
10.30 - 11.30
Kidsfun

11.00 - 12.00
Palmboom 

klimmen                                       

(8-12 jaar)

13.00 - 14.30
Dodgeball 

(10+)

15.00 - 16.00
Bevrijd de 

vlieg                   

(4-10 jaar)

19.00 - 19.30
KidsSunset

21.00 - 
Family Paas 

time

Verzamelen bij de receptie 

lodge! Trek dichte schoenen 

en bij voorkeur een lange 

broek aan! 

Ga de strijd met elkaar aan 

in de Happy Fun Beach! 

Welk team zal overwinnen? 

19.30 - 20.30

Kom dit uurtje vrijblijvend 

klimmen in onze palmboom! 

Trek dichte schoenen aan!

Wow! Te gek! 

Verschillende sporten in 

het zand! Kom snel naar 

de Happy Fun Beach! 

Kom jij vandaag ook weer 

iets nieuws knutselen? 

Vergeet je creatieve handen 

niet!

In de Happy Fun Beach 

gaan we creatief 

knutselen deze ochtend! 

Kom jij ook?

Schiet vandaag mee met 

deze te gekke sport! 

Verzamelen bij de 

bowlingbaan!

Ontmoet de Funbrigade in de 

Happy Fun Beach en doe 

mee met leuke 

paasspelletjes!

Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je dans 

moves zien in de Happy 

Fun Beach!

Handboog 

schieten (12+)

21.00 - 
Wereld quiz

Lekker swingen tijdens de 

enige echte disco! Heb jij je 

dansschoenen al aan? 

19.00 - 19.30
KidsSunset

Yes we gaan speuren! 

Weet jij alle antwoorden 

op de vragen over 

Pasen?

Expeditie 

Robinson 

(10+)

15.00 - 16.00
Eieren 

schilderen      

(4-10 jaar)

15.00 - 16.00
Paas-

speurtocht     

(8-12 jaar)

Kidsfun
10.30 - 11.30

11.00 - 12.00
Beach games 

(8-12 jaar)

13.00 - 14.30

Trek niet je mooiste 

kleren aan vandaag! We 

gaan eieren schilderen, 

hoe leuk!

Welk team is het slimste? 

En welk team is het 

snelst? Doe mee met 

deze gave activiteit! 

Test je kennis over de 

wereld! Weten jullie alle 

antwoorden? Doe 

gezellig mee!

Vrijdag 19 april Zaterdag 20 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

Paas brunch

11.00 - 12.00

Beach 

volleybal 

(10+)

13.30 - 14.30

Paas eieren 

zoeken               

(4-10 jaar)

15.00 - 16.00

Broodjes 

bakken        

(4-8 jaar)

15.00 - 16.00
Eierroof (10+)

19.00 - 19.30

KidsSunset

19.30 - 20.30

Bowlen (12+)

21.00 -

Karaoke time

Bowlen             

(8-12 jaar)

Help je mee om alle 

verstopte eieren terug te 

vinden? Neem een mandje 

of tasje mee! 

13.30 - 14.30 Help je mee om alle 

verstopte eieren terug te 

vinden? Neem een 

mandje of tasje mee! 

Paas eieren 

zoeken               

(4-10 jaar)

Voetbal 

toernooi              

(8-12 jaar)

Kom gezellig een broodje 

bakken bij het kampvuur 

naast de Happy Fun Beach! 

15.00 - 16.00 Roep je vrienden bij 

elkaar en win het 

toernooi! Verzamelen bij 

het voetbalveld! 

Opgave in de Happy Fun 

Beach voor 20 april 12u! 

Kosten: €14,50 p.p! Kids t/m 

12 jaar €7,25!

11.00 - 13.30

Volleyballen in het zand! 

Wie gaat deze wedstrijd 

winnen? Doe gezellig mee 

vandaag!

11.00 - 12.00 Geef je snel op bij de 

Funbrigade om gezellig te 

bowlen met de 

Funbrigade! Gezellig!

Geef je snel op bij de 

Funbrigade om gezellig te 

bowlen met de Funbrigade! 

Gezellig!

21.00 - Test je kennis van 

muziek in onze Happy 

Fun Beach! Zorg dat je 

de juiste antwoorden 

geeft!

Muziek quiz

Opgave in de Happy Fun 

Beach voor 20 april 12u! 

Kosten: €14,50 p.p! Kids 

t/m 12 jaar €7,25!

Paas brunch

Verzamelen bij de receptie 

lodge! Trek dichte schoenen 

en bij voorkeur een lange 

broek aan!

15.00 - 16.00 Kom gezellig een broodje 

bakken bij het kampvuur 

naast de Happy Fun 

Beach! 

Broodjes 

bakken            

(8-12 jaar)

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

Kom naar de Happy Fun 

Beach en zing met ons mee 

tijdens de karaoke avond! 

