
Ons animatieteam 'De Funbrigade' 

organiseert de leukste activiteiten                                    

voor alle leeftijden.                                                                                  

-                                                                                  

Bekijk ons activiteitenprogramma,                                 

hopelijk zien we jullie snel!

Volgen jullie ons al op Facebook,                       

Instagram en TikTok?                                                                                                     

-                                                                                   

Hierop delen wij de leukste foto's en                    

video's van ons park!                                                                                                       

-                                                                                     

Je kunt ons vinden onder de naam 

Stoetenslagh!                                                          

Zondag 24 oktober                                                                             

Gaaf, er is een goochelaar op ons park!                                                                                                         

-                                                                              

Kom naar de Happy Fun Beach en laat je 

verrassen door de goochelaar.                                                                                         

-                                                                            

Speciaal voor het hele gezin!

Donderdag 28 oktober                                        

Speciaal voor de stoere jongens!                                                                                                   

-                                                                             

Laat deze middag vanaf 13.00 uur                                       

je haren knippen en met een gaaf figuur                       

naar keuze opscheren.                                                                                                               

-                                                                            

Kosten: €20,-                                                              

In de Happy Fun Beach!

Donderdag 28 oktober                                                

Gaaf een potje lasergamen in het bos!                                                                       

-                                                                                        

Opgeven kan vanaf maandag 25 oktober bij               

de Funbrigade in de Happy Fun Beach.                                                                                                                   

-                                                                                       

Kosten: €7,- p.p.                                              

Begintijd eerste groep: 15.00 uur.                      

Duur: 30 minuten.                                                                

Er zijn meerdere groepen.                                                                                                                                                                                                                            

Maandag 25 oktober                                                                                               

-                                                                                                        

Laat deze middag vanaf 13.00 uur                                            

je haren invlechten in de                                        

Happy Fun Beach.                                                                                                        

-                                                                    

Prijzen zijn verschillend, betaling kan                                              

zowel contant als met de pin.                          

De Funbrigade Social Media

Haren opscheren

Lasergamen (8+) Haren vlechten

Goochelshow



10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Knutselen               

(4-12 jaar)

11.00 - 12.00

Palmboom 

klimmen            

(7-9 jaar)

13.00 - 14.00

Vlaggen roof                              

(8-14 jaar)

15.00 - 16.00

Carabouille 

speurtocht              

(4-10 jaar)

15.30 - 16.30 

Trefbal                  

(8-12 jaar)

18.30 - 19.00

Minidisco              

(4-12 jaar)

19.15 - 20.15

Handboog 

schieten                       

(13-15 jaar)

20.30 - 

Grote Happy 

Fun show               

(10-17 jaar)

Ga vanavond in teams de strijd aan met elkaar 

in deze knotsgekke show! In de Happy Fun 

Beach. 

Schiet vandaag mee met deze te gekke sport! 

Verzamelen bij de bowlingbaan! Durf jij?
19.30 - Kom jij vanavond ook een liedje zingen tijdens 

de karaoke in de Happy Fun Beach? Gezellig. 
Karaoke time               

(gezin) 

Zijn jullie klaar voor de minidisco? De 

Funbrigade wacht op jullie in de Happy Fun 

Beach!

18.30 - 19.00 Welk liedje is jouw favoriet? Kom naar de 

Happy Fun Beach en laat je dansmoves zien! 
Minidisco              

(4-12 jaar)

Spring en vlieg! Ben jij klaar voor trefbal? 

Verzamelen in de Happy Fun Beach!
16.30 - 17.00 Clapou is in de Happy Fun Beach! Komen 

jullie ook langs voor een high-five en een gave 

foto samen? Vergeet je foto camera niet.Meet en greet 

Clapou

Weten jullie alle antwoorden op de vragen 

over Carabouille? We verzamelen buiten bij de 

BOX!

15.00 - 16.00 Maak samen met de Funbrigade een 

wandeling door het bos en ga op zoek naar al 

het moois uit de natuur! We verzamelen bij de 

BOX. Trek dichte schoenen aan!

Herfst-

wandeling                                     

(4-10 jaar)

Gaaf, we spelen vlaggenroof! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur een lange broek aan. 

We verzamelen buiten bij de BOX. 

13.00 - 14.00 We gaan voetballen! Kom naar het sportveld 

naast de Happy Fun Beach en doe mee! 
Voetbal                  

(8-12 jaar)

Kom dit uurtje vrijblijvend klimmen in onze 

palmboom! Trek dichte schoenen aan. In de 

Happy Fun Beach. 

11.00 - 12.00 Ga op het strand de strijd met elkaar aan! 

Welk team scoort de meeste punten? In de 

Happy Fun Beach!Beach Knots 

Hockey              

(8-12 jaar)

Knutselen               

(4-12 jaar)

Begin je dag goed met de wake up dance! 

Kom snel naar de Happy Fun Beach en dans 

mee!

