
• Ga mee naar het KNVB-complex en kijk hoe  
  de Nederlandse sterren trainen, slapen en  
  herstellen bij de fysio en fitness.
• Beleef de grootste lol tijdens een potje bumpballen.
• Doe mee aan de knotsgekke voetbalzeskamp  
   met latje-trap, mascotteschieten en hooghouden.
• Verbeter jouw schietrecord op de snelheidsmeter.

Het ***** hotel
7 t/m12 jaar
Een fantastisch kamp voor iedereen die ervan droomt om  
hotelier te worden. Deze week doen de kinderen vakantiewerk in  
het 5-sterrenhotel Casa di Kids Lodge. De eigenaresse van dit hotel,  
ook wel Bazige Barbra genoemd, tolereert geen fouten of viezigheid! 
Het personeel is doodsbang voor haar. Gelukkig zijn de kinderen er om 
te helpen! De zomerdrukte is begonnen, maar ook de eerste problemen 
in het hotel. Vieze keukens, ziekte onder het personeel en klagende 
gasten. Met een grote groep nieuwe gasten op komst moet  
Casa di Kids Lodge tiptop in orde zijn. Krijgen de kinderen  
het voor elkaar dat Bazige Barbra nergens achter komt?

Activiteiten waar jij aan mee kunt doen:
• Keuringsdienst van Waarde
• Kindermassage
• Bezoek aan een hotel
• Extra: een nacht blijven slapen bij Casa di Kids Lodge

Week
6

14
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Kosten en aanmelden
Wist je dat je bij de belastingdienst een tegemoetkoming kunt 
aanvragen voor vakantieopvang? Zo worden de vakantieweken 
ineens een stuk goedkoper. Hierboven zetten we het voor  
je op een rijtje als voorbeeldberekening.
 
 
 

Prijzen en uitleg  (Vakantiedag van 07.30 - 18.30 uur) Prijs per dag € 110

Prijzen en uitleg (Vakantiedag van 09.30 - 16.30 uur? Prijs per dag € 70

1 dag
1 kind
2 kinderen

1 week
1 kind
2 kinderen

Voorbeeld berekening

Voorbeeld berekening
1 dag
1 kind
2 kinderen

1 week
1 kind
2 kinderen

inkomen van 35.000
€42,00
€80,00

inkomen van 35.000
€210,00
€402,00

inkomen van 35.000
€27,00
€51,00

inkomen van 35.000
€134,00
€256,00

inkomen van 71.000
€57,00
€97,00

inkomen van 71.000
€285,00
€487,00

inkomen van 71.000
€36,00
€62,00

inkomen van 71.000
€181,00
€310,00

inkomen van 100.000
€74,00

€118,00

inkomen van 100.000
€370,00
€592,00

inkomen van 100.000
€47,00
€75,00

inkomen van 100.000
€235,00
€377,00

Geef je snel op via info@kidslodge.nl

Omdat elke financiële situatie per gezin verschilt zijn  
de daadwerkelijk te betalen kosten ook voor elk gezin anders. 
Lunch, drinken en lekkers is bij de prijs inbegrepen.  
Daar heb je dus geen omkijken naar!

 Meer weten? Kijk op: www.kidslodge.nl/kinderopvang/vakantieopvang

Dag programma
Naast de tofste workshops worden er dagelijks nog meer activiteiten georganiseerd.

Mini’s (4-7 jaar)
• 7.30 uur  
• 9.30 uur  
• 10.00 uur  
• 10.30 uur 
• 12.00 uur 
• 13.00 uur
• 14.15 uur
• 14.30 uur 
• 16.00 uur  
• 17.00 uur    
• 17.30 uur    
• 18.30 uur            

Junior en senior (7-12 jaar) 
• 7.30 uur              
• 9.30 uur              
• 9.45 uur               
• 10.00 uur
• 12.00 uur
• 13.00 uur
• 14.15 uur
• 14.30 uur
• 16.00 uur
• 17.00 uur
• 18.30 uur  

Deuren open en vrij spelen
Fruitmoment aan tafel
Openingstheater
Workshop
Lunchbuffet
Rustige activiteiten
Gezamenlijke Kids Lodge dans
Workshops
Vrij spelen
Eetclub
Voorleesmoment met Ollie Olifant
Einde van de dag         

