
Ondek meer 

Avontuurlijk!
KIDZ LUCY



Wie is

Lucy?

Lees meer

Gezonde buitenlucht is het beste paardenmiddel.

Isabelle Lucy Bird ontdekte het zelf toen ze op

doktersvoorschrift de natuur introk. In KIDZ Lucy

zetten we dan ook de bloemetjes buiten door… ze

naar binnen te brengen! De originele Lucy trok

door de Rocky Mountains te paard, onze Lucy

galoppeert dapper doorheen de Rumbeekse

Contreien. Of we wat kennen van vuur, water,

aarde, lucht, fauna en flora? 

Natuurlijk!



#avontuurlijk
Tips voor de kerstvakantie

A N T I  V E R V E E L P O T

D I Y  S N E E U W S P E U R T O C H T



800gr baksoda (natriumbicarbonaat) 

1 bus scheerschuim

grote kom

Wat heb je nodig?

Wat ruikt
het lekker!

D I Y  S N E E U W

Spelen zonder handschoenen

Dat het een witte kerst zal worden, daar zijn we bij KIDZ Lucy zeker van.

Want sneeuw, dat maken we gewoon zelf en het ruikt nog lekker ook!

Hoe doe je het? 

Giet de baksoda in een grote kom. Voeg beetje bij beetje het scheerschuim toe en meng met je

handen. Meng tot het de structuur van sneeuw krijgt, licht en poederig. Dit neemt slechts 10

minuten in beslag en kan je samen met je kids doen. Het voelt ook lekker koud. Speel met figuurtjes

of wagentjes in het schuim. Leuk en gemakkelijk!



#funfunfun

S P E U R T O C H T

Ga op ontdekkingstocht

Een speurtocht, altijd leuk toch? Veel werk? Neen, hoeft niet zo te zijn! Ken

je Troovie? Een gratis app om je eigen tocht in de buurt samen te stellen.

Download de Troovie app op je smartphone

Wat heb je nodig?

Hoe doe je het? 

Met de app kan je overal een speurtocht maken. Start thuis of in het park. Bepaal het lekker zelf en

beleef een fantastisch avontuur!

Kies een avontuur, plaats opdrachten, maak de route en bedenk een prijs. De app zorgt voor de rest.

Check het op www.troovie.nl

Misschien maken we in 2021 wel een KIDZ Lucy tocht! Tot binnenkort!



#lotjetrek

A N T I  V E R V E E L P O T

Opdrachtjes voor iedereen

Een vakantie kan soms lang duren en zeker in deze tijden. Maak samen

een anti verveelpot en gebruik hem in noodsituaties.

een glazen pot

strookjes papier

 goeie ideetjes

Wat heb je nodig?

Hoe doe je het? 

Schrijf gekke ideetjes op papier, bedenk ze samen met je kids. Het kan vanalles zijn: teken een

activiteitenpad met stoepkrijt, bak koekjes, bouw een hut of een voertuig van Lego, maak een

schatkaart of misschien een papieren vliegtuig en kleur die in, maak een muziekquiz,...

Geen inspiratie? Download voor slechts €2,50 zo'n 80 inspirerende activiteiten via shop.mizflurry.nl 
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