10.15 - 10.30 Wakker worden! Kom naar de Happy Fun 

Beach en dans gezellig met ons mee!
Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

Donderdag 28 oktober                                                

Gaaf een potje lasergamen in het bos!                                                                       

-                                                                                        

Opgeven kan vanaf maandag 25 oktober bij               

de Funbrigade in de Happy Fun Beach.                                                                                                                   

-                                                                                       

Kosten: €7,- p.p.                                              

Begintijd eerste groep: 15.00 uur.                      

Duur: 30 minuten.                                                                

Er zijn meerdere groepen.                                                                                                                                                                                                                            

Maandag 25 oktober                                                                                               

-                                                                                                        

Laat deze middag vanaf 13.00 uur                                            

je haren invlechten in de                                        

Happy Fun Beach.                                                                                                        

-                                                                    

Prijzen zijn verschillend, betaling kan                                              

zowel contant als met de pin.                          

In de Happy Fun Beach gaan we knutselen. 

Knutsel jij ook mee? Super leuk!
10.30 - 11.30 Ben jij benieuwd wat we vandaag gaan 

knutselen? Kom naar de Happy Fun Beach!

Vrijdag 22 oktober Zaterdag 23 oktober



10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Knutselen               

(4-12 jaar)

11.00 - 12.00

Hutten 

bouwen                 

(8-12 jaar)

13.00 - 14.00

Beach games                 

(8-12 jaar)

14.30 - 15.30

Joepie`s 

speurtocht       

(4-12 jaar)

16.30 - 17.00

Minidisco              

(4-12 jaar)

19.00 - 

Goochelshow                                     

(gezin)

20.00 - 21.00 Vanavond staat de muziek aan in het 

binnenzwembad. Kom jij vanavond ook disco 

zwemmen? Gezellig! Disco 

zwemmen                   

(10-17 jaar)

Gaaf, er is een Goochelshow in de Happy Fun 

Beach! Ben jij ook zo benieuwd? Kom naar de 

Happy Fun Beach!

19.30 - Een quiz speciaal voor families! Gebruik jullie 

kennis om de quiz te winnen. In de Happy Fun 

Beach. Familie quiz                    

(gezin)

Het is tijd voor minidisco! Kom naar de Happy 

Fun Beach en dans met ons mee!
18.30 - 19.00 Trek je dansschoenen aan en dans mee met 

de minidisco in de Happy Fun Beach! 
Minidisco               

(4-12 jaar)

Joepie de kikker heeft een eigen speurtocht! 

We verzamelen in de Happy Fun Beach!
16.30 - 17.00 Carabouille is in de Happy Fun Beach om jullie 

te ontmoeten. Komen jullie ook langs voor een 

high-five en een gave foto samen? Vergeet je 

foto camera niet!

Meet en greet 

Carabouille

Wow! Te gek! Verschillende sporten in het 

zand! Kom snel naar de Happy Fun Beach! 
15.00 - 16.00 Kom dit uurtje vrijblijvend klimmen in onze 

palmboom! Trek dichte schoenen aan!
Palmboom 

klimmen            

(4-6 jaar)

Gaaf, we gaan hutten bouwen! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur een lange broek 

aan! Verzamelen bij de BOX!

13.00 - 14.30 Tijdens de sport mix spelen we verschillende 

sporten! Ben jij goed in volleybal of beter in 

hockey en voetbal? Kom naar de Happy Fun 

Beach en speel mee!

Sport mix                                    

(8-14 jaar)

Na de wake up dance gaan we lekker 

knutselen! Ben jij er ook bij in de Happy Fun 

Beach? Gezellig!

10.30 - 11.30 Kom jij deze ochtend ook knutselen in de 

Happy Fun Beach? Vergeet je creatieve 

handen niet!Knutselen               

(4-12 jaar)

De muziek staat al aan! Dans mee met de 

Funbrigade tijdens de wake up dance! 
10.15 - 10.30 We beginnen deze ochtend met dansen! Kom 

naar de Happy Fun Beach en dans gezellig 

mee! Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

Zondag 24 oktober Maandag 25 oktober



10.15 - 10.30 

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30 

Knutselen                          

(4-12 jaar)

13.00 - 14.00

Shoot out 

(10+)

14.30 - 15.30 

Happy speel 

festijn                     

(4-10 jaar)

16.00 - 16.30

Stoetenslagh 

kwartet                              

(6-10 jaar)

18.30 - 19.00

Minidisco               

(4-12 jaar)

19.30 - 

Ik hou van 

Holland                

(gezin)

Een spelshow bekend van TV! Hoe groot is 

jullie kennis over Nederland? We gaan er 

vanavond achter komen. In de Happy Fun 

Beach. 

19.30 - Kom jij vanavond ook een liedje zingen tijdens 

de karaoke in de Happy Fun Beach? Gezellig. 
Karaoke time               

(gezin) 

De muziek staat al aan! Dans jij ook mee 

tijdens de minidisco? In de Happy Fun Beach! 
18.30 - 19.00 Dans gezellig mee tijdens de minidisco in de 

Happy Fun Beach! Aansluitend aan de 

minidisco gaan we een rondje over het park 

lopen met onze mooie lampionnen. Lampion 

lichtjes incl. batterijen zijn voor €2,50 te koop 

bij de bar in de Happy Fun Beach. 