Deuren open en vrij spelen
Fruitbuffet
Opening van de dag
Workshop
Lunchbuffet
Vrij zwemmen / vrij spelen
Gezamenlijke Kids Lodge dans
Workshops
Vrij spelen
Eetclub
Einde van de dag
  



‘Voor mij is Kids Lodge een bruisende 
familie en ik ben de gekke oom!’
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Waarom ben je bij Kids Lodge gaan werken?
‘Eigenlijk per toeval. Zeven jaar geleden ben ik vanuit  
Nieuwegein overgestapt naar korfbalclub Victum in  
Houten. Ik deed toen ook de opleiding Sport & Bewegen en 
was op zoek naar een stage. Op weg naar de korfbaltraining 
zag ik het logo van Kids Lodge, op de oude locatie aan  
de Draaibrug. Ik ging kijken wat het was en was gelijk  
verkocht. Het concept sprak me direct aan 
en alle mogelijkheden voor kinderen en ouders.

De huiselijke en vertrouwde sfeer maakt het voor mij een  
aangename werkplek. Ik zie Kids Lodge als een bruisende 
familie, waarin iedereen zijn kwaliteiten inzet om het leven 
zo mooi mogelijk te maken. Ik ben dan de gekke oom die 
wel van een lolletje houdt. Met daarbij altijd aandacht voor 
de ontwikkeling van het kind, als individu en in de groep.

Ik krijg vooral energie als de kinderen zo enthousiast zijn 
dat ze niet te houden zijn! En dat ze elke keer weer zin  
hebben om ons te zien. Of het nou gaat om een  
kinderfeestje, een activiteit bij de NSO, gewoon 
een goed gesprek of een dolletje tussendoor.  
Ik geniet ervan als kinderen me nog steeds  
anekdotes vertellen van jaren geleden.

De gekke en bijzondere momenten die ik zelf als kind 
beleefde zijn me altijd bijgebleven. Dat soort momenten 
probeer ik nu zoveel mogelijk te creëren voor kinderen.
n.’
Waarom is het werken in de vakanties zo leuk?
'Omdat ik kinderen dan de hele dag zie en soms de hele 
week. In een vakantieweek zitten we op een vertrouwde 
locatie, maar we nemen de kinderen mee naar een heel 
andere wereld. Ik vind het mooi dat kinderen – jong en 
oud – zich een echte profvoetballer voelen, of een cowboy, 
geheim agent of expeditielid. In de vakanties hebben  
we meer tijd en ruimte om de workshops nog specialer  
uit te voeren, bijvoorbeeld met aankleding,  
externe workshops en uitgebreidere spelvormen.  
Dat zorgt voor een geweldige tijd voor de kinderen.'

Waarom werken jullie met thematische vakantiekampen?
'Wij nemen de kinderen mee in een verhaal, waardoor  
ze de activiteiten nog intenser beleven. Een supergaaf  
voetbalspel is natuurlijk nog gaver als je weet dat dit  
het begin is van jouw profvoetballerdroom.

Bij ieder thema zit er samenhang tussen de activiteiten.  
Vorig jaar hebben de oudste kinderen bijvoorbeeld een 
eigen wapen gemaakt in de Geheim Agent-week. Later 
gebruikten ze dat wapen bij de zelfverdedigingstraining,  
en uiteindelijk namen ze het mee naar het slot om de  
Duistere Donny te ontmaskeren. Ze geven het misschien 
niet toe, maar ze zaten helemaal in het verhaal!

Ook de jongere kinderen gaan helemaal op in het verhaal. 
Soms denk zelfs ik dat er echte superhelden, cowboys  
en indianen bij Kids Lodge rondlopen.'

Kijk je al uit naar de zomervakantie?
'Ja! Ik hoop jullie allemaal te zien tijdens de vakantieweken. 
Ik beloof dat alle kinderen de tijd van hun leven krijgen  
en thuiskomen met de grootste verhalen.'

