
Kidsfeestjes 

 bij  

BeachBreak! 

 

  



Games and Fun :   

 
We bieden verschillende activiteiten aan in de duinen naast BeachBreak.  
Hierbij kunnen we 1 spel spelen, maar ook 3 verschillende spellen.  
Deze spellen zijn low-budget, dus voor iedereen een mooie activiteit als feestje of als aanvulling van 
een feestje. 
 

Levend Stratego 
Ga met je team aan de slag om je eigen vlag te beschermen, en de andere vlag te zoeken.  
Door kaartjes met waarde kan je tegenstanders aftikken,  of juist zelf verliezen. 
Extra spannend door de duinen waar je kan verstoppen, kruipen, rollen en rennen. 
 

 
 

Smokkelspel : 
Met je team de douane proberen te ontwijken en zo je diamanten en juwelen te smokkelen naar de 
overkant, maar pas op dat je niet getikt wordt, want dan verlies je je smokkelwaar!  
We kunnen dit spelen op elk niveau, met uitbreidingen en extra elementen. 
 
 
Duur: 1 uur inclusief uitleg en limonade in de pauze. 
 
Kosten : 7,50 pp voor  1 uur inclusief limonade. 
 

  



 
Water Fun: 

 
Met elk soort board een clinic volgen! Hoe gaaf is dat?  
Leren surfen,  bodyboarden of longboarden! 
We bieden het allemaal aan. 

 
Golfsurfen: 

Hijs je zelf en je vrienden in een wetsuit en ga dan samen met de instructeur het water in om je 
eerste golf te rijden!  
We werken met veilige les-boardjes zodat je het snel en veilig leert! 
 

 
 

Bodyboarden :  
 
Ook met een wetsuit aan het water in, alleen dan een kleiner boardje onder je buik. 
Na een korte uitleg duik je meteen het water in en al gauw surf je de eerste golven af. 
Duik de tube in en doe een wedstrijdje wie het verst op het strand komt. 
 

Duur : 1 ½ uur incl omkleden. 

Kosten:  17,50 pp incl limonade na afloop 

  



 

Board & Kite Fun : 
 
Met een longboard of kite een clinic volgen is natuurlijk helemaal te gek.  
Net zo stoer als surfen alleen zonder nat te worden. 
 

Powerkiten : 
 
Een grote kite in je hand en dan de kracht van de wind voelen is super gaaf.  
Laat je slepen over het strand en help je vriendjes en vriendinnetjes met het besturen van de kite.  
Na een korte uitleg van de instructeur zal hij je helpen de kite veilig te besturen. 
 

 
 
 

Longboarden: 
 
Altijd al een keer willen longboarden? Dan is dit je kans!  
Met je vriendjes en vriendinnetjes een clinic  longboarden volgen zodat je veilig kan rollen over de 
weg. 
Erna een mooie tocht door de duinen maken, met hellingen en bochten. Kan je meteen alles wat je 
hebt geleerd toepassen.  
 
Duur : 1 uur 
 
Kosten:  15,- pp 
 

 


