
10.30 - 

12.00

Zweeds 

loopspel XXL 

(10+)

Doe mee met dit te gekke spel! Wie 

zal er overwinnen? Verzamelen in de 

Happy Fun Beach

10.30 - 

12.00

Survival 

handboek             

(7-12 jaar)

Verzamelen bij de receptie lodge! Trek 

dichte schoenen aan en bij voorkeur 

een lange broek!

10.30 - 

11.30

Kidsfun In de Happy Fun Beach gaan we 

creatief knutselen deze ochtend! Help 

je de Funbrigade mee?

10.30 - 

11.30

Kidsfun De Funbrigade heeft voor deze ochtend 

weer iets leuks bedacht! Ben jij 

nieuwsgierig wat er is bedacht? 

19.00 - 

20.00

Giga chaos 

games (10-14 

jaar)

Allemaal verschillende sporten en dat 

in 1 spel! Hoe gaaf! Kun jij dit 

voltooien? 

19.00 - 

20.00

Handboog 

schieten 

(12+)

Schiet vandaag mee met deze te gekke 

sport! Verzamelen bij de bowlingbaan! 

Durf jij?

19.00 - 

19.30

KidsSunset Joepie de Kikker staat al te trappelen 

van ongeduld! Dans jij met hem mee 

tijdens deze disco?

19.00 - 

19.30

KidsSunset Wat is jouw favoriete dansliedje? Laat 

je dans moves zien in de Happy Fun 

Beach!

16.00 - 

17.00

Beach knots 

hockey          

(4-10 jaar)

Ga op het strand de strijd met elkaar 

aan! Wie scoort de meeste 

doelpunten tijdens de wedstrijd?

16.00 - 

17.00

Smokkel spel 

(4-10 jaar)

Verzamelen bij de receptie lodge! Trek 

dichte schoenen en bij voorkeur een 

lange broek aan! 

13.00 - 

14.30

Kayak Polo 

(10+)

Polo spelen in een kayak op het 

water! Kom naar het strand voor de 

Happy Fun Beach!

13.00 - 

14.30

Beach games 

(10+)

Wow! Te gek! Verschillende sporten in 

het zand! Kom snel naar de Happy Fun 

Beach! 

10.30 - 

11.30

Kidsfun Eet snel je boterham op en kom naar 

de Happy Fun Beach om te knutselen! 

Dit wordt gezellig!

10.30 - 

11.30

Kidsfun Poets snel je tanden, want het is weer 

knutseltijd! Kom je deze ochtend langs 

bij de Funbrigade!

21.00 - 

00.00

Karaoke time Kom naar de Happy Fun Beach en zing 

met ons mee tijdens de karaoke avond! 

Welk lied is jouw favoriet?

21.00 - Grote Happy 

Fun show

Ga vanavond in teams de strijd aan 

met elkaar in deze knotsgekke show! 

Wie durft het aan?

20.00 - 

00.00

De BOX (12+) Wil jij nog even lekker chillen in plaats 

van bij de caravan zitten? Kom dan 

snel naar de BOX toe!

20.00 - 

00.00

De BOX (12+) Hip-Hop, R&B, top 40…. Kom je 

plaatje aanvragen! Dan feesten we 

erop los vanavond in de BOX!

19.45 - 

20.15

Palmboom 

klimmen

Kom dit half uurtje vrijblijvend in onze 

palmboom klimmen! Dichte schoenen 

zijn verplicht!

13.00 - 

14.30

Wie is de 

mol? (10+)

Een te gekke activiteit voor de tieners! 

Lukt het jullie om de mol te 

ontmaskeren?

16.00 - 

17.00

Spelletjes 

feest (4-10 

jaar)

Doe deze middag gezellig mee met het 

spelletjesfeest in de Happy Fun Beach! 

10.30 - 

11.30

Kerkdienst Voor en na de dienst is er ruimte voor 

koffie en thee!  In het tapas 

restaurant!

13.00 - 

14.30

Water 

spektakel 

(10+)

Alleen maar super gave spellen op het 

water! Verzamelen bij het aqua park op 

Sunny Beach!

10.30 - 

12.00

Shoot out 

(10+)

Een gaaf spel met pijl en boog! Twee 

teams strijden tegen elkaar om de 

overwinning! 