Kids Lodge Topper
Naam:  Irwan Soerjonotokoesoemo

Leeftijd: 29 jaar

Werk: ‘In 2011 heb ik stage gelopen bij Kids Lodge, en inmiddels 
werk ik hier al vijf jaar. Ik heb bij de Party Lodge gewerkt en bij  
de NSO. Later kwam daar de overblijf op De Plantage bij.’

Hobby’s: Korfbal, basketbal kijken, tijd met mijn vriendin,  
familie en vrienden doorbrengen en heel af en toe  
vind ik het leuk om te gamen.

Wat vind je leuk aan het werk bij Kids Lodge?
‘Dat ik kinderen een lach op hun gezicht kan geven,  
zodat zij met leuke verhalen thuiskomen.’
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Bereiden

muffins 
ingrediënten

• 500 g gepureerde banaan
• 100g amandelboter
• 1 tl vanille extract
• 300g blueberries
• 75g kokosmeel
• 1 tl bakpoeder
• 2 el olijfolie
• 1 tl kaneel
• 4 eieren

12 stuks •
1 uur bereiden •
1 uur wachten •

1. Mix de bananen, eieren, olie, vanille  
en amandelboter in een kom. 

2. Voeg vervolgens de rest van  
de ingrediënten toe, met als laatste de  

bosbessen. Roer alles goed door elkaar. 
3. Vul de muffinvormpjes en bak ze voor  

ongeveer 30 minuten in de oven op 180 graden.

Havermout:
Hoe zorg je dan dat je toch regelmatig van  

een lekkere muffin kunt genieten? Inderdaad,  
door havermout muffins te bakken! Havermout bevat  

allerlei waanzinnig gezonde voedingsstoffen, waardoor  
de muffins al meteen een stuk voedzamer zijn. Eén van  

de positieve eigenschappen is bijvoorbeeld dat haver  
ontzettend vezelrijk is. 

Ingrediënten gezonde muffins
Eieren zorgen voor de binding van het beslag.  
Zo krijg je niet alleen eiwitten binnen (altijd goed  
voor de spieren), maar ook meteen verschillende  

essentiële mineralen én gezonde vetten.

Bananen bevatten kalium, ijzer en magnesium,  
Een snufje kaneel erbij, met ontstekingsremmende  
en cholesterolverlagende werking, en voilà.  

Gezonder kunnen muffins bijna niet worden! 

BETTY BROCCOLI

Banaan/Blueberry 
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Voetbalschool: Durf te dromen!
 
Wie wilt er nu niet dromen als Frenkie de Jong of Lieke Martens,  
ooit spelen met de allergrootste op aarde. Bij Kids Lodge geven  
wij kinderen een podium om uit te blinken. Tijdens de 6 weekse  
voetbalclinic “Durf te dromen” worden de kinderen gemotiveerd  
om zichzelf te ontwikkelen met de bal aan de voet. De twee  
belangrijkste kernpunten zijn spelplezier en creativiteit. Laat de  
profvoetballer in je los tijdens de voetbalclinic durf te dromen! 

Wanneer:
vrijdag 17.00 uur tot 18.00 uur voor de leeftijd 6 tot 8 jaar
Vrijdag 18.00 uur tot 19.00 uur voor de leeftijd 8 tot 12 jaar

Ook bij Kids Lodge voetbalschool:
Interesse? Neem dan contact op met tony@kidslodge.nl  
of kijk op onze website www.kidslodge.nl

Nieuw bij de Party Lodge:  
Het combi-feestje!
Kan jij niet kiezen tussen al onze toffe kinderfeestjes? Kies dan voor  
het combi-feestje! Stel je eigen kinderfeestje samen met  
al jouw favoriete activiteiten. Maak het zo gek als je zelf wilt.

Maak een combinatie van 2 of meer van  
de onderstaande activiteiten: 

• Super Mario 
• Discozwemmen 
• E-fitness 
• Sumoworstelen 
• Superhelden 
• Sport en spelzwemmen 
• Voetballen 
• Expeditie Robinson 
• Spelshow
• Kangoojumpen 
• Prive bioscoop

PS: Al deze activiteiten zijn ook beschikbaar als los kinderfeestje!

Kinderfeestje bij Kids Lodge al vanaf €14,95 per kind.
Combi-feestje al vanaf €21,95 per kind.

