
19.00 - 19.30

KidsSunset                  

(4-12 jaar)

20.00 - 

Karaoke time                    

(gezin)

20.00 - Weet jij de juiste antwoorden op 

alle vragen? Reserveren is 

verplicht en kan via 

https://stoetenslagh.leisurehub.

nl

Pub Quiz           

(gezin)

19.00 - 19.30 Wat is jouw favoriete 

dansliedje? Laat je dans moves 

zien in de Happy Fun Beach!
KidsSunset                  

(4-12 jaar)

15.30 - 16.30 Een gaaf spel met pijl en boog! 

Twee teams strijden tegen 

elkaar om de overwinning! Shoot out                       

(10-17 jaar)

13.30 - 14.30 Geef je snel op bij de 

Funbrigade om gezellig te 

bowlen met de Funbrigade! 

Gezellig!

Bowlen             

(8-12 jaar)

12.30 - 13.00 Jammie! Zelf overheerlijke 

broodjes bakken boven het 

kampvuur! We verzamelen 

buiten naast de Happy Fun 

Beach!

Broodjes 

bakken                  

(4-10 jaar)

Kom jij vanavond ook een liedje 

zingen? Reserveren is verplicht 

en kan via 

https://stoetenslagh.leisurehub.

nl 

10.30 - 11.30 De Funbrigade heeft voor deze 

ochtend weer iets leuks 

bedacht! Knutsel jij ook mee?Kidsfun                           

(4-12 jaar)

Vind jij het geweldig om te 

dansen? Dans gezellig mee in 

de Happy Fun Beach tijdens de 

disco!

10.15 - 10.30 De Funbrigade is klaar voor de 

wake up dance! Ben jij er ook 

bij?! Verzamelen in de Happy 

Fun Beach!

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

Vrijdag 2 oktober Zaterdag 3 oktober



10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Kidsfun                           

(4-12 jaar)

13.00 - 14.00

Handboog 

schieten      

(10-17 jaar)

14.30 - 15.00

Beach knots 

hockey             

(4-10 jaar)

15.30 - 16.00

Palmboom 

klimmen            

(8-14 jaar)

16.30 - 17.00 

KidsSunset                  

(4-12 jaar)

Lekker swingen tijdens de 

enige echte disco! Heb jij je 

dansschoenen al aan? 

Kom dit halfuurtje vrijblijvend 

klimmen in onze palmboom! 

Trek dichte schoenen aan!

Ga op het strand de strijd met 

elkaar aan! Wie scoort de 

meeste doelpunten tijdens de 

wedstrijd?

Schiet vandaag mee met deze 

te gekke sport! Verzamelen bij 

de bowlingbaan! Durf jij?

Kom jij vandaag ook weer iets 

nieuws knutselen? Vergeet je 

creatieve handen niet!

Wakker worden! Kom naar de 

Happy Fun Beach en dans 

gezellig met ons mee!

Zondag 4 oktober Kleurplaat


