
10.30 - 11.30 
Kidsfun

12.30 - 13.30
Levend kwartet 

(8+)

14.30 - 15.30

Strand 

slagbal                  

(8+)

16.00 -17.00

Broodjes 

bakken                  

(4-10 jaar)

19.00 - 19.30

KidsSunset

19.45 - 20.45
Handboog 

schieten (10+)

21.00 - 
Tv shows 

show

Slagbal! Ga de strijd aan 

met dit te gave spel! 

Verzamelen in de Happy 

Fun Beach!

14.30 - 15.30 Allemaal verschillende 

sporten en dat in 1 spel! 

Hoe gaaf! Kun jij dit 

voltooien?

Giga chaos 

games                

(8-12 jaar)

Kidsfun

Hoe snel heb jij een kwartet? 

Verzamelen in de Happy 

Fun Beach!

12.30 - 13.30 Schiet vandaag mee met 

deze te gekke sport! 

Verzamelen bij de 

bowlingbaan! Durf jij?

Handboog 

schieten               

(12+ & ouders)

In de Happy Fun Beach 

gaan we creatief knutselen 

deze ochtend! Kom jij ook?

10.30 - 11.30 Kom jij vandaag ook weer 

iets nieuws knutselen? 

Vergeet je creatieve 

handen niet!

Schiet vandaag mee met 

deze te gekke sport! 

Verzamelen bij de 

bowlingbaan! Durf jij?

19.45 - 20.45 Raadt jij als eerste welke 

naam er op jou kaartje 

staat? Zorg dat je erbij 

bent!

Wie ben ik? 

(10+)

Lekker swingen tijdens de 

enige echte disco! Heb jij je 

dansschoenen al aan? 

19.00 - 19.30 Lekker swingen tijdens de 

enige echte disco! Heb jij 

je dansschoenen al aan? 
KidsSunset

Jammie! Zelf overheerlijke 

broodjes bakken boven het 

kampvuur! Dat wordt 

smullen! 

16.00 - 17.00 Kruipen, springen rennen! 

Dit gaan we allemaal 

doen tijdens leuke 

spelletjes!

Herfst 

parachute                                         

(4-10 jaar)

Super gaaf! Allemaal 

verschillende tv shows 

samen in 1 grote show! 

20.30 - Kom naar de Happy Fun 

Beach en zing met ons 

mee tijdens de karaoke 

avond! Welk lied is jouw 

favoriet?

Karaoke time

Zaterdag 26 oktoberVrijdag 25 oktober

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

12.30 - 13.30
Panna 

toernooi           

(8-12 jaar)

14.30 - 15.30 
Just dance

16.00 - 16.30 
Palmboom 

klimmen            

(4-8 jaar)

17.00 - 17.30 
KidsSunset

Just dance! Laat zien hoe 

goed je de video kunt 

nadansen! Ben jij een 

danstalent?

Trek je schoenen aan en 

kom snel mee doen tijdens 

dit toernooi! Wie wint er? 

In de Happy Fun Beach 

gaan we creatief knutselen 

deze ochtend! Kom jij ook?

Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je dans 

moves zien in de Happy Fun 

Beach!

Kom dit uurtje vrijblijvend 

klimmen in onze palmboom! 

Trek dichte schoenen aan!

Zondag 27 oktober 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!


