
15.00 - 16.00

Palmboom 

klimmen                               

(4-7 jaar)

15.00 - 16.00

Wie/wat ben 

ik?!                             

(8-12 jaar)

16.30 - 17.00

Meet en greet

19.00 - 19.30

Caraboem 

21.00 - 

Welkomst-

avond                                

(gezin)

21.00 - 00.00

De BOX                                

(12-17 jaar)

De muziek staat al aan! Dans jij ook mee 

tijdens de minidisco? In de Happy Fun 

Beach! 

15.00 - 16.00 We spelen vlaggenroof! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur een lange broek 

aan! Verzamelen buiten bij de BOX! 
Vlaggenroof                                                     

(10-14 jaar)

Welkom op ons park! Komen jullie ook naar 

de Happy Fun Beach toe? Gezellig!

17.00 - Ontmoet andere gasten en ons personeel 

tijdens de neighbours drinks bij het 

Carabouille speelkasteel! Het eerste 

drankje is van ons! Jullie mogen ook eigen 

eten en drinken meenemen. 

Neighbours 

drinks

Aqua gym

10.30 - 11.30 Een gaaf spel met pijl en boog! Twee 

teams strijden tegen elkaar om de 

overwinning! In de Happy Fun Beach. 
Shoot out                                                  

(8-12 jaar)

Ben jij benieuwd welk favoriete vriendje er in 

de Happy Fun Beach is? Kom langs voor 

een high-five en een gave foto samen! 

Vergeet je foto camera niet.

15.00 - 16.00 Weten jullie alle antwoorden op de vragen 

over Joe Cook? We verzamelen in de 

Happy Fun Beach.
Joe Cook 

speurtocht              

(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. 

12.00 - 12.30 Het is tijd om lekker te bewegen in het 

binnenzwembad! Vergeet je zwemkleding 

en je handdoek niet. 
Crazy dance bij 

het zwembad

10.15 - 11.30 Begin je dag goed en dans met ons mee! 

Na het dansen gaan we knutselen, doe jij 

ook gezellig mee?
KidsFun

10.00 - 10.45 Trek je sportieve kleding aan en doe mee 

met de fitness! We verzamelen bij het 

Carabouille speelkasteel. 
Fitness

Kom dit uurtje vrijblijvend klimmen in onze 

palmboom! Trek dichte schoenen aan. In de 

Happy Fun Beach. 

11.15 - 11.45 Begin je ochtend sportief en beweeg mee in 

het binnenzwembad met leuke muziek. 

Kom naar de BOX toe en doe mee met 30 

seconds en andere leuke spelletjes!

Waar is die chillzone? Hier is die chillzone! 

Kom samen met je vrienden chillen in de 

BOX!

21.00 - 

De BOX                                

(12-17 jaar)

19.00 - 19.30 Het is tijd voor de minidisco! Kom naar de 

Happy Fun Beach en dans gezellig met ons 

mee!
Caraboem 

Een quiz speciaal voor families! Gebruik 

jullie gezamenlijke kennis om de quiz te 

winnen. In de Happy Fun Beach. Familie Quiz                                                                

(gezin)

21.00 - 00.00

Woensdag

25 mei

Donderdag

26 mei



10.00 - 10.45

Bootcamp                

(10+)

10.15 - 11.30

KidsFun

10.30 - 11.30

Handboog 

schieten                                    

(10-14 jaar)

11.15 - 11.45

Aqua gym

12.00 - 12.30

Crazy dance bij 

het zwembad

15.00 - 16.00

Kinder bingo                                                  

(4-10 jaar)

15.00 - 16.00

Kajak Polo                 

(10-17 jaar)

19.00 - 19.30

Caraboem 

20.30 - 

Pool party                                                           

(10+)

21.00 - 

Karaoke time

21.00 - 00.00

De BOX                                

(12-17 jaar)

19.00 -

Mascotte 

parade

Welk minidisco liedje is jouw favoriet? Kom 

naar de Happy Fun Beach en laat je 

dansmoves zien! 

16.30 - Tijdens de dans initiation leren wij jou graag 

een toffe dans! Dans jij ook mee? Kom 

naar de Happy Fun Beach!
Dance initiation

Vanavond staat de muziek aan in het 

binnenzwembad. Kom jij vanavond ook naar 

de poolparty? Gezellig! 

