
21.00 - Jongens 

tegen de 

meisjes

Vanmiddag gingen de jongens de 

strijd aan met de meiden, vanavond 

gaat de strijd verder!

21.00 - Wereld quiz Test je kennis over de wereld! Weten 

jullie alle antwoorden? Doe mee voor 

en word de winnaar!

19.45 - 

20.45

Handboog 

schieten (10+)

Schiet vandaag mee met deze te 

gekke sport! Verzamelen bij de 

bowlingbaan! Durf jij?

19.45 - 

20.45

30 seconden 

battle (12+)

Geef je op bij de Funbrigade voor de 

verschillende battle ronden. 

Verzamelen in de BOX!

19.00 - 

19.30

KidsSunset Wat is jouw favoriete dansliedje? Laat 

je dans moves zien in de Happy Fun 

Beach!

19.00 - 

19.30

KidsSunset Vind jij het geweldig om te dansen? 

Dans gezellig mee in de Happy Fun 

Beach tijdens de disco!

16.30 - 

17.30

Hutten 

bouwen

Verzamelen bij de receptie lodge! 

Trek dichte schoenen en bij voorkeur 

een lange broek aan! 

16.00 - 

17.00

Herfst spelen 

festijn (4-10 

jaar)

Doe gezellig mee met dit herfst spelen 

festijn! Gezellig, kom jij ook?

14.30 - 

15.30

Jongens vs 

meiden 

sportstrijd 

De jongens nemen het tegen de 

meiden op in deze strijd! Trek dichte 

schoenen aan!

15.00 - 

15.30

Ballon 

spektakel (4-

10 jaar)

Een groot spektakel met ballonnen! 

Kom jij ook spelletjes spelen met 

ballonnen?

13.30 - 

14.00

Beach knots 

hockey          

(4-10 jaar)

Ga op het strand de strijd met elkaar 

aan! Wie scoort de meeste 

doelpunten tijdens de wedstrijd?

13.30 - 

14.30

Shoot out 

(10+)

Een gaaf spel met pijl en boog! Twee 

teams strijden tegen elkaar om de 

overwinning! 

11.45 - 

12.30

Duo battle 

(8+)

Ga in tweetallen de strijd aan tijdens 

de verschillende opdrachten! Welk 

duo wint er?

11.45 - 

12.30

Bowlen (8+) Geef je op bij de Funbrigade om 

gezellig te bowlen met de Funbrigade! 

Gezellig!

10.30 - 

11.15

Kidsfun De Funbrigade heeft voor deze 

ochtend weer iets leuks bedacht! Ben 

jij nieuwsgierig wat er is bedacht? 

10.30 - 

11.15

Kidsfun Eet snel je boterham op en kom naar 

de Happy Fun Beach om te knutselen! 

Dit wordt gezellig!

21.00 The big 

picture

Ontdek tijdens het verhaal achter de 

foto! Weet je het goede antwoord of 

neem je een gokje?

19.45 - Smul festijn 

(4-10 jaar)

Mjammie, we gaan cake versieren! 

Lust jij dit wel? Dit wordt smullen na de 

KidsSunset!

19.00 - 

19.30

KidsSunset Joepie de Kikker staat al te trappelen 

van ongeduld! Dans jij met hem mee 

tijdens deze disco?

16.00 - 

17.00

Voetbal 

toernooi              

(4-10 jaar)

Verzamelen bij het voetbalveld! Scoor 

zoveel mogelijk doelpunten en win dit 

toernooi!

14.30 - 

15.30

Palmboom 

klimmen

Kom dit uurtje vrijblijvend klimmen in 

onze palmboom! Trek dichte schoenen 

aan!

13.30 - 

14.00

Parachute                     

(4-10 jaar)

Kruipen, springen, rennen! Dit gaan we 

allemaal doen tijdens leuke spelletjes! 

20.30 Family time Kom gezellig met het gezin naar de 

Happy Fun Beach toe om de 

Funbrigade te ontmoeten!

11.45 - 

12.30

Dodgeball 

(8+)

Ga de strijd met elkaar aan in de 

Happy Fun Beach! Welk team zal 

overwinnen? 

19.00 - 

19.30

KidsSunset Lekker swingen tijdens de enige echte 

disco! Heb jij je dansschoenen al 

aan? 

10.30 - 

11.15

Kidsfun In de Happy Fun Beach gaan we 

creatief knutselen deze ochtend! Help 

je de Funbrigade mee?

Vrijdag 12 oktober Zaterdag 13 oktober

Zondag 14 oktober Maandag 15 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!
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21.00 - Do you 

remember 

quiz

Welke kennis heb jij over de jaren 90, 

80 etc. Speciaal voor de volwassenen 

in de Happy Fun Beach!

21.00 - Stoetenslagh 

spelen 

(familie)

De enige echte Stoetenslagh spelen! 

Wie wordt de grote winnaar van deze 

spelen?

19.45 - 

20.45 

Handboog 

schieten (10+)

Schiet vandaag mee met deze te 

gekke sport! Verzamelen bij de 

bowlingbaan! Durf jij?

