
10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Knutselen               

(4-12 jaar)

13.00 - 14.00

Hutten 

bouwen                 

(8-12 jaar)

14.30 - 15.30

Ballon 

spektakel           

(4-10 jaar)

16.00 - 16.30

Wat schat je?                              

(8-12 jaar)

19.00 - 19.30 

Minidisco              

(4-12 jaar)

20.00 - 

Minute to win 

it                        

(gezin)                

Lukt het jou om in 1 minuut de opdracht te 

voltooien? Reserveren is verplicht en kan 

stoetenslagh.leisurehub.nl

20.00 - Test je kennis van muziek! Reserveren is 

verplicht en kan via 

stoetenslagh.leisurehub.nlMuziek 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)

Bij dit spel gaan jullie samen op zoek naar 

de antwoorden op de schattingsvragen! 

Verzamelen in de Happy Fun Beach!

16.00 - 16.30 Carabouille is in de Happy Fun Beach om 

jullie te ontmoeten. Komen jullie ook langs 

voor een high-five en een gave foto samen? 

Vergeet je foto camera niet!

Meet en greet 

Carabouille

Een groot spektakel met ballonnen! Kom jij 

ook spelletjes spelen met ballonnen? 

Verzamelen in de Happy Fun Beach! 

14.30 - 15.30 De meest leuke, gekke en grappige 

spelletjes met wasknijpers! We verzamelen 

in de Happy Fun Beach. Wasknijper-

gekte                   

(4-10 jaar)

Gaaf, we gaan hutten bouwen! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur een lange broek 

aan! Verzamelen bij de BOX!

13.00 - 14.00 Tijdens de sport mix spelen we 

verschillende sporten! Ben jij goed in 

volleybal of beter in hockey en voetbal? 

Kom naar de Happy Fun Beach en speel 

mee!

Sport mix                                    

(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 8 oktober Zaterdag 9 oktober



10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)  
10.30 - 11.30

Knutselen               

(4-12 jaar)

12.30 - 13.00

Broodjes 

bakken                  

(6-12 jaar)

13.30 - 14.30

Vlaggen roof                              

(8-14 jaar)

15.00 - 16.00

Spons, water             

& vuur                                  

(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!

Welk element gaat er winnen? Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur een lange broek 

aan! Verzamelen bij de BOX!

Gaaf, we spelen vlaggenroof! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur een lange broek 

aan. We verzamelen buiten bij de BOX. 

Jammie! Zelf overheerlijke broodjes bakken 

boven het kampvuur! We verzamelen buiten 

naast de Happy Fun Beach!

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 10 oktober Sudoku


