
19.00 - 19.30
KidsSunset

20.00 - 
Family time

Kidsfun
10.30 - 11.30

13.00 - 13.30
Estafette 

spellen (4-8 

jaar)

14.30 - 15.30

Ga op het strand de 

strijd met elkaar aan! 

Wie scoort de meeste 

doelpunten tijdens de 

wedstrijd?

Een gaaf spel met pijl 

en boog! Twee teams 

strijden tegen elkaar 

om de overwinning! 

20.00 - 
Karaoke time

Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je 

dans moves zien in de 

Happy Fun Beach!

Shoot out (10+)

16.00 - 17.00
Beach knots 

hockey (4-10 

jaar)

19.00 - 19.30
KidsSunset

Kom gezellig met het 

gezin naar de Happy Fun 

Beach toe om de 

Funbrigade te ontmoeten!

Ga de strijd met elkaar 

aan tijdens de 

verschillende estafette 

spelletjes! 

Trek je mooiste outfit aan 

voor deze te gekke disco! 

Welke dans is jouw 

favoriet?

In de Happy Fun Beach 

gaan we creatief 

knutselen deze 

ochtend! Help je de 

Funbrigade mee?

Kom naar de Happy 

Fun Beach en zing met 

ons mee tijdens de 

karaoke avond! Welk 

lied is jouw favoriet?

Vrijdag 12 april Zaterdag 13 april

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!



11.00 - 13.30
Kidsfun

13.00 - 14.00
Panna 

toernooi (8+)

14.30 - 15.30
Basketbal            

(10+)

16.00 - 17.00
Ballon 

spektakel          

(4-10 jaar)

19.00 - 19.30
KidsSunset

20.00 - 
Minute to win 

it 

Lekker swingen tijdens de 

enige echte disco! Heb jij 

je dansschoenen al aan? 

19.00 - 19.30 Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je 

dans moves zien in de 

Happy Fun Beach!

KidsSunset

Lukt het jou om in 1 

minuut de opdracht te 

voltooien? Doe dan mee 

met dit te gekke spel!

20.00 - Test je kennis over de 

wereld! Weten jullie alle 

antwoorden? Doe mee 

voor en word de 

winnaar!

Wereld quiz

Eet snel je boterham 

op en kom naar de 

Happy Fun Beach om 

te knutselen! Dit wordt 

gezellig!

Kidsfun

Een groot spektakel met 

ballonnen! Kom jij ook 

spelletjes spelen met 

ballonnen?

16.00 - 17.00 Verzamelen bij het 

voetbalveld! Scoor 

zoveel mogelijk 

doelpunten en win dit 

toernooi!

De Funbrigade heeft voor 

deze ochtend weer iets 

leuks bedacht! Ben jij 

nieuwsgierig wat er is 

bedacht? 

11.00 - 13.30

Voetbal 

toernooi              

(4-10 jaar)

Trek je schoenen aan en 

kom snel mee doen tijdens 

dit toernooi! Wie wint er? 

13.00 - 14.00 Schiet vandaag mee 

met deze te gekke 

sport! Verzamelen bij 

de bowlingbaan! Durf 

jij?

Handboog 

schieten (10+)

Lekker een potje 

basketballen! Doe dan 

snel mee met deze sport! 

Verzamelen op het panna 

veld!

14.30 - 15.30 Verzamelen bij de 

receptie lodge! Trek 

dichte schoenen en bij 

voorkeur een lange 

broek aan!

Vlaggenroof

Zondag 14 april Maandag 15 april

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
Strand 

slagbal (8+)

14.30 - 15.30
Levende 

lotto                 

(8-12 jaar)

16.00 - 17.00
Smokkel spel 

(4-10 jaar)

19.00 - 19.30 
KidsSunset

20.00 - 
Grote Happy 

Fun show

Ga vanavond in teams de 

strijd aan met elkaar in 

deze knotsgekke show! 

Wie durft het aan?

Kom naar de Happy 

Fun Beach en zing met 

ons mee tijdens de 

karaoke avond! Welk 

lied is jouw favoriet?

Vind jij het geweldig om te 

dansen? Dans gezellig 

mee in de Happy Fun 

Beach tijdens de disco!

19.00 - 19.30 Trek je mooiste outfit 

aan voor deze te gekke 

disco! Welke dans is 

jouw favoriet?

KidsSunset

20.00 - 
Karaoke time

Doen jullie vandaag mee 

met deze te gekke 

activiteit! Ga de strijd aan 

met elkaar!

14.30 - 15.30 Volleyballen in het 

zand! Wie gaat deze 

wedstrijd winnen? Doe 

gezellig mee vandaag!

Beach 

volleybal (10+)

Palmboom 

klimmen                  

(4-8 jaar)

Verzamelen bij de receptie 

lodge! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur 

een lange broek aan! 

16.00 - 17.00 Kom dit uurtje 

vrijblijvend klimmen in 

onze palmboom! Trek 

dichte schoenen aan!

Poets snel je tanden, want 

het is weer knutseltijd! 

Kom je deze ochtend 

langs bij de Funbrigade!

10.30 - 11.30 Kom jij vandaag ook 

weer iets nieuws 

knutselen? Vergeet je 

creatieve handen niet!

Kidsfun

Slagbal! Ga de strijd aan 

met dit te gave spel! 

Verzamelen in de Happy 

Fun Beach!

13.00 - 14.00 Kom naar de 

bowlingbaan toe en 

doe gezellig mee! Wie 

zal er winnen?

Bowlen             

(8-12 jaar)

Dinsdag 16 april Woensdag 17 april

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
Levend 

stratego

14.30 - 15.30
Beach games                   

(8-12 jaar)

16.00 - 17.00
Bowlen           

(4-8 jaar)

19.00 - 19.30
KidsSunset

20.00 - 
Alles mag 

vandaag

Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je dans 

moves zien in de Happy 

Fun Beach!

19.00 - 19.30 Lekker swingen tijdens 

de enige echte disco! 

Heb jij je 

dansschoenen al aan? 

KidsSunset

Wow! Te gek! 

Verschillende sporten in 

het zand! Kom snel naar 

de Happy Fun Beach! 

14.30 - 15.30
Dodgeball 

(10+)

Geef je snel op bij de 

Funbrigade om gezellig te 

bowlen met de 

Funbrigade! Gezellig!

16.00 - 17.00

Kom dit uurtje 

vrijblijvend klimmen in 

onze palmboom! Trek 

dichte schoenen aan!

13.00 - 14.00
Palmboom 

klimmen

Verzamelen bij de 

receptie lodge! Trek 

dichte schoenen en bij 

voorkeur een lange 

broek aan! 

Bevrijd de vlieg                   

(4-10 jaar)

Eet snel je boterham op 

en kom naar de Happy 

Fun Beach om te 

knutselen! Dit wordt 

gezellig!

Kom jij vandaag ook 

weer iets nieuws 

knutselen? Vergeet je 

creatieve handen niet!

10.30 - 11.30
Kidsfun

Kom gezellig met het 

gezin naar de Happy 

Fun Beach toe om de 

Funbrigade te 

ontmoeten!

Ga de strijd met elkaar 

aan in de Happy Fun 

Beach! Welk team zal 

overwinnen? 

Een variant op het 

bekende TV-programma 

"Alles mag op zondag" 

Doe mee!

Verzamelen bij de receptie 

lodge! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur 

een lange broek aan!

20.00 - 
Family time

Donderdag 18 april Vrijdag 19 april

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!