Welk lied is jouw favoriet?

Zondag 21 april Maandag 22 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

11.00 - 12.00
Levende 

mania          

(8-12 jaar)

13.00 - 14.30
Boys vs girls 

sportstrijd 

(12+)

15.00 - 16.00
Bowlen          

(4-8 jaar)

15.00 - 16.00
Smokkelspel 

(8-12 jaar)

19.00 - 19.30
KidsSunset

21.00 - 
Tv shows 

show

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

Verzamelen bij de receptie 

lodge! Trek dichte schoenen 

en bij voorkeur een lange 

broek aan! 

11.00 - 12.00 Ga in tweetallen de strijd 

aan tijdens de 

verschillende opdrachten! 

Welk duo wint er?

Duo battle         

(8-12 jaar)

De jongens nemen het tegen 

de meiden op in deze strijd! 

Trek dichte schoenen aan!

13.00 - 14.30 Een te gekke activiteit 

voor de tieners! Lukt het 

jullie om de mol te 

ontmaskeren?

Wie is de mol? 

(10+)

Spons, water 

& vuur                  

(4-10 jaar)

Verzamelen bij de receptie 

lodge! Trek dichte schoenen 

en bij voorkeur een lange 

broek aan!

15.00 - 16.00 Geef je snel op bij de 

Funbrigade om gezellig te 

bowlen met de 

Funbrigade! Gezellig!

Bowlen             

(8-12 jaar)

Geef je snel op bij de 

Funbrigade om gezellig te 

bowlen met de Funbrigade! 

Gezellig!

15.00 - 16.00 Verzamelen bij de 

receptie lodge! Trek 

dichte schoenen aan!

19.00 - 19.30
KidsSunset

21.00 - 
Familie quiz

Super gaaf! Allemaal 

verschillende tv shows 

samen 1 grote show! 

We maken er een 

gezellige avond van 

tijdens deze quiz! Kom 

naar de Happy Fun 

Beach!

Lekker swingen tijdens de 

enige echte disco! Heb jij je 

dansschoenen al aan? 

Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je dans 

moves zien in de Happy 

Fun Beach!

Dinsdag 23 april Woensdag 24 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

11.00 - 12.00
Vlaggen roof 

(8-12 jaar)

13.00 - 14.30
Shoot out 

(10+)

15.00 - 16.00
Kinder bingo        

(4-10 jaar)

19.00 - 19.30
KidsSunset

21.00 - 
Grote Happy 

Fun show

Ga op het strand de strijd 

met elkaar aan! Wie 

scoort de meeste 

doelpunten tijdens de 

wedstrijd?

Beach Knots 

Hockey             

(4-8 jaar)

In de Happy Fun Beach gaan 

we creatief knutselen deze 

ochtend! Kom jij ook?

De Funbrigade heeft voor 

deze ochtend weer iets 

leuks bedacht! Knutsel jij 

ook mee?

10.30 - 11.30
Kidsfun

Trek je mooiste outfit aan 

voor deze te gekke disco! 

Welke dans is jouw 

favoriet?

Een knotsgekke activiteit 

zal dit worden! Durf jij de 

crazy 44 aan? Neem je 

telefoon mee!

De enige echte 

Stoetenslagh spelen! Wie 

wordt de grote winnaar?

Ga vanavond in teams de 

strijd aan met elkaar in deze 

knotsgekke show! Wie durft 

het aan?

Verzamelen bij de receptie 

lodge! Trek dichte schoenen 

en bij voorkeur een lange 

broek aan!

19.00 - 19.30
KidsSunset

19.30 - 20.30
Crazy 44 (10+)

21.00 -00.00

Stoetenslagh 

spelen (10+)

Een bingo speciaal voor de 

kinderen! Koop een kaartje 

bij de bar! € 2,50 per kaartje!

15.00 - 16.00

Wie kent dit te gekke spel 

niet? We verzamelen in de 

Happy Fun Beach! Doe 

gezellig mee!

11.00 - 12.00
Kubb                     

(8-12 jaar)

De BOX (12+)

21.00 - Een gaaf spel waarbij je 

moet proberen elke ronde 

te overleven! Wie 

overwint?

Dance dance dance! 

Dansen op de mooiste 

dance hits! Welk lied is 

jouw favoriet?

Beat the best

Vind jij het geweldig om te 

dansen? Dans gezellig mee 

in de Happy Fun Beach 

tijdens de disco!

15.00 - 16.00 Just dance! Laat zien hoe 

goed je de video kunt 

nadansen! Ben jij een 

danstalent?

Just dance             

(8-12 jaar)

Een gaaf spel met pijl en 

boog! Twee teams strijden 

tegen elkaar om de 

overwinning! 

13.00 - 14.30

Woordzoeker Highlights

Donderdag 25 april Vrijdag 26 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!


