
Donderdag 18 juli                        

Geef je op bij de Funbrigade voor 

donderdag 14:00 uur!                       

Kosten: € 7,- p.p.                             

Min. 20 opgaves                                                                     

Begintijd: 16:00 uur!

Zondag 14 juli                                

Voor en na de dienst is er ruimte        

voor koffie en thee!                                                  

Van 10:30 uur - 11:30 uur in              

het tapas restaurant!

Dinsdag 16 juli                               

Geef je op bij de Funbrigade voor 

maandag 17.00 uur!                   

Kosten: € 4,50 p.p.                             

Vertrek: 11:00 uur                            

Duur: 1,5 uur                                          

Min. 20 opgaves   

Maandag 15 juli                                                     

Laat vanavond je haren invlechten! 

Prijzen verschillend! Betaling kan 

contant & met de pin!                   

Vanaf 18:30 uur in de Happy Fun 

Beach!

Woensdag 17 juli                        

Geef je op bij de Funbrigade voor 

dinsdag 17:00 uur!                     

Kosten: €12,00 p.p.                    

Verzamelen om 09:30 uur op het 

startpunt:                                              

Gedempte haven 4 Hardenberg!                             

Duur: 3 uur

Woensdag 17 juli                        

Stoetenslagh Got Talent 20:30 uur!                

Geef je op bij de Funbrigade voor 

dinsdag 17:00 uur en verras het 

publiek met jouw act!  

Huifkartocht

Kano afzaktocht 

Beauty night 

Lasergamen 8+ Kerkdienst

Highlights

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
Handboog 

schieten      

(14+ & ouders)

13.00 - 14.30
Water 

spektakel 

(10+)

15.00 - 16.00
Schmink 

festijn           

(4-10 jaar)

19.00 - 19.30 
KidsSunset

19.30 - 20.30 
Giga spel              

(8-12 jaar)

21.00 - 01.00 
De BOX (12+)

21.00 - 
Crazy 

summer 

battle

Doen jullie vandaag mee 

met deze te gekke activiteit! 

Ga de strijd aan met elkaar!
Levende lotto 

(10+)

Laat je dit uur schminken 

door onze Funbrigade! Hoe 

wil jij er graag uit zien? In 

de Happy Fun Beach!

15.00 - 16.00 Kom dit uurtje vrijblijvend 

klimmen in onze 

palmboom! Trek dichte 

schoenen aan!

Palmboom 

klimmen            

(4-8 jaar)

21.00 - Kom naar de Happy Fun 

Beach en zing met ons 

mee tijdens de karaoke 

avond! Welk lied is jouw 

favoriet?

Karaoke time

Wat een gezellige gekke 

avond belooft dit te worden, 

kom gezellig mee doen met 

de battle!

21.00 - 01.00 Laat vanavond je beste 

dans moves zien in de 

BOX! Wie heeft de coolste 

moves?

De BOX (12+)

Kom lekker chillen met je 

vrienden in de chillzone! 

Welk muziek liedje is jouw 

favoriet?

19.30 - 20.30 Schiet vandaag mee met 

deze te gekke sport! 

Verzamelen bij de 

bowlingbaan! Durf jij?

Handboog 

schieten          

(10-14 jaar)

Tijd voor het enige echte 

GIGA spel! Lukt het je om 

alle vragen te 

beantwoorden? 

19.00 - 19.30 Vind jij het geweldig om te 

dansen? Dans gezellig 

mee in de Happy Fun 

Beach tijdens de disco!

Kidsfun

Schiet vandaag mee met 

deze te gekke sport! 

Verzamelen bij de 

bowlingbaan! Durf jij?

11.00 - 12.00 Ga samen met een 

medewerker van de 

Funbrigade een eigen vlog 

maken! Hoe gaaf is dat!

Make your own 

vlog (10+)

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!

KidsSunset

Lekker swingen tijdens de 

enige echte disco! Heb jij je 

dansschoenen al aan? 

15.00 - 16.00

Alleen maar super gave 

spellen met water! 

Verzamelen buiten naast de 

Happy Fun Beach!

13.00 - 14.30 De enige echte 

Stoetenslagh spelen! Wie 

wordt de grote winnaar?