Meer informatie? partylodge@kidslodge.nl

Zeemeerminzwemmen
Heeft jouw kind altijd al eens willen zwemmen  
als een zeemeermin of een echte haai?!  
 
Meld hem of haar dan aan voor de 5-weekse cursus op  
woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Kosten zijn 60,- 
inclusief staart en vin in bruikleen. Er is geen minimale leeftijd 
maar kinderen moeten wel in bezit zijn van hun B-diploma.  
Meld je aan via tony@kidslodge.nl Kinderfeestjes bij Kids Lodge 
Wist je dat je bij Kids Lodge de tofste kinderfeestje
 
Kinderfeestjes bij Kids Lodge
Wist je dat je bij Kids Lodge de tofste kinderfeestjes

• Mini Beauty 
• Zeemeerminzwemmen 
• Bumpballen 
• Survivallen 
• Mini-Jungle 
• Boogschieten 
• Model voor 1 dag 
• Disco 
• Geheim Agent  
• Escaperoom
• Lego

Het hele jaar bij Kids Lodge
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Volg ons op
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Marsemijn is een mobiele muziekschool vol instrumenten en  
creatieve projecten van Marsha Matton. Met ruim 10 jaar ervaring 
 in innovatief onderwijs gaat Marsemijn on Tour! Marsemijn is er  
voor al je festivals, (kinder)feestjes, workshops en muzikale  
aspiraties van jezelf of je kids.

Achterin het vrolijke mintgroene busje is een muziekschool  
gebouwd en daarmee tourt Marsemijn langs alle leerlingen. 

De bus is multifunctioneel, want aan de achterkant ontstaat een  
theatertje waar menig evenement en festival mee wordt bezocht. 
Echt een eyecatcher op het feest!

En als klap op de vuurpijl zit er sinds afgelopen zomer ook  
een Escape room in gebouwd. Uiteraard met muzikale raadsels  
(ook te doen voor mensen die geen noten kunnen lezen)  
en deze kan dus ook bij je thuis voorrijden!

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie, alles is muziek  
bij Marsemijn! En wie weet kom ik binnenkort bij jouw  
evenement binnen rollen,

Marsemijn Muziek, 
Rollende muziek

Met ruim  
10 jaar ervaring

Heel veel muziek  
in een heel  

gezellig busje!

Planten 
Dagverse bloemen
Rouwarrangementen
Trouwarrangementen
Trendy vazen, accessoires, potterie etc. 
Bloemabonnementen bedrijven en particulier

Zomeractie 2019

Bij het afsluiten van een bloemabonnement,  
wekelijks vanaf € 15,00, ontvangt u bij de eerste  
bezorging een gratis vaas.

• Bij bestelling vermelden Kids Lodge
• Gratis bezorging in Houten

Bloemsierkunst Amanda
Plein 18
3991 DL  Houten
(Oude Dorp)

tel.: 030-8780895
email: info@bloemsierkunst-amanda.nl



Wij zijn al druk  
bezig met de  

voorbereidingen 
voor de zomer  

vakantie. 

Er stond  
ineens een 

kip in de
 keuken!?

Misschien 
willen de  

kinderen ons 
wel helpen? 

Ojee wat nu!
Wij hebben 
nog zoveel  

te doen!

Hoe is 
die vrij 

gekomen? 

 De nieuwe gerechten 
voor de eetclub mag 
ik alvast bedenken. 
Zo... alle eieren heb  

ik erin gestopt.

 Huh... Dat is gek!  
Ik heb alle eieren er 

toch al ingedaan? 
Hoe komt die nu dan 

weer vol?

Snel naar  
Ansje Dansje
die kan mij 
helpen om 

de kip weer 
terug 

te stoppen 
in het hok. 

Hoor je dat  
Ansje Dansje? 

ik hoor de 
dieren, maar 

ik kan ze 
niet zien...

Een kip! Hoe komt die 
nou weer hier? Dat 

verklaart waarom ik 
zoveel eieren heb. 

 Ojee!!!
 de deuren staan 

open en alle dieren 
zijn ontsnapt. 

Help jij Ansje Dansje en Betty Broccoli 
de 2 geiten en 4 kippen te vinden?


