
I.v.m. de huidige maatregelen is het 

reserveren voor de Happy Fun Beach 

verplicht voor iedereen van                       

13 jaar en ouder.                                                                      

-                                                                           

Reserveren voor de Happy Fun Beach is 

alleen ter plekke bij de bar in                                      

de Happy Fun Beach mogelijk.                                                                                                                        

-                                                                            

Maximaal 50 gasten. 

Reserveren voor ons binnen zwembad is 

verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. 

Kinderen tot en met 12 jaar hebben ieder 

tijdsblok vrije toegang tot het zwembad.                                                                                 

-                                                                    

Dagelijks opent om 20.00 uur de 

reservering module voor de volgende dag.                                                                          

-                                                                                                

Reserveren is alleen mogelijk via: 

stoetenslagh.leisurehub.nl                     

Dagelijks                                                                               

-                                                                            

Iedere dag kunt u tegen betaling gebruik 

maken van onze verhuur activiteiten.                                                                                                                     

-                                                                         

Wilt u een kajak, het palmboom klimmen              

of een boogschietbaan reserveren?                                            

Dit kan bij de receptie of Funbrigade!                      

Vrijdag 18 juni                                                                                 

-                                                                          

Ga in onze Stoetenslagh app naar 

activiteitenprogramma, hier staat de quiz 

van vanavond!                                                                       

-                                                                           

Je kunt bij je eigen caravan of 

accommodatie de vragen van de quiz 

beantwoorden en nakijken. 

Zaterdag 19 juni:                                                         

Gaaf, we gaan vanmiddag hutten bouwen! 

Kom jij ook mee helpen?                                                                                         

-                                                                     

Trek dichte schoenen en bij voorkeur een 

lange broek aan!                                                                

-                                                                                                                

We verzamelen bij de BOX. 

Zondag 20 juni:                                                                             

-                                                                                  

We gaan deze middag voetballen.                                                                                                            

-                                                                               

Kom naar het sportveld naast de Happy 

Fun Beach en doe mee!

Belangrijk Binnen zwembad

Verhuur Quiz Time (gezin)

Hutten bouwen Voetbal (8-12 jaar)



19.00 - 19.30

Minidisco              

(4-12 jaar)

20.00 - 21.00

Handboog 

schieten                          

(10-17 jaar)

Avond 

Quiz Time              

(gezin)

Het is tijd voor minidisco! Kom naar 

de Happy Fun Beach en dans met 

ons mee!

10.15 - 10.30 Wakker worden! Kom naar de 

Happy Fun Beach en dans gezellig 

met ons mee!Wake up dance                  

(4-12 jaar)

Ga in onze Stoetenslagh App naar 

activiteitenprogramma, hier staat de 

quiz van vanavond! Je kunt bij je 

eigen caravan of accommodatie de 

vragen van de quiz beantwoorden 

en nakijken!

12.30 - 13.30 Gaaf, we gaan hutten bouwen! Trek 

dichte schoenen en bij voorkeur een 

lange broek aan! Verzamelen bij de 

BOX!

Hutten bouwen                 

(8-12 jaar)

Schiet vandaag mee met deze te 

gekke sport! Verzamelen bij de 

bowlingbaan! Durf jij?

10.30 - 11.30 Ben jij benieuwd wat we vandaag 

gaan knutselen? Kom naar de 

Happy Fun Beach!Knutselen               

(4-12 jaar)

19.00 - 19.30 Trek je dansschoenen aan en dans 

mee met de minidisco in de Happy 

Fun Beach! Minidisco               

(4-12 jaar)

14.00 - 15.00 We gaan allemaal leuke spelletjes 

doen! Bij zonnig weer graag kleding 

meenemen die nat mag worden! 

Verzamelen buiten naast de Happy 

Fun Beach!

Happy speel 

festijn                     

(4-10 jaar)

Avond Ga in onze Stoetenslagh App naar 

activiteitenprogramma, hier staat de 

quiz van vanavond! Je kunt bij je 

eigen caravan of accommodatie de 

vragen van de quiz beantwoorden 

en nakijken!

Quiz Time              

(gezin)

20.00 - 21.00 We spelen vanavond vlaggenroof! 

Trek dichte schoenen en bij 

voorkeur een lange broek aan. 

Verzamelen bij de BOX. 

Vlaggenroof                                

(10-17 jaar)

Vrijdag 18 juni Zaterdag 19 juni



10.15 - 10.30

Wake up dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Knutselen               

(4-12 jaar)

12.30 - 13.30

Voetbal                  

(8-12 jaar)

14.00 -15.00

Knots hockey               

(6-10 jaar)

15.30 - 16.00

Minidisco               

(4-12 jaar)

Voordat de knutsel begint gaan we 

lekker dansen om wakker te 

worden! Ben jij er ook bij? In de 

Happy Fun Beach. 

We gaan voetballen! Kom naar het 

sportveld naast de Happy Fun 

Beach en doe mee! 

Kom jij deze ochtend ook knutselen 

in de Happy Fun Beach? Vergeet je 

creatieve handen niet!

De muziek staat al aan! Dans jij ook 

mee tijdens de minidisco? In de 

Happy Fun Beach! 

Ga de strijd met elkaar aan. Welk 

team scoort de meeste punten? 

Verzamelen buiten naast de Happy 

Fun Beach!

Zondag 20 juni Kleurplaat