Stoetenslagh 

spelen              

(8+)

Zaterdag 13 juliVrijdag 12 juli

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

09.00 - 10.00
Bootcamp 

(10+)

11.00 - 12.00
Levend 

kwartet (8+)

13.00 - 14.30 
Panna 

toernooi 

(12+)

15.00 - 16.00
Happy speel 

festijn                     

(4-10 jaar)

19.00 - 19.30
KidsSunset

19.30 - 20.30
Beach 

volleybal 

(10+)

21.00 - 01.00
De BOX (12+)

21.00 -
Triviant quiz 

Test je kennis over de 

verschillende categorieën 

zoals geschiedenis, sport of 

cultuur!

21.00 - Ga vanavond in teams de 

strijd aan met elkaar in 

deze knotsgekke show! 

Wie durft het aan?

Grote Happy 

Fun show

Vraag je eigen verzoekjes 

aan bij de DJ! Wie weet 

wordt jouw aanvraag wel 

gedraaid!

21.00 - 01.00 Waar is dat feestje? Hier is 

dat feestje! Kom swingen 

samen met je vrienden in 

de BOX!

De BOX (12+)

Volleyballen in het zand! 

Wie gaat deze wedstrijd 

winnen? Doe gezellig mee 

vandaag!

19.30 - 20.30 Een gaaf spel met pijl en 

boog! Twee teams strijden 

tegen elkaar om de 

overwinning! 

Shoot out (12+)

Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je dans 

moves zien in de Happy 

Fun Beach!

19.00 - 19.30 Kom gezellig naar onze 

poppenkast naast onze 

Happy Fun Beach voor 

een gaaf avontuur!

Poppenkast        

(4-10 jaar)

We gaan allemaal leuke 

spelletjes doen! Bij zonnig 

weer graag kleding 

meenemen die nat mag 

worden! 

15.00 - 16.00 Spetteren op onze 

recreatieplas! Zwemdiploma 

verplicht! Verzamelen bij de 

Tubby Splash! 

Splash Fun! 

(10+)

Trek je schoenen aan en 

kom snel mee doen tijdens 

dit toernooi! Wie wint er? 

15.00 - 16.00 Verzamelen bij de receptie 

lodge! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur 

een lange broek aan! 

Hutten bouwen                 

(4-10 jaar)

Hoe snel heb jij een 

kwartet? Verzamelen buiten 

naast de Happy Fun Beach! 

13.00 - 14.30 Helpen jullie ons mee 

tijdens deze te gekke 

activiteit! Zorg dat je 

samenwerkt met elkaar!

Joepie`s 

museum roof               

(8-12 jaar)

Voor de sportievelingen een 

gezellige uitdaging! Wie 

durft het aan? Dit wordt 

gaaf!

11.00 - 12.00 Kom dit uurtje vrijblijvend 

klimmen in onze 

palmboom! Trek dichte 

schoenen aan!

Palmboom 

klimmen                    

(8-12 jaar) 

In de Happy Fun Beach 

gaan we creatief knutselen 

deze ochtend! Kom jij ook?

10.30 - 11.30 De Funbrigade heeft voor 

deze ochtend weer iets 

leuks bedacht! Knutsel jij 

ook mee?

Kidsfun

Zondag 14 juli Maandag 15 juli

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

11.30 - 12.30 
Snapshot!                 

(10+)

13.00 - 14.30
Mijn vader is 

de beste! 

(10+)

15.00 - 16.00
Bevrijd de 

vlieg                   

(4-10 jaar)

15.00 - 16.00 
Aqua slagbal       

(8-12 jaar) 

19.00 - 19.30
KidsSunset

19.30 - 20.30
Kwalleballen 

(12+)

21.00 - 01.00

De BOX (12+)

21.00 -

Bingo

Maak kans op erg leuke 

prijzen! Koop uw kaartje 

voor € 8,50 in de Happy 

Fun Beach!

20.30 - SHOWTIME! Kom naar de 

Happy Fun Beach voor 

een te gekke 

Talentenshow! 

Stoetenslagh 

Got Talent 

aansluitend 

karaoke time

Wil jij nog even lekker 

chillen in plaats van bij de 

caravan zitten? Kom dan 

snel naar de BOX toe!

21.00 - 01.00 Dance dance dance! 

Dansen op de mooiste 

dance hits! Welk lied is 

jouw favoriet?

De BOX (12+)

Ga de strijd met elkaar aan! 

Kwalleballen! Dit wordt te 

gek! Verzamelen in de 

Happy Fun Beach!

19.30 - 20.30 Verzamelen bij de receptie 

lodge! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur 

een lange broek aan!

Levend 

stratego        

(10+)

Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je dans 

moves zien in de Happy 

Fun Beach!

