
19.00 - 19.30

KidsSunset                  

(4-12 jaar)

20.00 - 

Karaoke time                    

(gezin)

20.00 - Ga vanavond in teams de strijd 

aan met elkaar in deze 

knotsgekke show! Reserveren 

is verplicht en kan via 

https://stoetenslagh.leisurehub.

nl

Grote Happy 

Fun show               

(10-17 jaar)

19.00 - 19.30 Trek je mooiste outfit aan voor 

deze te gekke disco! Welke 

dans is jouw favoriet?
KidsSunset                  

(4-12 jaar)

16.00 - 17.00 Spring en vlieg! Ben jij klaar 

voor trefbal? Verzamelen op 

het volleybalveld in de Happy 

Fun Beach!

Trefbal              

(8-14 jaar)

15.00 - 15.30 Probeer zoveel mogelijk 

kwartetten te verzamelen 

tijdens dit gave spel! 
Stoetenslagh 

kwartet                         

(6-10 jaar)

13.00 - 14.30 Een gaaf spel met pijl en boog! 

Twee teams strijden tegen 

elkaar om de overwinning! 
Shoot out                       

(10-17 jaar)

Kom jij vanavond ook een liedje 

zingen? Reserveren is verplicht 

en kan via 

https://stoetenslagh.leisurehub.

nl 

10.30 - 11.30 Kom jij vandaag ook weer iets 

nieuws knutselen? Vergeet je 

creatieve handen niet!Kidsfun                           

(4-12 jaar)

Lekker swingen tijdens de 

enige echte disco! Heb jij je 

dansschoenen al aan? 

10.15 - 10.30 We beginnen deze ochtend met 

dansen! Kom naar de Happy 

Fun Beach en doe gezellig 

mee!

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

Vrijdag 18 september Zaterdag 19 september



10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Kidsfun                           

(4-12 jaar)

13.00 - 14.00

Voetbal                  

(8-14 jaar)

14.30 - 15.00

Palmboom 

klimmen                    

(8-12 jaar) 

15.30 - 16.00

Smul festijn                  

(4-12 jaar)

16.30 - 17.00 

KidsSunset                  

(4-12 jaar)

Vind jij het geweldig om te 

dansen? Dans gezellig mee in 

de Happy Fun Beach tijdens de 

disco!

Mjammie, we gaan cake 

versieren! Lust jij dit wel? Dit 

wordt smullen!

Kom dit halfuurtje vrijblijvend 

klimmen in onze palmbomen! 

Verzamelen in de Happy Fun 

Beach!

We gaan voetballen! Kom naar 

het voetbalveld naast de Happy 

Fun Beach en doe mee! 

De Funbrigade heeft voor deze 

ochtend weer iets leuks 

bedacht! Knutsel jij ook mee?

We beginnen deze ochtend 

met dansen! Kom naar de 

Happy Fun Beach en doe 

gezellig mee!

Zondag 20 september Sudoku


