
10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Knutselen               

(4-12 jaar)

11.00 - 12.00

Mega ruil 

spektakel                        

(8-12 jaar)

13.00 - 14.30

Kajak Polo                 

(12-17 jaar)

14.00 - 15.00

Levend 

kwartet                      

(4-8 jaar)

15.00 - 16.00

Hutten 

bouwen                 

(8-12 jaar)

19.00 - 19.30

Minidisco              

(4-12 jaar)

19.00 - 20.00

Voetbal                    

(10-14 jaar)

21.00 - 

Welkomst-

avond                      

(gezin)

21.00 - 22.00

Handboog 

schieten                 

(15-17 jaar)

21.00 - 01.00

De BOX              

(12-17 jaar)

Donderdag 2 september                                                

Gaaf een potje lasergamen in het bos!                                                                       

-                                                                                        

Opgeven kan vanaf maandag 30 augustus,             

dagelijks tussen 13.00 en 17.30 uur 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.                                                                                                                                                                                                                            

Zondag 29 augustus                                                                                      

Gaaf, een colorrun!                                               

-                                                                                                                                   

Trek sportieve kleding aan die                                      

vies mag worden.                                                                     

-                                                                                                                

We verzamelen op het sportveld naast                                     

de Happy Fun Beach. 

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!
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)

Polo spelen in een kajak op het water! Kom 

naar het strand voor de Happy Fun Beach!
13.00 - 14.30 Een te gekke activiteit voor de tieners! Lukt het 

jullie om de mol te ontmaskeren? Verzamelen 

in de Happy Fun Beach!Wie is de mol?                            

(10-17 jaar)

Kun jij een klein voorwerp ruilen tegen iets 

veel groters? Doe dan mee! Verzamelen 

buiten naast de Happy Fun Beach!

11.00 - 12.00 Dit belooft een te gekke game te worden! 

Voltooi alle letters van het alfabet. We 

verzamelen in de Happy Fun Beach. ABC-game                                              

(8-12 jaar)

Gaaf, we gaan hutten bouwen! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur een lange broek 

aan! Verzamelen bij de BOX!

19.00 - 19.30 De muziek staat al aan! Dans jij ook mee 

tijdens de minidisco? In de Happy Fun Beach! 
Minidisco               

(4-12 jaar)

Wie maakt er als eerste een kwartet? 

Verzamelen buiten naast de Happy Fun 

Beach!

15.00 - 16.00 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,-

Lasergamen 

(8+)

Zijn jullie klaar voor een potje voetbal?! Kom 

naar het sportveld naast de Happy Fun Beach 

en doe mee! 

21.00 - Van rekenen en aardrijkskunde tot 

geschiedenis. Test tijdens deze quiz jullie 

kennis! Reserveren is verplicht en kan via de 

link op het highlightblad. Vol = vol. 

Back 2 School 

Quiz                  

(gezin)

Het is tijd voor minidisco! Kom naar de Happy 

Fun Beach en dans met ons mee!
19.00 - 20.00 De jongens nemen het op tegen de meiden in 

deze strijd! Verzamelen naast de Happy Fun 

Beach. Boys vs girls 

sportstrijd               

(10-14 jaar)

We gaan handboog schieten. We verzamelen 

bij de bowlingbaan. Doe jij ook mee? Gaaf!
21.00 - 01.00 Wil jij nog even lekker chillen in plaats van bij 

de caravan of accommodatie zitten? Kom dan 

snel naar de BOX toe!De BOX              

(12-17 jaar)

De Funbrigade heet jullie van harte welkom 

op ons park! In de Happy Fun Beach gaan we 

verschillende leuke spellen spelen, kom 

gezellig langs! 

21.00 - 22.00 Volleyballen in het zand! Wie gaat deze 

wedstrijd winnen? Doe gezellig mee vandaag!
Beach 

volleybal                       

(10-14 jaar)

De muziek staat al aan! Kom lekker chillen 

met de Funbrigade in de BOX.  

Vrijdag Zaterdag



10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Knutselen               

(4-12 jaar)

11.00 - 12.00

Make your 

own vlog                                

(8-14 jaar)

13.00 - 13.30 

Color run! 

14.00 - 15.30

Wie is de mol?                            

(10-17 jaar)

19.00 - 19.30 

Minidisco               

(4-12 jaar)

19.00 - 20.00

Beach games                 

(8-12 jaar)

21.00 - 

Ik hou van 

Holland                

(gezin)

21.00 - 22.00

Beach 

volleybal                       

(10-14 jaar)

21.00 - 01.00

De BOX              

(12-17 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)

Ga samen met een medewerker van de 

Funbrigade een eigen vlog maken! Hoe gaaf 

is dat! Verzamelen bij de BOX!

11.00 - 12.00 De hele wereld TikTokt erop los! We gaan 

TikTok dansjes oefenen en opnemen! 

Verzamelen bij de Happy Fun Beach.TikTok 

Challenge                                 

(8-12 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)

Een te gekke activiteit voor de tieners! Lukt 

het jullie om de mol te ontmaskeren? 

Verzamelen in de Happy Fun Beach!

15.00 - 16.00 Welk team is het slimste? En welk team is het 

snelst? Trek dichte schoenen aan! 

Verzamelen in de Happy Fun Beach.Expeditie 

Robinson                  

(10-17 jaar)

Gaaf een colorrun! Trek sportieve kleding aan 

die vies mag worden! Verzamelen op het 

sportveld naast de Happy Fun Beach. 

