
10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Knutselen               

(4-12 jaar)

13.00 - 14.00

Giga chaos 

games                     

(8-12 jaar)

14.30 - 15.30

Palmboom 

klimmen    

16.00 - 16.30

Just dance          

(6-14 jaar)

19.00 - 19.30 

Minidisco              

(4-12 jaar)

20.00 - 

Ik hou van 

Holland                

(gezin)

Een spelshow bekend van TV! 

Reserveren is verplicht en kan via 

stoetenslagh.leisurehub.nl 

20.00 - Weet jij de juiste antwoorden op alle 

vragen? Reserveren is verplicht en 

kan via stoetenslagh.leisurehub.nl 
Pub Quiz           

(gezin)

Zijn jullie klaar voor de minidisco? De 

Funbrigade wacht op jullie in de 

Happy Fun Beach!

19.00 - 19.30 Welk liedje is jouw favoriet? Kom 

naar de Happy Fun Beach en laat je 

dansmoves zien! 
Minidisco              

(4-12 jaar)

Just dance! Laat zien hoe goed je de 

video kunt nadansen! Ben jij een 

danstalent? In de Happy Fun Beach. 

16.00 - 16.30 Probeer zoveel mogelijk kwartetten te 

verzamelen tijdens dit gave spel! We 

verzamelen in de Happy Fun Beach. 
Stoetenslagh 

kwartet                                     

(6-12 jaar)

Kom dit uurtje vrijblijvend klimmen in 

onze palmboom! Trek dichte 

schoenen aan. In de Happy Fun 

Beach!

14.30 - 15.30 Helpen jullie mee om de vlieg te 

bevrijden? Trek dichte schoenen en 

bij voorkeur een lange broek aan! 

Verzamelen buiten bij de BOX!

Bevrijd de 

vlieg                   

(4-10 jaar)

Allemaal verschillende sporten en dat 

in 1 spel! Hoe gaaf! Verzamelen 

buiten naast de Happy Fun Beach!

13.00 - 14.00 Weet jij alle antwoorden op de vragen 

over het Stoetenslagh? We 

verzamelen bij de BOX!
Stoetenslagh 

speurtocht          

(8-14 jaar)

Ben jij benieuwd wat we vandaag 

gaan knutselen? Kom naar de Happy 

Fun Beach!

10.30 - 11.30 Na de wake up dance gaan we lekker 

knutselen! Ben jij er ook bij in de 

Happy Fun Beach? Gezellig!
Knutselen               

(4-12 jaar)

De muziek staat al aan! Dans mee 

met de Funbrigade tijdens de wake up 

dance! 

10.15 - 10.30 We beginnen deze ochtend met 

dansen! Kom naar de Happy Fun 

Beach en dans gezellig mee! 
Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

Vrijdag 1 oktober Zaterdag 2 oktober



10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Knutselen               

(4-12 jaar)

13.00 - 14.00

Vlaggen roof                              

(8-14 jaar)

14.30 - 15.30 

Happy speel 

festijn                     

(4-10 jaar)

16.00 - 16.30 

Parachute                     

(4-10 jaar)

17.00 - 17.30

Minidisco              

(4-12 jaar)

Het is tijd voor minidisco! Kom naar 

de Happy Fun Beach en dans met 

ons mee!

Kruipen, springen, rennen! Dit gaan 

we allemaal doen tijdens leuke 

spelletjes! Verzamelen in de Happy 

Fun Beach.

We gaan allemaal leuke spelletjes 

doen! Kom jij ook gezellig mee 

spelen? We verzamelen in de Happy 

Fun Beach!

Gaaf, we spelen vlaggenroof! Trek 

dichte schoenen en bij voorkeur een 

lange broek aan. We verzamelen 

buiten bij de BOX. 

Kom jij deze ochtend ook knutselen in 

de Happy Fun Beach? Vergeet je 

creatieve handen niet!

De Funbrigade is klaar voor de wake 

up dance! Ben jij er ook bij in de 

Happy Fun Beach? Gezellig. 

Zondag 3 oktober Kleurplaat


