
19.00 - 19.30 
KidsSunset

20.00 - 
Minute to win 

it 

Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je dans 

moves zien in de Happy 

Fun Beach!

10.30 - 11.30 Eet snel je boterham op 

en kom naar de Happy 

Fun Beach om te 

knutselen! Dit wordt 

gezellig!

Kidsfun

15.00 - 16.00 Geef je op bij de 

Funbrigade om gezellig 

te bowlen met de 

Funbrigade! Gezellig!

Bowlen

Lukt het jou om in 1 

minuut de opdracht te 

voltooien? Doe dan mee 

met dit te gekke spel!

13.00 - 14.00 Heb jij zin om mee te 

doen met spellen in het 

binnen zwembad? 

Vergeet je zwemkleding 

niet!

Zwembad 

spelen           

(8+)

19.00 - 19.30 Vind jij het geweldig om 

te dansen? Dans 

gezellig mee in de 

Happy Fun Beach 

tijdens de disco!

KidsSunset

16.30 - 17.00 Kom gezellig naar onze 

poppenkast naast onze 

Happy Fun Beach voor 

een gaaf avontuur!

Poppenkast        

(4-10 jaar)

20.00 - Kom naar de Happy 

Fun Beach en zing met 

ons mee tijdens de 

karaoke avond! Welk 

lied is jouw favoriet?

Karaoke time

Vrijdag 20 september Zaterdag 21 september  

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!



10.30 - 11.30
Kidsfun

13.00 - 14.00 
Trefbal                 

15.00 - 15.30 
Beach knots 

hockey            

16.00 - 16.30 
Parachute                     

(4-10 jaar)

17.00 - 17.30 
KidsSunset

Poets snel je tanden, 

want het is weer 

knutseltijd! Kom je deze 

ochtend langs bij de 

Funbrigade!

Ga op het strand de 

strijd met elkaar aan! 

Wie scoort de meeste 

doelpunten tijdens de 

wedstrijd?

Spring en vlieg! Ben jij 

klaar voor trefbal? 

Verzamelen in de Happy 

Fun Beach!

Trek je mooiste outfit 

aan voor deze te gekke 

disco! Welke dans is 

jouw favoriet?

Kruipen, springen, 

rennen! Dit gaan we 

allemaal doen tijdens 

leuke spelletjes! 

Zondag 22 september  Sudoku

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!