10.30 - 

12.00

Bootcamp 

(10+)

Voor de sportievelingen een gezellige 

uitdaging! Wie durft het aan? Dit wordt 

gaaf!

20.00 - 

00.00

De BOX (12+) Lekker feesten in de box! Trek je 

stoere kleren aan en kom een 

gezellige avond beleven!

20.00 - 

00.00

De BOX (12+) Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! 

Kom swingen samen met je vrienden in 

de BOX!

19.00 - 

20.00

Panna (10-14 

jaar)

Trek je schoenen aan en kom snel 

mee doen tijdens dit toernooi! Wie 

wint er? 

19.00 - 

20.00

Beach 

volleybal 

volwassenen

Volleyballen in het zand! Wie gaat deze 

wedstrijd winnen? Doe gezellig mee 

vandaag!

19.00 - 

19.30

KidsSunset Vind jij het geweldig om te dansen? 

Dans gezellig mee in de Happy Fun 

Beach tijdens de disco!

19.00 - 

20.00

KidsSunset Trek je mooiste outfit aan voor deze te 

gekke disco! Welke dans is jouw 

favoriet?

16.00 - 

17.00

Ouder / kind 

voetbal (4-10 

jaar)

Kom samen met je vader of moeder 

naar het voetbalveld toe en doe mee!

18.30 - Beauty night Laat vanavond je haren invlechten! 

Prijzen verschillend! Let op, alleen 

betaling met contant geld! 

21.00 - Beat the best Een gaaf spel waarbij je moet 

proberen elke ronde te overleven! Wie 

overwint?

21.00 - 

00.00

Muzikale 

avond

Lekker genieten van een toffe band 

tijdens een gezellige avond in de Happy 

Fun Beach! 

Vrijdag 13 juli Zaterdag 14 juli

Zondag 15 juli Maandag 16 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!



1

11.00 - 

12.30

Huifkartocht Geef je op bij de Funbrigade voor 

maandag 17.00 uur. Kosten: € 4,- p.p. 

Min. 20 opgaves! 

13.00 - 

14.30

Expeditie 

Robinson 

(10+)

Welk team is het slimste? En welk 

team is het snelst? Doe mee met deze 

gave activiteit! 

10.30 - 

12.00

Handboog 

schieten (10-

14 jaar)

Schiet vandaag mee met deze te 

gekke sport! Verzamelen bij de 

bowlingbaan! Durf jij?

10.30 - 

12.00

Levende lotto 

(10+)

Doen jullie vandaag mee met deze te 

gekke activiteit! Ga de strijd aan met 

elkaar!

10.30 - 

11.30

Kidsfun Trek deze ochtend niet je mooiste 

kleren aan, want we gaan schilderen 

in de Happy Fun Beach!

10.30 - 

11.30

Kidsfun Kom jij vandaag ook weer iets nieuws 

knutselen? Vergeet je creatieve handen 

niet!

19.00 30 seconden 

battle (12+)

Geef je op bij de Funbrigade voor de 

verschillende battle ronden. 

Verzamelen in de BOX!

19.00 - 

20.00

Beach 

volleybal 

(12+)

Volleyballen in het zand! Wie gaat deze 

wedstrijd winnen? Doe gezellig mee 

vandaag!

19.00 - 

19.30

KidsSunset Trek je mooiste outfit aan voor deze te 

gekke disco! Welke dans is jouw 

favoriet?

19.00 - 

19.30

KidsSunset Lekker swingen tijdens de enige echte 

disco! Heb jij je dansschoenen al aan? 

16.00 - 

17.00

Joepie`s 

speurtocht (4-

10 jaar)

Help Joepie vanmiddag mee om het 

mysterie op te lossen tijdens de 

speurtocht!

17.00  

18.00

Handboog 

schieten 

volwassenen

Schiet vandaag mee met deze te gekke 

sport! Verzamelen bij de bowlingbaan! 

Durf jij?

13.00 - 

14.30

Panna (12+) Trek je schoenen aan en kom snel 

mee doen tijdens dit toernooi! Wie 

wint er? 

15.30 - 

16.30

Spons, water 

& vuur              

(4-10 jaar)

Verzamelen bij de receptie lodge! Trek 

dichte schoenen en bij voorkeur een 

lange broek aan!