19.45 - 

20.15

Sumo 

worstelen 

(10+)

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 - 

19.30

KidsSunset Wat is jouw favoriete dansliedje? Laat 

je dans moves zien in de Happy Fun 

Beach!

16.00 - 

17.00

Joepie`s 

speurtocht (4-

10 jaar)

Help Joepie vanmiddag mee om het 

mysterie op te lossen tijdens de 

speurtocht!

16.00- 

17.00

Schmink 

festijn  (4-10 

jaar)

Laat je dit uur schminken door onze 

Funbrigade! Hoe wil jij er graag uit 

zien? In de Happy Fun Beach!

14.30 - 

15.30

Panna 

toernooi (8+)

Trek je schoenen aan en kom snel 

mee doen tijdens dit toernooi! Wie 

wint er? 

14.30 - 

15.30

Beach games 

(8+)

Wow! Te gek! Verschillende sporten in 

het zand! Kom snel naar de Happy Fun 

Beach! 

13.30 - 

14.00

Just dance Just dance! Laat zien hoe goed je de 

video kunt nadansen! Ben jij een 

danstalent?

13.30 - 

14.00

Broodjes 

bakken                  

(4-10 jaar)

Jammie! Zelf overheerlijke broodjes 

bakken boven het kampvuur! Dat wordt 

smullen! 

11.45 - 

12.30

Beach 

volleybal 

toernooi (10+)

Volleyballen in het zand! Wie gaat 

deze wedstrijd winnen? Doe gezellig 

mee vandaag!

11.45 - 

12.30

Zweeds 

loopspel XXL 

(10+)

Doe mee met dit te gekke spel! Wie zal 

er overwinnen? Verzamelen in de 

Happy Fun Beach

10.30 - 

11.15

Kidsfun Kom jij vandaag ook weer iets nieuws 

knutselen? Vergeet je creatieve 

handen niet!

10.30 - 

11.15

Kidsfun In de Happy Fun Beach gaan we 

creatief knutselen deze ochtend! Help 

je de Funbrigade mee?

21.00 - Karaoke time Kom naar de Happy Fun Beach en 

zing met ons mee tijdens de karaoke 

avond! Welk lied is jouw favoriet?

19.30 - Lampion 

optocht

Aansluitend aan de KidsSunset gaan 

wij met onze lampion een optocht 

lopen over het park!

21.00 - Summer 

crazy battle

Wat een gezellige gekke avond belooft 

dit te worden, kom gezellig mee doen 

met de battle!

19.30- KidsSunset Trek je mooiste outfit aan voor deze te 

gekke disco! Welke dans is jouw 

favoriet?

19.45 - 

20.45

Dart toernooi 

(10+ & 

ouders)

Doe gezellig mee in de BOX met dit 

dart toernooi! Ingang via het restaurant 

te bereiken!

16.30 - 

17.30

Ouder / kind 

voetbal (4-10 

jaar)

Kom samen met je vader of moeder 

naar het voetbalveld toe en doe mee!

19.00 - 

19.30

KidsSunset Lekker swingen tijdens de enige echte 

disco! Heb jij je dansschoenen al aan? 

15.00 - 

16.00

Bowlen (4-8 

jaar)

Geef je op bij de Funbrigade om 

gezellig te bowlen met de Funbrigade! 

Gezellig!

16.30 - 

17.30

Palmboom 

klimmen

Kom dit uurtje vrijblijvend klimmen in 

onze palmboom! Trek dichte schoenen 

aan!

13.30 - 

14.30

Mijn vader is 

de beste! (8+)

Geef je samen met je vader op bij de 

Funbrigade! Trek dichte schoenen 

aan en ga de strijd aan!

15.00 - 

16.00

Expeditie 

Robinson 

(10+)

Welk team is het slimste? Wie is het 

snelste? Trek dichte schoenen aan!

11.30 - 

13.00

Huifkartocht 

(incl. kachel)

Geef je op bij de Funbrigade voor 

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

Min. 20 opgaves! 

13.30 - 

14.30

Spons, water 

& vuur              

(4-10 jaar)

Verzamelen bij de receptie lodge! Trek 

dichte schoenen en bij voorkeur een 

lange broek aan!

11.45 - 

12.30

Smokkelspel 

(8+)

Verzamelen bij de receptie lodge! 

Trek dichte schoenen en bij voorkeur 

een lange broek aan! 

11.45 - 

12.30

Strand 

slagbal (8+)

Kom naar de Happy Fun Beach toe en 

doe mee aan deze te gave variant in 

het zand! 

10.30 - 

11.15

Kidsfun Maak vanochtend een eigen lampion 

om vanavond mee te lopen met de 

lampion optocht!

10.30 - 

11.15

Kidsfun Poets snel je tanden, want het is weer 

knutseltijd! Kom je deze ochtend langs 

bij de Funbrigade!

Dinsdag 16 oktober Woensdag 17 oktober

Donderdag 18 oktober Vrijdag 19 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!