Verzamel langs de hoofdweg op ons 

vakantiepark en zwaai naar onze 

mascottes. Na afloop is er een moment 

voor foto's! 

Polo spelen in een kajak op het water! Kom 

naar het strand voor de Happy Fun Beach 

en speel mee!

15.00 - 16.00 Yeah een schuimparty! Trek (zwem)kleding 

aan die nat mag worden! Op het 

evenemententerrein naast de Happy Fun 

Beach. 

Schuimparty       

Yeah, kinder bingo. Kom naar de Happy Fun 

Beach en speel gezellig mee! 

14.30 - 16.00 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                                                   

(10-14 jaar)

Dans jij mee op de leukste liedjes in ons 

binnenzwembad? Het animatieteam wacht 

op jullie!

12.00 - 12.30 De muziek staat al aan. Dans jij ook mee in 

ons binnenzwembad? Super leuk!
Crazy dance bij 

het zwembad

De muziek staat al aan! Kom naar het 

binnenzwembad en beweeg gezellig met 

ons mee.  

11.15 - 11.45 Yes aqua gym! Doe jij vandaag gezellig 

mee? Het animatieteam wacht op jullie in 

het binnenzwembad. Aqua gym

Gaaf, we gaan handboog schieten. Doe jij 

ook mee? We verzamelen buiten bij de 

BOX!

10.30 - 11.30 Tijdens de sport mix spelen we 

verschillende sporten! Ben jij goed in 

volleybal of beter in hockey en voetbal? 

Kom ook en speel mee!

Sport mix                                    

(8-14 jaar)

Na het dansen gaan we lekker knutselen in 

de Happy Fun Beach. Vergeet je creatieve 

handen niet!

10.15 - 11.30 Ben jij ook zo benieuwd wat we vandaag 

gaan knutselen? We vertellen het jullie na 

het dansen! KidsFun

Voor de sportievelingen een leuke uitdaging! 

Wie durft het aan? Verzamelen bij het 

Carabouille speelkasteel. 

10.00 - 10.45 Kom naar het Carabouille speelkasteel! We 

beginnen met een warming-up en focussen 

ons vandaag op de spiergroep benen en 

billen. 

Fitness

Kom jij vanavond ook een liedje zingen 

tijdens de karaoke in de Happy Fun Beach? 

Gezellig!

21.00 - 

Jongens tegen 

de meisjes                     

(8+)

Bekend van het TV programma! Dit wordt 

een spannende strijd tussen de jongens en 

de meiden. Kom naar de Happy Fun Beach 

en doe mee. 

We gaan er een gezellige avond van maken 

met alle hits van de Top 40!

21.00 - 00.00 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)

Vrijdag

27 mei
Zaterdag

28 mei



10.00 - 10.45

Fitness

10.15 - 11.30

KidsFun

10.30 - 11.30

Beach games                                              

(8-12 jaar)

11.15 - 11.45

Aqua gym

12.00 - 12.30

Crazy dance bij 

het zwembad

15.00 - 16.00

Bevrijd de vlieg                   

(4-10 jaar)

15.00 - 16.00

Palmboom 

klimmen                                

(8-11 jaar)

16.30 - 17.00

Caraboem 

Kom dit uurtje vrijblijvend klimmen in onze 

palmboom! Trek dichte schoenen aan. In de 

Happy Fun Beach. 

Helpen jullie mee om de vlieg te bevrijden? 

Trek dichte schoenen en bij voorkeur een 

lange broek aan! Verzamelen buiten bij de 

BOX!

Welk liedje is jouw favoriet? Laat in het 

binnenzwembad je dansmoves zien!

Een leuke mix van inspanning en 

ontspanning. Kom naar het binnenzwembad 

en doe gezellig mee!

We spelen verschillende sporten in het 

zand! Kom snel naar de Happy Fun Beach 

en doe gezellig mee.

De muziek staat al aan! Dans gezellig met 

ons mee voordat we gaan beginnen met 

knutselen. 

Vandaag focussen we ons op de armen en 

schouders. Kom naar het Carabouille 

speelkasteel en doe sportief mee!

De muziek staat al aan! Dans jij ook mee 

tijdens de minidisco? In de Happy Fun 

Beach! 

Zondag

29 mei
Sudoku


