
19.00 - 19.30

KidsSunset                  

(4-12 jaar)

20.00 - 

Karaoke time                    

(gezin)

13.00 - 14.00 Heb jij zin om mee te doen met 

spellen in het binnen 

zwembad? Vergeet je 

zwemkleding niet!

Zwembad 

spelen            

(10+)

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)

19.00 - 19.30 Kom naar de BOX en dans mee 

tijdens de minidisco! Gezellig!
KidsSunset                         

(4-12 jaar)

16.30 - 17.00 We spelen Jenga, spannend! 

Zorg er samen voor dat de 

toren zo lang mogelijk blijft 

staan! Verzamelen in de BOX!

Jenga                                

(8-12 jaar)

15.00 - 16.00 We gaan allemaal leuke 

spelletjes doen! We verzamelen 

in de Happy Fun Beach! Kom jij 

ook? Gezellig!

Happy speel 

festijn                     

(4-10 jaar)

20.00 - Test je kennis over de 

verschillende categorieën! 

Opgeven is verplicht en kan via 

https://stoetenslagh.leisurehub.

nl Verzamelen in de BOX!

Triviant Quiz 

Vrijdag 25 september Zaterdag 26 september



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

Just dance          

(4-12 jaar)

15.30 - 16.00

Giga chaos 

games                

(8-14 jaar)

16.30 - 17.00 

KidsSunset                  

(4-12 jaar)

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!

Lekker swingen tijdens de 

enige echte disco! Heb jij je 

dansschoenen al aan? 

Allemaal verschillende sporten 

en dat in 1 spel! Verzamelen in 

de Happy Fun Beach

Just dance! Laat zien hoe goed 

je de video kunt nadansen! 

Ben jij een danstalent?

Zondag 27 september Kleurplaat