13.00 - 14.30 Geef je op bij de Funbrigde voor deze gave 

activiteit, let op: vol = vol. Ons park is een 

plaats delict! Ga samen op zoek naar de 

antwoorden over het mysterie. We verzamelen 

in de BOX. 

FBI: Politie 

onderzoek                         

(12-17 jaar)

Wow! Te gek! Verschillende sporten in het 

zand! Kom snel naar de Happy Fun Beach! 
19.00 - 20.00 Gaaf! We gaan handboog schieten. Doe jij 

ook mee? We verzamelen bij de bowlingbaan! 
Handboog 

schieten          

(10-14 jaar)

Vind jij het geweldig om te dansen? Dans 

gezellig mee tijdens de minidisco in de Happy 

Fun Beach! 

19.00 - 19.30 Vandaag is er geen minidisco maar wel een 

gaaf poppenkast verhaal! Ben jij benieuwd wat 

we vandaag gaan beleven? Kom snel naar 

onze poppenkast naast de Happy Fun Beach.

Poppenkast        

(4-10 jaar)

Volleyballen in het zand! Wie gaat deze 

wedstrijd winnen? Doe gezellig mee 

vandaag!

21.00 - 22.00 Vanavond staat de muziek aan in het 

binnenzwembad. Kom jij vanavond ook disco 

zwemmen? Gezellig! Disco 

zwemmen                   

(10-17 jaar)

Een spelshow bekend van TV! Hoe groot is 

jullie kennis over Nederland? We gaan er 

vanavond achter komen. In de Happy Fun 

Beach. 

21.00 - Weet jij de juiste antwoorden op alle vragen? 

Reserveren is verplicht en kan via de link op 

ons highlight blad! Vol = vol. Pub Quiz           

(gezin)

Lekker feesten in de box! Trek je stoere 

kleren aan en kom een gezellige avond 

beleven!

21.00 - 01.00 Waar is die chillzone? Hier is die chillzone! 

Kom samen met je vrienden chillen in de BOX!
De BOX              

(12-17 jaar)

Zondag Maandag



10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Knutselen               

(4-12 jaar)

11.00 - 12.00

Graffiti 

workshop (8+)

13.00 - 15.00

Buikschuif-

baan                   

13.30 - 14.30

Vlaggen roof             

(4-10 jaar)

15.00 - 16.00

Trefbal              

(8-12 jaar)

19.00 - 19.30

Minidisco               

(4-12 jaar)

19.00 - 20.00

Shoot out 

(10+)

21.00 - 

Bingo                    

(gezin)              

21.00 - 22.00

Beach Knots 

Hockey              

(8-12 jaar)

21.00 - 01.00

De BOX              

(12-17 jaar)

In de Happy Fun Beach gaan we knutselen. 

Knutsel jij ook mee? Super leuk!
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)

Gaaf er staat een buikschuifbaan! Ben jij de 

snelste? Kom naar het sportveld naast de 

Happy Fun Beach! 

13.00 - 15.00 Yeah een schuimparty! Trek (zwem)kleding 

aan die nat mag worden! Buiten naast de 

Happy Fun Beach. Schuimparty       

Reserveren is verplicht en kan dagelijks bij de 

Funbrigade in de Happy Fun Beach. Vol = 

Vol. Kosten: €19,95 p.p. Verzamelen buiten 

bij de BOX!

11.00 - 12.00 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)

Spring en vlieg! Ben jij klaar voor trefbal? 

Verzamelen buiten op het volleybalveld naast 

de Happy Fun Beach!

15.00 - 16.00 Verzamel langs de hoofdweg op ons 

vakantiepark en zwaai naar onze mascottes 

tijdens deze gave parade. Na afloop van de 

parade is er een foto moment bij het receptie 

terras!

Mascotte 

parade

Gaaf we spelen vlaggenroof! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur een lange broek 

aan. We verzamelen buiten bij de BOX. 

13.30 - 14.00 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)

Een gaaf spel met pijl en boog! Twee teams 

strijden tegen elkaar om de overwinning! In 

de Happy Fun Beach. 

19.00 - 20.00 We gaan voetballen! Kom naar het sportveld 

naast de Happy Fun Beach en doe mee! 
Voetbal                  

(8-12 jaar)

De minidisco staat vanavond in het teken van 

'Around the world'. Hoe goed kennen jullie de 

liedjes in de Engelse, Franse of Duitse taal? 

In de Happy Fun Beach. 

19.00 - 19.30 Zijn jullie klaar voor de minidisco? De 

Funbrigade wacht op jullie in de Happy Fun 

Beach!Minidisco              

(4-12 jaar)

Ga op het strand de strijd met elkaar aan! 

Welk team scoort de meeste punten? In de 

Happy Fun Beach!

21.00 - 22.00 Allemaal verschillende sporten en dat in 1 

spel! Hoe gaaf! Verzamelen buiten naast de 

Happy Fun Beach!Giga chaos 

games                     

(10-14 jaar)

Yeah bingo! Haal uw kaartje 's avonds bij de 

bar. Inloop vanaf 20.00 uur, we beginnen om 

21.00 uur met de bingo!

21.00 - Kom jij vanavond ook een liedje zingen tijdens 

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

(gezin) 

Wil jij nog even lekker chillen in plaats van bij 

de caravan of accommodatie zitten? Kom 

dan snel naar de BOX toe!

21.00 - 01.00 De muziek staat al aan! Kom lekker chillen 

met de Funbrigade in de BOX.  
De BOX              

(12-17 jaar)

Dinsdag Woensdag


