
  

  

 

 

 

1,5-METER PROOF TEAMUITJES 

Op 6 mei hebben we mooi nieuws mogen ontvangen 

van onze minister president. We mogen weer! 

Uiteraard beperkt en onder strenge voorwaarden, 

maar het belangrijkste is dat we weer mogen doen 

waar we goed in zijn: jullie een mooie beleving 

verzorgen in de frisse buitenlucht op het 

Scheveningse strand! 

 

Het is misschien even wennen aan ‘het nieuwe 

normaal’. Ook voor ons was het de vraag hoe wij dit 

in gaan vullen maar we kunnen je verzekeren dat al 

onze spellen 1,5 meter-proof zijn! We kijken positief 

naar de toekomst en hebben ontzettend veel zin om 



 

voor jullie een waanzinnig gezellige dag te 

organiseren. Meedoen aan onze Quiz aan Zee, 

cocktail shaken, salsa dansen, powerkiten, beach 

games spelen en nog veel meer, we willen dit weer 

samen doen met jullie! 

Ook een lekkere lunch of uitgebreid diner? Dit 

regelen we bij één van de strandtenten waar wij mee 

samenwerken. 

 

Wij hebben er heel veel zin in, jij ook? Vraag een 

offerte aan via info@belevingaanzee.nl  of bel ons 

op telefoonnummer 070 221 0359 op en we stellen 

een leuk programma voor je samen!  

 

 

 

mailto:info@belevingaanzee.nl
mailto:info@belevingaanzee.nl


 

 

15 MEI: BELEVING AAN ZEE 

GAAT LIVE MET QUIZ AAN 

ZEE 

 

Ben je nog niet toe aan een 

activiteit op het strand maar wil je 

wel graag een leuke invulling van 

je vrijdagavond? Wij organiseren 

elke vrijdagavond een gratis live 

quiz vanuit een strandtent in 

Scheveningen! Elke week live op 

je beeldscherm via quizaanzee.nl. 

Beachy vibes, quarantaine-proof 

en bovenal fun! 

  

Kijk snel op onze 

website www.quizaanzee.nl! 

  
  

 

 

 

VAKANTIE DEAL 
  

Niet op vakantie met de familie? 

Wij brengen het vakantiegevoel 

naar je toe!  

Zon, zee, strand! Met je voeten in 

het Scheveningse zand onder de 

warme zon en met uitzicht op zee 

bieden we je vele leuke activiteiten 

en workshops! Juist voor gezinnen 

kunnen we de activiteiten nog 

breder uitmeten. En wat is er 

gezelliger om met een paar 

gezinnen bijvoorbeeld een 

spannende strijd te voeren in het 

avontuurlijke spel Expeditie 

Robinson? 

 

Kijk snel op onze 

website www.belevingaanzee.nl! 
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