
19.00 - 19.30 
KidsSunset

20.00 - 
Jongens 

tegen de 

meisjes

Kom naar de Happy Fun 

Beach en doe mee met 

deze gezellige familie 

activiteit! 

13.00 - 14.00 Trek je schoenen aan 

en kom snel mee doen 

tijdens dit toernooi! Wie 

wint er? 

Panna toernooi

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

16.30 - 17.00 Probeer zoveel 

mogelijk kwartetten te 

verzamelen tijdens dit 

gave spel! 

Stoetenslagh 

kwartet

15.00 - 16.00 Neem je schepje mee, 

want we gaan bouwen! 

Wie bouwt het grootste 

kasteel? 

Zand kasteel 

bouwen                     

(4-10 jaar)

20.00 - Weet jij alle 

antwoorden op de 

vragen over het 

Stoetenslagh? 

Verzamelen in de BOX!

Stoetenslagh 

speurtocht    

19.00 - 19.30 Vind jij het geweldig om 

te dansen? Dans 

gezellig mee in de 

Happy Fun Beach 

tijdens de disco!

KidsSunset

Vrijdag 27 september Zaterdag 28 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 
Opduik spel 

(8+)

15.00 - 15.30 
Kring 

spelletjes                 

(4-8 jaar)

16.00 - 16.30 
Palmboom 

klimmen 

17.00 - 17.30 
KidsSunset

Poets snel je tanden, want 

het is weer knutseltijd! 

Kom je deze ochtend 

langs bij de Funbrigade!

Doe gezellig met ons mee 

aan deze leuke spelletjes 

en maak vrienden! 

Trek je zwemkleding aan 

en doe mee met dit 

opduikspel! In het 

binnenzwembad! 

Trek je mooiste outfit aan 

voor deze te gekke disco! 

Welke dans is jouw 

favoriet?

Kom dit halfuurtje 

vrijblijvend klimmen in 

onze palmboom! Trek 

dichte schoenen aan!

Zondag 29 september Puzzelen

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!


