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15.30 - 

16.30

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

Duo battle 

(8+)

Ga in tweetallen de strijd aan 

tijdens de verschillende 

opdrachten! Welk duo wint er?

20.30 - Family 

time

Kom gezellig met het gezin 

naar de Happy Fun Beach toe 

om de Funbrigade te 

ontmoeten!

11.00 - 

12.00

Indiaca 

volleybal 

(10+)

Wat krijg je als je badminton en 

volleybal combineert? Indiaca 

volleybal, hoe gaaf!

19.00 - 

19.30

KidsSunset Vind jij het geweldig om te 

dansen? Dans gezellig mee in 

de Happy Fun Beach tijdens de 

disco!

10.30 - 

11.30

Kidsfun Omdat het Paas weekend is 

gaan we iets gaafs knutselen! 

Poets snel je tanden en kom 

gezellig meedoen!

10.30 - 

11.30

Kidsfun Deze ochtend gaan we 

knutselen in het thema Pasen! 

Wat we gaan maken blijft een 

verrassing!

10.30 - 

11.15

Palmboom 

klimmen

Trek dichte schoenen aan! 

Probeer omhoog te klimmen in 

onze palmboom en vind de 

heerlijke paaseitjes!

20.30 - Karaoke 

time

Kom naar de Happy Fun Beach 

en zing met ons mee tijdens de 

karaoke avond! Welk lied is jouw 

favoriet?

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? 

19.00 - 

19.30

KidsSunset Joepie de Kikker staat al te 

trappelen van ongeduld! Dans jij 

met hem mee tijdens deze 

disco?

15.30 - 

16.30

Eieren 

schilderen 

(4-10 jaar)

Trek niet je mooiste kleren aan 

vandaag! We gaan eieren 

schilderen, hoe leuk!

15.30 - 

16.30

Shoot out 

(10+)

Een gaaf spel met pijl en boog! 

Twee teams strijden tegen 

elkaar om de overwinning! 

13.30 - 

14.30

Handboog 

schieten 

(10+)

Schiet vandaag mee met deze 

te gekke sport! Verzamelen bij 

de bowlingbaan! Durf jij?

13.30 - Paas 

eieren 

zoeken      

(4-10 jaar)

Help je mee om alle verstopte 

eieren terug te vinden? Neem 

een mandje of tasje mee! 

11.00 - 

12.00

Egg games 

(8+)

Verschillende onderdelen 

tijdens deze games in het 

thema van Pasen! Doe jij ook 

mee?

11.00 - 

13.30

Paas 

brunch

Opgave in de Happy Fun Beach 

voor 31 maart 12u! Kosten: € 

13,50 p.p! Kids t/m 12 jaar € 

6,75!

20.30 - Grote 

Happy Fun 

show

Ga vanavond in teams de strijd 

aan met elkaar in deze 

knotsgekke show! Wie durft het 

aan?

20.30 - Familie 

quiz

We maken er een gezellige 

avond van tijdens deze quiz! 

Kom naar de Happy Fun Beach!

Donderdag 29 maart Vrijdag 30 maart

Zaterdag 31 maart Zondag 1 april

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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13.30 - Paas 

eieren 

zoeken      

(4-10 jaar)

Help je mee om alle verstopte 

eieren terug te vinden? Neem 

een mandje of tasje mee! 

11.00 - 

13.30

Paas 

brunch

Opgave in de Happy Fun 

Beach voor 31 maart 12u! 

Kosten: € 13,50 p.p! Kids t/m 

12 jaar € 6,75!

10.30 - 

11.15

Giga chaos 

games

Dit belooft een grote chaos te 

worden tijdens de verschillende 

games! Welk team zal er als 

winnaar uit de strijd komen?

16.30 - 

17.00

KidsSunset Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je dans moves 

zien in de Happy Fun Beach!

15.00 - 

16.00

Pasen 

familie 

voetbal 

toernooi

Kom met je papa en/of mama 

naar het voetbalveld toe! 

Vergeet je sport schoenen niet!

Maandag 2 april Sudoku

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!


