Vrijdag 18 mei
16.00 17.00

Palmboom
klimmen

19.00 19.30

KidsSunset

20.00 01.00

De BOX (12+) Kom lekker chillen met je vrienden in
de chillzone! Welk muziek liedje is
jouw favoriet?
The big
Ontdek tijdens het verhaal achter de
foto! Weet je het goede antwoord of
picture
neem je een gokje?

21.00 -

Kom dit uurtje vrijblijvend klimmen in
onze palmboom! Trek dichte
schoenen aan!
Lekker swingen tijdens de enige echte
disco! Heb jij je dansschoenen al aan?

Zaterdag 19 mei
10.30 11.30
10.30 12.00
13.30 15.00
16.00 17.00
16.00

19.00 19.30
20.00 01.00
21.00 -

Zondag 20 mei
10.30 11.30
10.30 12.00
13.30 15.00
16.00 17.00
19.00 19.30
19.00 20.00
20.00 01.00
21.00 -

Kidsfun

De Funbrigade heeft voor deze
ochtend weer iets leuks bedacht! Ben
jij nieuwsgierig wat er is bedacht?
Levend
Verzamelen bij de receptie lodge! Trek
dichte schoenen en bij voorkeur een
stratego
lange broek aan!
(10+)
Wie is de
Een te gekke activiteit voor de tieners!
Lukt het jullie om de mol te
mol? (10+)
ontmaskeren?
Smokkel spel Verzamelen bij de receptie lodge! Trek
dichte schoenen en bij voorkeur een
(4-10 jaar)
lange broek aan!
KidsSunset Wat is jouw favoriete dansliedje? Laat
je dans moves zien in de Happy Fun
Beach!
Handboog
Schiet vandaag mee met deze te
gekke sport! Verzamelen bij de
schieten
bowlingbaan! Durf jij?
(10+)
De BOX (12+) Wil jij nog even lekker chillen in plaats
van bij de caravan zitten? Kom dan
snel naar de BOX toe!
Bingo
Maak kans op erg leuke prijzen! Koop
uw kaartje voor € 8,50 in de Happy
Fun Beach!

Kidsfun

In de Happy Fun Beach gaan we deze
ochtend iets knutselen voor koningsdag
vandaag! Dit wordt gezellig!
Slagbal
Slagbal! Ga de strijd aan met dit te
gave spel! Verzamelen op het
toernooi
voetbalveld!
(10+)
Shoot out
Een gaaf spel met pijl en boog! Twee
teams strijden tegen elkaar om de
(10+ &
overwinning!
ouders)
Beach knots Ga op het strand de strijd met elkaar
aan! Wie scoort de meeste doelpunten
hockey
tijdens de wedstrijd?
(4-10 jaar)
Laser gamen Geef je op bij de Funbrigade voor
zaterdag 12u. Kosten: € 7,- per
(10+)
persoon! Min. 20 opgaves!
KidsSunset Joepie de Kikker staat al te trappelen
van ongeduld! Dans jij met hem mee
tijdens deze disco?
De BOX (12+) Hip-Hop, R&B, top 40…. Kom je plaatje
aanvragen! Dan feesten we erop los
vanavond in de BOX!
Ouders vs
De ouders gaan het vanavond
opnemen tegen de kinderen! Wie zal
kinderen
deze avond de grote winnaar zijn?
battle

Maandag 21 mei
10.30 11.30
10.30 11.30
13.00 14.30
15.00 16.00
16.30 17.00

Kidsfun

Eet snel je boterham op en kom naar
de Happy Fun Beach om te knutselen!
Dit wordt gezellig!
Beach games Wow! Te gek! Verschillende sporten in
het zand! Kom snel naar de Happy Fun
(10+)
Beach!
Voetbal
Roep je vrienden bij elkaar en win het
toernooi! Verzamelen bij het
toernooi
voetbalveld!
(10+)
Trefbal
Spring en vlieg! Ben jij klaar voor
trefbal? Verzamelen in de Happy Fun
(4-10 jaar)
Beach!
KidsSunset Vind jij het geweldig om te dansen?
Dans gezellig mee in de Happy Fun
Beach tijdens de disco!

Alle activiteiten van de Funbrigade starten in de Happy Fun Beach tenzij anders vermeld!
Mocht u vragen hebben, vraag dan gerust een van de leden van onze Funbrigade!

