
Dinsdag 22 oktober                               

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 21 oktober               

Poppenkast! 16.30 uur!                  

Kom gezellig naar onze poppenkast 

naast onze Happy Fun Beach voor 

een gaaf avontuur!                                                  

Leeftijd: 4 - 10 jaar!

Woensdag 23 oktober             

Stoetenslagh Got Talent! 20.30 uur! 

Showtime! Kom naar de Happy Fun 

Beach voor een te gekke 

Talentenshow!

Zaterdag 19 oktober                       

Karaoke time! 21:00 uur!                                

Kom naar de Happy Fun Beach            

en zing met ons mee tijdens                 

de karaoke! 

Dinsdag 22 oktober                  

Bingo! 21:00 uur!                                 

Maak kans op super leuke prijzen! 

Koop uw kaartje voor € 8,50 in de 

Happy Fun Beach!

Donderdag 24 oktober                 

Kinder bingo! 16.00 uur!                     

Een bingo speciaal voor de kinderen! 

Koop een kaartje bij de bar!                      

€ 2,50 per kaartje!

HuifkartochtPoppenkast

Kinder bingo

Highlights

Bingo

Got Talent show

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

12.30 -13.30
Make your 

own vlog 

(10+)

14.30 - 15.30
Beach games                   

(8-12 jaar)

16.00 - 17.00
Broodjes 

bakken                  

(4-10 jaar)

19.00 - 19.30
KidsSunset

19.45 - 
Movie night         

(10+)

21.00 - 
Jongens 

tegen de 

meisjes

Vierling voetbal 

toernooi (10+)

Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je dans 

moves zien in de Happy 

Fun Beach!

19.00 - 19.30

Wow! Te gek! Verschillende 

sporten in het zand! Kom 

snel naar de Happy Fun 

Beach! 

14.30 - 15.30 Helpen jullie ons mee 

tijdens deze te gekke 

activiteit! Zorg dat je 

samenwerkt met elkaar!

Joepie`s 

museum roof               

(8-12 jaar)

Kidsfun

Ga samen met een 

medewerker van de 

Funbrigade een eigen vlog 

maken! Hoe gaaf is dat!

12.30 -13.30 Hoe snel heb jij een 

kwartet? Verzamelen in de 

Happy Fun Beach

Levend kwartet 

(8+)

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!

Trek je mooiste outfit aan 

voor deze te gekke disco! 

Welke dans is jouw 

favoriet?

KidsSunset

Jammie! Zelf overheerlijke 

broodjes bakken boven het 

kampvuur! Dat wordt 

smullen! 

16.00 - 17.00 De jongens nemen het 

tegen de meiden op in 

deze strijd! Trek dichte 

schoenen aan!

Boys vs girls 

sportstrijd 

(10+)

Het is vanavond de jongens 

tegen de meisjes! Wie gaan 

de strijd winnen?

21.00 - Kom naar de Happy Fun 

Beach en zing met ons 

mee tijdens de karaoke 

avond! Welk lied is jouw 

favoriet?

Karaoke time

Kom naar de BOX voor een 

gezellige filmavond! Welke 

film is jouw favoriet?

19.45 - 20.45 Roep je vrienden bij elkaar 

en win het vierling voetbal 

toernooi! In de Happy Fun 

Beach!

Zaterdag 19 oktoberVrijdag 18 oktober

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

12.30 - 13.30
Panna 

toernooi 

(10+)

14.30 - 15.30
Mijn vader is 

de beste! 

(10+)

16.00 - 17.00
Palmboom 

klimmen            

(4-8 jaar)

19.00 - 19.30
KidsSunset

19.45 - 20.45
Beach Knots 

Hockey              

(8-12 jaar)

21.00 -
Alles mag 

vandaag

Geef je samen met je vader 

op bij de Funbrigade! Trek 

dichte schoenen aan en ga 

de strijd aan!

14.30 - 15.30 Een te gekke activiteit voor 

de tieners! Lukt het jullie 

om de mol te 

ontmaskeren?

Wie is de mol? 

(8+)

Trek je schoenen aan en 

kom snel mee doen tijdens 

dit toernooi! Wie wint er? 

12.30 - 13.30 Schiet vandaag mee met 

deze te gekke sport! 

Verzamelen bij de 

bowlingbaan! Durf jij?

Handboog 

schieten (10+)

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

Ga op het strand de strijd 

met elkaar aan! Welk team 

scoort de meeste 

doelpunten?

19.45 - 20.45 Weet jij alle antwoorden op 

de vragen over het 

Stoetenslagh? Verzamelen 

in de Happy Fun Beach! 

Stoetenslagh 

speurtocht        

(8-12 jaar)

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

Kom dit uurtje vrijblijvend 

klimmen in onze 

palmboom! Trek dichte 

schoenen aan!