10.30 - 

12.00

Levend 

stratego 

(10+)

Verzamelen bij de receptie lodge! Trek 

dichte schoenen en bij voorkeur een 

lange broek aan!

10.30 - 

12.00

Mega ruil 

spektakel (7 - 

14 jaar)

Kun jij een klein voorwerp ruilen tegen 

iets veel groters? Doe dan snel mee!

10.30 - 

11.30

Kidsfun In de Happy Fun Beach gaan we 

creatief knutselen deze ochtend! Help 

je de Funbrigade mee?

10.30 - 

11.30

Kidsfun De Funbrigade heeft voor deze ochtend 

weer iets leuks bedacht! Ben jij 

nieuwsgierig wat er is bedacht? 

20.00 - 

00.00

De BOX (12+) Waar is dat feestje? Hier is dat 

feestje! Kom swingen samen met je 

vrienden in de BOX!

21.00 - 

23.00

De BOX (12+) Laat in de BOX zien hoe cool je kunt 

dansen! Wie heeft de coolste moves? 

Ga de battle met elkaar aan!

19.45 - 

20.15

Palmboom 

klimmen

Kom dit half uurtje palmboom 

klimmen! Dichte schoenen zijn 

verplicht!

19.45 - 

20.15

Sumo 

worstelen 

volwassenen

Ga de strijd met elkaar aan in de Happy 

Fun Beach! Wie wint deze strijd? 

19.00 - 

19.30

KidsSunset Joepie de Kikker staat al te trappelen 

van ongeduld! Dans jij met hem mee 

tijdens deze disco?

19.00 - 

20.00

Darten 

volwassenen

Doe gezellig mee in de BOX met een 

uurtje gezellig darten. Neem je eigen 

dartpijlen mee!

16.00 - Lasergamen 

(8+)

Geef je op bij de Funbrigade voor 

donderdag 12u. Kosten: € 7,- per 

persoon! Min. 20 opgaves!

19.00 - 

19.30

KidsSunset Wat is jouw favoriete dansliedje? Laat 

je dans moves zien in de Happy Fun 

Beach!

16.00 - 

17.00

Kinder bingo        

(4-10 jaar)

Een bingo speciaal voor de kinderen! 

Koop een kaartje bij de bar! € 2,50 per 

kaartje!

16.00 - 

17.00

Estafette 

spellen (4-10 

jaar)

Ga de strijd met elkaar aan tijdens de 

verschillende estafette spelletjes! Wie 

is er het snelste?

13.00 - 

14.30

Voetbal 

toernooi 

(10+)

Roep je vrienden bij elkaar en win het 

toernooi! Verzamelen bij het 

voetbalveld! 

13.00 - 

14.30

Kayak Polo 

(10+)

Polo spelen in een kayak op het water! 

Kom naar het strand voor de Happy 

Fun Beach!

21.00 - Minute to win 

it 

Lukt het jou om in 1 minuut de 

opdracht te voltooien? Doe dan mee 

met dit te gekke spel!

20.00 - 

00.00

De BOX (12+) Hip-Hop, R&B, top 40…. Kom je 

plaatje aanvragen! Dan feesten we 

erop los vanavond in de BOX!

21.00 - Jongens 

tegen de 

meisjes

Kom naar de Happy Fun Beach en doe 

mee met deze gezellige familie 

activiteit! 

19.00 - 

20.00

Kwalleballen 

(14+)

Ga de strijd met elkaar aan! 

Kwalleballen! Dit wordt te gek! 

Verzamelen in de Happy Fun Beach!

20.00 - 

01.00

De BOX (12+) Wil jij nog even lekker chillen in plaats 

van bij de caravan zitten? Kom dan 

snel naar de BOX toe!

21.00 - 

23.00

Bingo Maak kans op erg leuke prijzen! Koop 

uw kaartje voor € 8,50 in de Happy 

Fun Beach!

21.00 - 

23.00

Do you 

remember 

quiz

Welke kennis heb jij over de jaren 90, 

80 etc. Speciaal voor de volwassenen 

in de Happy Fun Beach!

Dinsdag 17 juli Woensdag 18 juli

Donderdag 19 juli Vrijdag 20 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!


