
GOOD MOOD FESTIVAL 
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? 

MAANDAG: 
 > Ochtend: Festival pimpen
 > Middag: Festival look 

DINSDAG: 
 > Ochtend: Festival schminken 
 > Middag: Sokpop theater

WOENSDAG: 
 > Ochtend: Kunst van afval, street painting 
 > Middag: Kampvuur koken 

DONDERDAG: 
 > Ochtend: Hoelahoepel
 > Middag: Djembé workshop 

VRIJDAG: 
 > Ochtend: Friet festijn 
 > Middag: Color run 

ZOMERVAKANTIE
JUNIOR/SENIOR 7 T/M 12 JAAR

EXTREME SPORTS
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!  

MAANDAG: 
 > Ochtend: Obstacle run 
 > Middag: Will you survive? (Fortnite) 

DINSDAG: 
 > Ochtend: Ijshockey (met skates) 
 > Middag: Beachsporten 

WOENSDAG: 
 > Ochtend: Suppen & BMX’en 
 > Middag: Suppen & BMX’en 

DONDERDAG: 
 > Ochtend: Lasergamen 
 > Middag: Freerunnen 

VRIJDAG: 
 > Ochtend: Wipe out 
 > Middag: Wipe out 

WEEK 1
22 JULI T/M 26 JULI 2019

TUIBRUG 6

ELKE DAG
 > Welkomscocktail maken

 > Festival armband maken

 > Streetpainting met stoepkrijt



8+
MAANDAG: 

 > Ochtend: Dropping Bos met kompas Rhijnauwen 
(begeleid) 

 > Middag: Dropping Bos met kompas Rhijnauwen 
(begeleid) 

DINSDAG: 
 > Ochtend: Maak je eigen speer 
 > Middag: Broodjes bakken op je eigen speer. 

WOENSDAG: 
 > Ochtend: Soesterduinen survivalspelletjes  
 > Middag: Soesterduinen survivalspelletjes 

DONDERDAG: 
 > Ochtend: Boogschieten 
 > Middag: Maak je eigen katapult en schiet je doel omver. 

VRIJDAG:  
 > Ochtend: Kanoën A en B diploma verplicht 
 > Middag: Kanoën  A en B diploma verplicht 

ZOMERVAKANTIE
JUNIOR/SENIOR 7 T/M 12 JAAR

7+
MAANDAG: 

 > Ochtend: Dropping Bos Rhijnauwen (begeleid) 
 > Middag: Glij over de rivier met je eigen tokkelbaan 

DINSDAG: 
 > Ochtend: Hutten bouwen + survival spelletjes speelbos.
 > Middag: Hutten bouwen + survival spelletjes speelbos.

WOENSDAG: 
 > Ochtend: Soesterduinen survivalspelletjes  
 > Middag: Soesterduinen survivalspelletjes 

DONDERDAG:
 > Ochtend: Maak je eigen katapult en schiet je doel 

omver.  
 > Middag: Roeibootrace/suprace over het meer.  

(diploma A en B verplicht)

VRIJDAG:  
 > Ochtend: Hindernisparcours 
 > Middag: Overlevingsspelletjes 

SURVIVAL
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? 

WEEK 2
29 JUL T/M 2 AUG 2019 

KUNST ACADEMY 
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.  

MAANDAG: 
 > Ochtend: Keramiek 
 > Middag: Beeldhouwen

DINSDAG: 
 > Ochtend: Architect 
 > Middag: Kunstig koken 

WOENSDAG: 
 > Ochtend: Landschapsschilderij 
 > Middag: Mode accessoires  

DONDERDAG: 
 > Ochtend: Groot mobiel van kraanvolgels 
 > Middag: Landart 

VRIJDAG: 
 > Ochtend: Grafiek 
 > Middag: Grafiek

TUIBRUG 6



ZOMERVAKANTIE 
JUNIOR/SENIOR 7 T/M 12 JAAR WEEK 3

5 AUG T/M 9 AUG 2019 

DE ESCAPEWEEK 
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  

MAANDAG: 
 > Ochtend: Ontdek de dader 
 > Middag: Kluis maken 

DINSDAG: 
 > Ochtend: Slaapkamerdeur beveiliging maken 
 > Middag: DNA onderzoek 

WOENSDAG: 
 > Ochtend: Down under op zoek naar Chris Vonk  
 > Middag: Down under op zoek naar Chris Vonk 

DONDERDAG: 
 > Ochtend: Eigen escaperoom bouwen 
 > Middag: Eigen escaperoom bouwen/testen 

VRIJDAG: 
 > Ochtend: No escape: knooptechnieken 
 > Middag: Grote Kids Lodge zoektocht

TUIBRUG 6



GO FOR ACTION KEUZE 2
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!  

MAANDAG: 
 > Ochtend: Turnen 
 > Middag: Super Slide 
 > 13-14 uur: Onderwater spellen 

 
DINSDAG: 

 > Ochtend: Streetdance 
 > Middag: Honkbal 
 > 13-14 uur: Zeemeerminzwemmen/vrij zwemmen 

 
DONDERDAG: 

 > Ochtend: Worstelen en judo 
 > Middag: Kanovaren 
 > 13-14 uur: Waterpolo 

ZOMERVAKANTIE
JUNIOR/SENIOR 7 T/M 12 JAAR

GO FOR ACTION KEUZE 1
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!  