Minidisco en 

lampionnen-

optocht                             

(4-12 jaar)

Probeer zoveel mogelijk kwartetten te 

verzamelen tijdens dit gave spel! We 

verzamelen in de Happy Fun Beach. 

16.00 - 16.30 Just dance! Laat zien hoe goed je de video 

kunt nadansen! Ben jij een danstalent? In de 

Happy Fun Beach. Just dance          

(6-14 jaar)

We gaan allemaal leuke spelletjes doen. 

Verzamelen in de Happy Fun Beach!
14.30 - 15.30 Gaaf we spelen vlaggenroof! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur een lange broek 

aan. We verzamelen buiten bij de BOX. Vlaggen roof             

(4-10 jaar)

Een gaaf spel met pijl en boog! Twee teams 

strijden tegen elkaar om de overwinning! In de 

Happy Fun Beach. 

13.00 - 14.00 Spring en vlieg! Ben jij klaar voor trefbal? 

Verzamelen in de Happy Fun Beach!
Trefbal                  

(8-12 jaar)

Trek deze ochtend niet je mooiste kleding aan, 

want de knutsel van vandaag is met verf!
10.30 - 11.30 De knutselspullen zijn er klaar voor! Kom jij 

vandaag weer iets moois maken? In de Happy 

Fun Beach!Knutselen               

(4-12 jaar)

De Funbrigade is klaar voor de wake up 

dance! Ben jij er ook bij in de Happy Fun 

Beach? Gezellig. 

10.15 - 10.30 Voordat de knutsel begint gaan we lekker 

dansen om wakker te worden! Ben jij er ook 

bij? In de Happy Fun Beach. Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

Dinsdag 26 oktober Woensdag 27 oktober



10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Knutselen               

(4-12 jaar)

13.00 - 14.30 

Wie/wat ben 

ik?!                             

(8-12 jaar)

15.00 - 16.00

Palmboom 

klimmen    

15.00 - 

Lasergamen 

(8+)

16.30 - 17.00

Smul festijn                             

(4-10 jaar)

18.30 - 19.00 

Minidisco              

(4-12 jaar)

19.30 - 

Wereld quiz                

(gezin)

20.00 - 21.00

Disco 

zwemmen                   

(10-17 jaar)

Vanavond staat de muziek aan in het 

binnenzwembad. Kom jij vanavond ook disco 

zwemmen? Gezellig! 

Test je kennis over de wereld tijdens deze te 

gekke quiz! In de Happy Fun Beach. 

Zijn jullie klaar voor de minidisco? De 

Funbrigade wacht op jullie in de Happy Fun 

Beach!

19.30 - Lukt het jou om binnen 1 minuut de opdracht 

te voltooien? Kom naar de Happy Fun Beach 

en doe mee!Minute to win 

it                                     

(8-17 jaar)

Mjammie, we gaan cake versieren! Lust jij dit 

wel? Dit wordt smullen! In de Happy Fun 

Beach. 

18.30 - 19.00 Welk liedje is jouw favoriet? Kom naar de 

Happy Fun Beach en laat je dansmoves zien! 
Minidisco              

(4-12 jaar)

Gaaf, lasergamen in het bos! Begintijd eerste 

groep: 15.00 uur, er zijn meerdere groepen. 

Geef je op bij de Funbrigade voor donderdag 

15.00 uur. Kosten per persoon: €7,-

16.00 - 16.30 Weet jij waar op het park de foto is gemaakt? 

Doe mee met de foto speurtocht! Verzamelen 

in de Happy Fun Beach!Foto-

speurtocht                     

(8-12 jaar)

Kom dit uurtje vrijblijvend klimmen in onze 

palmboom in de Happy Fun Beach. Dichte 

schoenen zijn verplicht. 

14.30 - 15.30 Welk element gaat er winnen? Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur een lange broek 

aan! Verzamelen bij de BOX!Spons, water             

& vuur                                  

(4-10 jaar)

Hoe snel ben jij in het raden van de naam of 

het voorwerp dat op het kaartje staat? 

Verzamelen in de Happy Fun Beach. 

13.00 - 14.00 Volleyballen in het zand! Verzamelen op het 

volleybalveld in de Happy Fun Beach! Doe jij 

ook mee? Gezellig. Beach 

volleybal          

(8-12 jaar)

De Funbrigade heeft voor deze ochtend weer 

iets leuks bedacht! Knutsel jij ook mee? 

Gezellig! 

10.30 - 11.30 In de Happy Fun Beach gaan we knutselen. 

Knutsel jij ook mee? Super leuk!
Knutselen               

(4-12 jaar)

Zet je wekker voor de wake up dance! Kom 

naar de Happy Fun Beach en dans lekker 

mee!

10.15 - 10.30 Ben jij benieuwd wat we vandaag gaan 

knutselen? Kom naar de Happy Fun Beach!
Knutselen               

(4-12 jaar)

Donderdag 28 oktober Vrijdag 29 oktober


