
16.00 - 17.00 
Palmboom 

klimmen

19.00 - 19.30 
KidsSunset

19.30 - 20.30 
Handboog 

schieten 

(10+)

21.00 - 01.00 
De BOX (12+)

21.00 - 
Alles mag 

vandaag

Triviant quiz 
Test je kennis over de 

verschillende categorieën 

zoals geschiedenis, sport 

of cultuur!

Kom lekker chillen met je 

vrienden in de chillzone! 

Welk muziek liedje is jouw 

favoriet?

Schiet vandaag mee met 

deze te gekke sport! 

Verzamelen bij de 

bowlingbaan! Durf jij?

19.30 - 20.30 

Lekker swingen tijdens de 

enige echte disco! Heb jij 

je dansschoenen al aan? 

Verzamelen bij de 

receptie lodge! Trek 

dichte schoenen en bij 

voorkeur een lange broek 

aan! 

Kom dit uurtje vrijblijvend 

klimmen in onze palmboom! 

Trek dichte schoenen aan!

In de Happy Fun Beach 

gaan we creatief 

knutselen deze ochtend! 

Geef je snel op bij de 

Funbrigade om gezellig 

te bowlen! Vol = Vol!

Vind jij het geweldig om 

te dansen? Dans gezellig 

mee in de Happy Fun 

Beach!

16.00 - 
Laser gamen 

(8+)

Bowlen              

(8-12 jaar)

21.00 - 01.00
De BOX (12+)

21.00 - 

Een variant op het 

bekende TV-programma 

"Alles mag op zondag" 

Doe mee!

Kidsfun
10.30 - 11.30

11.00 - 12.00
Levend 

stratego (8+)

13.00 - 14.30

Verzamelen bij de 

receptie lodge! Trek 

dichte schoenen en bij 

voorkeur een lange broek 

aan! 

Polo spelen in een kayak 

op het water! Kom naar 

het strand voor de Happy 

Fun Beach!

Wil jij nog even lekker 

chillen in plaats van bij 

de caravan zitten? Kom 

dan snel naar de BOX!

19.00 - 19.30
KidsSunset

Geef je op bij de 

Funbrigade voor zaterdag 

12u. Kosten: € 7,- per 

persoon! Min. 20 

opgaves!

Kayak Polo 

(10+)

15.00 - 16.00
Hutten 

bouwen               

(4-10 jaar)

Vrijdag 7 juni Zaterdag 8 juni 

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 - 12.30
Huifkartocht

11.15 - 12.15
Palmboom 

klimmen

13.00 - 14.30 
Mijn vader is 

de beste! 

(10+)

16.00 - 17.00 
Joepie`s 

speurtocht        

(4-10 jaar)

19.00 - 19.30 
KidsSunset

19.30 - 20.30 
Giga chaos 

games  (10+)

21.00 - 01.00 
De BOX (12+)

21.00 - 
Bingo

Geef je op bij de 

Funbrigade voor maandag 

17.00 uur. Kosten: € 4,50 

p.p. Min. 20 opgaves! 

11.00 - 12.00 Schiet vandaag mee met 

deze te gekke sport! 

Verzamelen bij de 

bowlingbaan! Durf jij?

Handboog 

schieten (10+)

Kom dit uurtje vrijblijvend 

klimmen in onze 

palmboom! Trek dichte 

schoenen aan!

13.00 - 14.30 Verzamelen bij de 

receptie lodge! Trek 

dichte schoenen en bij 

voorkeur een lange broek 

aan!

Vlaggen roof 

(8-12 jaar)

Beach knots 

hockey               

(4-10 jaar)

Geef je samen met je vader 

op bij de Funbrigade! Trek 

dichte schoenen aan en ga 

de strijd aan!

15.00 - 16.00 Ga op het strand de strijd 

met elkaar aan! Wie 

scoort de meeste 

doelpunten tijdens de 

wedstrijd?

Kom jij vandaag ook weer 

iets nieuws knutselen? 

Vergeet je creatieve handen 

niet!

10.30 - 11.30 Eet snel je boterham op 

en kom naar de Happy 

Fun Beach om te 

knutselen! Dit wordt 

gezellig!

Kidsfun

Lekker feesten in de box! 

Trek je stoere kleren aan en 

kom een gezellige avond 

beleven!

Help Joepie vanmiddag 

mee om het mysterie op te 

lossen tijdens de 

speurtocht!

16.30 - 17.00 Trek je mooiste outfit aan 

voor deze te gekke disco! 

Welke dans is jouw 

favoriet?

KidsSunset

Vind jij het geweldig om te 

dansen? Dans gezellig mee 

in de Happy Fun Beach!

Allemaal verschillende 

sporten en dat in 1 spel! 

Hoe gaaf! Kun jij dit 

voltooien?

Maak kans op erg leuke 

prijzen! Koop uw kaartje 

voor € 8,50 in de Happy 

Fun Beach!

Zondag 9 juni  Maandag 10 juni

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!