MAANDAG: 
 > Ochtend: Boksen en Aikido 
 > Middag: Knotsbal 
 > 13-14 uur: Onderwater spellen 

 
DINSDAG: 

 > Ochtend: Hockey en voetbal 
 > Middag: Trefbal en basketbal 
 > 13-14 uur: Zeemeerminzwemmen/vrij zwemmen 

 
WOENSDAG: 

 > Ochtend: Suppen 
 > Middag: Suppen 

 
DONDERDAG: 

 > Ochtend: Knotsbal 
 > Middag: Boogschieten 
 > 13-14 uur: Waterpolo 

VRIJDAG: 
 > Ochtend: Down Under Beach Frisbee 
 > Middag: Down under Beach Volleybal/Tennis 

WEEK 4
12 AUG T/M 16 AUG 2019 

TUIBRUG 6



MAANDAG
 > Ochtend: Openingsproef
 > Middag: Kamp bouwen 

DINSDAG
 > Ochtend: De proef-proef 
 > Middag: Vlotten bouwen/Vlot proef 

WOENSDAG
 > Ochtend: Ren-snel-weg-voor-je-broodbeleg-proef 
 > Middag: Vuurproef 

DONDERDAG
 > Ochtend: Picknick bij het “Verdronken Bos”
 > Middag: De meest boeiende proef! 

VRIJDAG
 > Ochtend: Samensmeltingsdiner 
 > Middag: Finale proef

ZOMERVAKANTIE
JUNIOR/SENIOR 7 T/M 12 JAAR

EXPEDITIE ROBINSON 
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
19 AUG T/M 23 AUG 2019 

TUIBRUG 6

FORTNITE 
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! 

MAANDAG: 
 > ochtend Forten bouwen 
 > middag Lasergame Team VS Team 

DINSDAG:
 > ochtend Battle Royale 
 > middag Fortnite smokkelspel 

WOENSDAG: 
 > ochtend Fortnite Lasgergame Action 
 > middag Wapens maken/schiettraining 

DONDERDAG: 
 > ochtend Levend Fortnite 
 > middag Levend Stratego 

VRIJDAG: 
 > ochtend Fortnite voorwerpen maken 
 > middag Mikparcours nerfguns



WOENSDAG: 
De gasten klagen over het zwembad in het hotel. Het is warm, vies en veel te druk. 
Aan jullie de taak om een goed alternatief voor de gasten te vinden.

 > Ochtend: Waar moeten de gasten zwemmen?

De vakantiemedewerkers slapen deze nacht zelf in hun eigen hotel. Er moet eten 
klaargemaakt worden, de bedden moeten opgemaakt worden en er worden spelletjes 
gespeeld.

 > Middag: De grote overnachting bij Kids Lodge! 
(De kinderen mogen blijven slapen, informatie volgt later) 

DONDERDAG: 
Hoog bezoek in het hotel vandaag! Volgens Barbara dan... Haar theetantes uit 
Engeland komen overvliegen en verwachten een brunch die tip top verzorgd is.

 > Ochtend: Brunch voor de theetantes 

Jullie zijn de sjaak! Barbara wil weer iets nieuws. Nu haar eigen sportschool! Ze stuurt 
jullie erop uit om de sportschool te bekijken en te testen.  

 > Middag: Barbara wil een sportschool 

VRIJDAG: 
Vanavond een sjiek diner voor speciale gasten. Van een echte ober leren jullie alle 
skills.

 > Ochtend: Serveren en tafelmanieren 

Barbara is niet blij met het eten! Tijd voor een opfris cursus. Zal Barabara het eten na 
de cursus wel lekker vinden? 

 > Middag: Koken als een chefkok 

ZOMERVAKANTIE 
JUNIOR/SENIOR 7 T/M 12 JAAR

HET HOTEL ***** 
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?

MAANDAG: 
Het personeel van de beautysalon is ziek! Met een spoedcursus masseren moeten de 
kinderen de klanten van het hotel masseren.  

 > Ochtend: Kindermassage 

Barbara is erachter gekomen dat de keuken van het hotel in slechte staat is. De 
kinderen vormen een keuringsdienst van waarde team en checken de keuken.  

 > Middag: Keuringsdienst van waarde 

DINSDAG: 
Die bazige Barbara maakt het haar personeel niet altijd even makkelijk. Het personeel 
gaat stiekem kijken hoe het er in een ander hotel aan toe gaat.  

 > Ochtend: Gluren bij de buren (hotelbezoek) 

Barbara is erachter gekomen dat het personeel 
bij de concurrent is geweest. Jullie moeten vandaag 
Barbara ontwijken!  

 > Middag: Op de vlucht voor Barbara!  

WEEK 6
26 AUG T/M 30 AUG 2019 

TUIBRUG 6



ZOMERVAKANTIE 
JUNIOR/SENIOR 7 T/M 12 JAAR

VOETBAL 
Jouw gaafste week van de zomer draait helemaal om voetbal. 
Je krijgt een geweldige training van onze pedagogische 
voetbaltrainers, maakt nieuwe voetbalvrienden 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! 

MAANDAG: 
 > Ochtend: Train als een prof (straatskills) 
 > Middag: Bezoek KNVB compex

DINSDAG: 
 > Ochtend: Train als een prof 
 > Middag: Europees Kampioenschap 

WOENSDAG: 
 > Ochtend: Train als een prof 
 > Middag: Stadiontour AJAX 

DONDERDAG: 
 > Ochtend: Train als een prof 
 > Middag: Zaalvoetbaltoernooi (met profvoetballer)  

VRIJDAG: 
 > Ochtend: Train als een prof 
 > Middag: Skill games (schotmeter en dribbeltest) 

WEEK 6
26 AUG T/M 30 AUG 2019 

TUIBRUG 6