16.30 - 17.00 Kom gezellig naar onze 

poppenkast naast onze 

Happy Fun Beach voor 

een gaaf avontuur!

Poppenkast         

(4-10 jaar)

Een variant op het bekende 

TV-programma "Alles mag 

op zondag" Doe mee!

21.00 - Weet jij de juiste 

antwoorden op alle 

vragen? Doe gezellig mee! 

Pub Quiz

Zondag 20 oktober Maandag 21 oktober

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

12.30 - 13.30
Beach games            

(8-12 jaar)

14.30 - 15.30 
Shoot out 

(10+)

16.00 - 17.00 
Beach knots 

hockey                   

(4-10 jaar)

19.00 - 19.30
KidsSunset

19.30 - 
Lampion 

optocht

21.00 - 

Bingo

Wow! Te gek! Verschillende 

sporten in het zand! Kom 

snel naar de Happy Fun 

Beach! 

14.30 - 15.30 Heb jij zin om mee te doen 

met spellen in het binnen 

zwembad? Zwemdiploma 

verplicht! 

Zwembad 

spelen            

(8+)

Geef je op bij de 

Funbrigade voor maandag 

17.00 uur. Kosten: € 4,50 

p.p. Min. 20 opgaves! 

12.30 - 13.30 Pompoen uithollen! Opgave 

bij de Funbrigade t/m 

dinsdag 18u! Prijs: € 2,50 

p.p. Max. 30 personen! In 

de BOX!

Pompoen 

workshop

Maak vanochtend een 

eigen lampion om 

vanavond mee te lopen met 

de lampion optocht!

10.30 - 11.30 Kom jij vandaag ook weer 

iets nieuws knutselen? 

Vergeet je creatieve 

handen niet!

Kidsfun

Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je dans 

moves zien 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

Ga op het strand de strijd 

met elkaar aan! Wie scoort 

de meeste doelpunten 

tijdens de wedstrijd?

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

Een gaaf spel met pijl en 

boog! Twee teams strijden 

tegen elkaar om de 

overwinning! 

16.00 - 17.00 We gaan allemaal leuke 

spelletjes doen! Bij zonnig 

weer graag kleding 

meenemen die nat mag 

worden! 

Happy speel 

festijn                     

(4-10 jaar)

Maak kans op erg leuke 

prijzen! Koop uw kaartje 

voor € 8,50 in de Happy 

Fun Beach!

Aansluitend aan de 

KidsSunset gaan wij met 

onze lampion een optocht 

lopen over het park!

Dinsdag 22 oktober Woensdag 23 oktober

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

12.30 - 13.30

Palmboom 

klimmen                    

(8-12 jaar) 

14.30 - 15.30

Herfst-     

speurtocht             

(4-10 jaar)

16.00 - 17.00

Kinder bingo           

(4-10 jaar)

19.00 - 19.30

KidsSunset

19.45 - 20.45

Beach 

volleybal             

(10+)

21.00 - 

Muziek quiz

Kom dit uurtje vrijblijvend 

klimmen in onze 

palmboom! Trek dichte 

schoenen aan!

12.30 - 13.30 Hoe snel heb jij een 

kwartet? Verzamelen in de 

Happy Fun Beach!
Levend kwartet 

(8+)

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

Trek je mooiste outfit aan 

voor deze te gekke disco! 

Welke dans is jouw 

favoriet?

19.00 - 19.30 Lekker swingen tijdens de 

enige echte disco! Heb jij 

je dansschoenen al aan? 
KidsSunset

Een bingo speciaal voor de 

kinderen! Koop een kaartje 

bij de bar! € 2,50 per 

kaartje!

16.00 - 17.00 Jammie! Zelf overheerlijke 

broodjes bakken boven het 

kampvuur! Dat wordt 

smullen! 

Broodjes 

bakken                  

(4-10 jaar)

We gaan speuren in het 

bos! Trek dichte schoenen 

aan! Verzamelen in de 

Happy Fun Beach!

14.30 - 15.30 Slagbal! Ga de strijd aan 

met dit te gave spel! 

Verzamelen in de Happy 

Fun Beach!

Strand slagbal 

(8+)

Test je kennis van muziek 

in onze Happy Fun Beach! 

Zorg dat je de juiste 

antwoorden geeft!

21.00 - Super gaaf! Allemaal 

verschillende tv shows 

samen in 1 grote show! 
Tv shows show

Volleyballen in het zand! 

Wie gaat deze wedstrijd 

winnen? Doe gezellig mee 

vandaag!

19.45 - 20.45 Schiet vandaag mee met 

deze te gekke sport! 

Verzamelen bij de 

bowlingbaan! Durf jij?

Handboog 

schieten (10+)

Donderdag 24 oktober Vrijdag 25 oktober

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!