19.00 - 20.00 We gaan oefenen voor de 

show van vanavond! Geef 

je bij de Funbrigade op 

voor deze gave show!

Oefenen Got 

Talent

Dit wordt te gek! Slagbal in 

aqua variant! Kom snel 

naar het 

evenemententerrein! 

15.00 - 16.00 Ga op het strand de strijd 

met elkaar aan! Welk team 

scoort de meeste 

doelpunten?

Beach Knots 

Hockey              

(8-12 jaar)

Verzamelen bij de receptie 

lodge! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur 

een lange broek aan! 

15.00 - 16.00 Ga de strijd met elkaar aan 

tijdens de verschillende 

estafette spelletjes! Wie is 

er het snelste?

Estafette 

spellen              

(4-8 jaar)

Geef je samen met je vader 

op bij de Funbrigade! Trek 

dichte schoenen aan en ga 

de strijd 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+)

Neem je eigen telefoon 

mee naar deze activiteit, 

want deze zul je nodig 

hebben! 

11.00 - 12.00 Trek je schoenen aan en 

kom snel mee doen tijdens 

dit toernooi! Wie wint er? 

Panna toernooi           

(8-12 jaar)

Eet snel je boterham op en 

kom naar de Happy Fun 

Beach om te knutselen! Dit 

wordt gezellig!

10.30 - 11.30 Trek deze ochtend niet je 

mooiste kleding aan, want 

we gaan schilderen met 

zijn allen!

Kidsfun

Dinsdag 16 juli Woensdag 17 juli

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

Frisbee 

games (10+)

13.00 - 14.30

Kayak Polo 

(10+)

15.00 - 16.00

Kinder bingo           

(4-10 jaar)

19.00 - 19.30

KidsSunset

19.30 - 20.30

Smokkelspel                     

(8-12 jaar)

21.00 - 01.00

De BOX (12+)

21.00 - 

Sport quiz

21.00 - Lukt het jou om in 1 minuut 

de opdracht te voltooien? 

Doe dan mee met dit te 

gekke spel!

Minute to win it 

Weet jij alles van sport? 

Kom dan snel naar de 

Happy Fun Beach toe om 

het te testen!

21.00 - 01.00 Wil jij nog even lekker 

chillen in plaats van bij de 

caravan zitten? Kom dan 

snel naar de BOX toe!

De BOX (12+)

Dance dance dance! 

Dansen op de mooiste 

dance hits! Welk lied is 

jouw favoriet?

19.30 - 20.30 Weet jij alle antwoorden op 

de vragen over het 

Stoetenslagh? Verzamelen 

in de Happy Fun Beach! 

Stoetenslagh 

speurtocht          

(8-12 jaar)

Verzamelen bij de receptie 

lodge! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur 

een lange broek aan!

19.00 - 19.30 Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je dans 

moves zien in de Happy 

Fun Beach!

KidsSunset

Trek je mooiste outfit aan 

voor deze te gekke disco! 

Welke dans is jouw 

favoriet?

15.00 - 16.00 Doe jij mee met deze te 

gekke sport? Verzamelen 

in de Happy Fun Beach!
Beach tennis        

(8-12 jaar)

Een bingo speciaal voor de 

kinderen! Koop een kaartje 

bij de bar! € 2,50 per 

kaartje!

15.00 - 16.00 Laat je dit uur schminken 

door onze Funbrigade! Hoe 

wil jij er graag uit zien? In 

de Happy Fun Beach!

Schmink festijn           

(4-10 jaar)

Polo spelen in een kayak op 

het water! Kom naar het 

strand voor de Happy Fun 

Beach!

13.00 - 14.30 Neem je eigen fles mee 

naar het evenementen-

terrein! Wie lukt het om de 

fles vol te houden? 

Flessen 

voetbal                

(8-12 jaar)

Allemaal gave spelletjes 

met een frisbee! Durf jij het 

aan? Kom naar het 

evenemententerrein!

11.00 - 12.00 Schiet vandaag mee met 

deze te gekke sport! 

Verzamelen bij de 

bowlingbaan! Durf jij?

Handboog 

schieten      

(14+ & ouders)

De Funbrigade heeft voor 

deze ochtend weer iets 

leuks bedacht! Knutsel jij 

ook mee?

10.30 - 11.30 Poets snel je tanden, want 

het is weer knutseltijd! 

Kom je deze ochtend langs 

bij de Funbrigade!

Kidsfun

Donderdag 18 juli Vrijdag 19 juli

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!


