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16.30 - 

17.00

KidsSunset Trek je mooiste outfit aan voor 

deze te gekke disco! Welke 

dans is jouw favoriet?

15.30 - 

16.00

Broodjes 

bakken

Jammie! Zelf overheerlijke 

broodjes bakken boven het 

kampvuur! Dat wordt smullen! 

14.00 - 

15.00

Panna Trek je schoenen aan en kom 

snel mee doen tijdens dit 

toernooi! Wie wint er? 

12.30 - 

13.30

Beach 

games (7+)

Wow! Te gek! Verschillende 

sporten in het zand! Kom snel 

naar de Happy Fun Beach! 

16.00 - Verrassing 

activiteit

Welke activiteit gaan wij spelen 

in de Happy Fun Beach? De 

keuze is aan jullie! Hoe gaaf!

10.30 - 

11.30

Kidsfun Eet snel je boterham op en kom 

naar de Happy Fun Beach om 

te knutselen! Dit wordt gezellig!

13.30 - Happy 

game

Bepaal samen met de 

Funbrigade welke activiteit we 

gaan spelen!  Dit wordt gezellig!

20.00 Familie 

quiz

We maken er een gezellige 

avond van tijdens deze quiz! 

Kom naar de Happy Fun Beach!

19.00 - 

19.30

KidsSunset Lekker swingen tijdens de enige 

echte disco! Heb jij je 

dansschoenen al aan? 

20.00 - Jongens 

tegen de 

meisjes

Kom naar de Happy Fun Beach 

en doe mee met deze gezellige 

familie activiteit! 

16.00 - 

17.00

Levend 

stratego       

(4-10 jaar)

Verzamelen bij de receptie 

lodge! Trek dichte schoenen en 

bij voorkeur een lange broek 

aan! 

19.00 - 

19.30

KidsSunset Lekker swingen tijdens de enige 

echte disco! Heb jij je 

dansschoenen al aan? 

14.30 - 

15.30

Giga chaos 

games

Allemaal verschillende sporten 

en dat in 1 spel! Hoe gaaf! Kun 

jij dit voltooien?

16.00 - Verrassing 

activiteit

Welke activiteit gaan wij spelen 

in de Happy Fun Beach? De 

keuze is aan jullie! Hoe gaaf!

13.00 - 

14.00

Shoot out 

(10+ & 

ouders)

Een gaaf spel met pijl en boog! 

Twee teams strijden tegen 

elkaar om de overwinning! 

13.30 - Happy 

game

Bepaal samen met de 

Funbrigade welke activiteit we 

gaan spelen!  Dit wordt 

gezellig!

10.30 - 

11.30

Kidsfun De Funbrigade heeft voor deze 

ochtend weer iets leuks bedacht! 

Ben jij nieuwsgierig wat er is 

bedacht? 

Vrijdag 1 juni Zaterdag 2 juni

Zondag 3 juni Maandag t/m 
donderdag

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!


