
                                             

Voor een aantal activiteiten is                             

reserveren verplicht, kijk hiervoor naar                          

de tekst achter de activiteit.                                                                                                                              

-                                                                                

Dagelijks opent om 20.00 uur de 

reserveringsmodule voor                                                                             

de volgende dag.                                                                          

-                                                                                                

Reserveren is alleen mogelijk via: 

stoetenslagh.leisurehub.nl                     

In alle weekenden in September is                         

er een themaweekend!                                                         

-                                                                              

Het thema van dit weekend is: Circus!            

 Ga dit weekend samen met                            

Clapou op avontuur!                                                                                

-                                                               

De Funbrigade organiseert veel leuke 

activiteiten in het thema Circus! 

Vrijdag 17 september                                                                   

Tijdens dit themaweekend zullen jullie 

onze mascotte Clapou vaak gaan zien.                                                                                           

-                                                                                          

Komen jullie alvast even kennis maken?                                                                                          

-                                                                                    

Vergeet je foto camera niet voor een 

gave foto samen met Clapou!

Thema weekend 

Circus

Meet en greet Clapou



10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Knutselen                                   

(4-12 jaar)

13.00 - 14.00

Levend 

kwartet                                

(8-12 jaar)

14.30 - 15.30

Palmboom 

klimmen            

(6-12 jaar)

16.00 - 16.30

Meet en greet 

Clapou           

19.00 - 19.30 

Minidisco               

(4-12 jaar)

20.00 - 

Grote Happy 

Fun show               

(10-17 jaar)

De Funbrigade is klaar voor de wake up 

dance! Ben jij er ook bij in de Happy Fun 

Beach? Gezellig. 

10.15 - 10.30 Voordat de knutsel begint gaan we lekker 

dansen om wakker te worden! Ben jij er 

ook bij? In de Happy Fun Beach. Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

Gaaf, levend kwartet in het thema 

circus. We verzamelen buiten naast de 

Happy Fun Beach! 

13.00 - 14.00 Kun jij goed geld smokkelen? Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur een lange broek 

aan! Verzamelen buiten bij de BOX!Smokkelspel                     

(8-12 jaar)

Heb jij zin om te knutselen? De knutsel 

van vandaag staat in het teken van het 

thema circus. Kom naar de Happy Fun 

Beach en knutsel mee!

10.30 - 11.30 Ben jij ook zo benieuwd wat we vandaag 

gaan knutselen? Kom naar de Happy Fun 

Beach toe en knutsel mee!Knutselen                                   

(4-12 jaar)

Dit weekend staat in het thema van 

circus. Onze mascotte Clapou is een 

hele lieve clown! Kom naar de Happy 

Fun Beach voor een high-five of een 

gave foto samen met Clapou!

16.30 - 17.00 Kruipen, springen, rennen! Dit gaan we 

allemaal doen tijdens leuke spelletjes! 

Verzamelen in de Happy Fun Beach.Parachute                     

(4-10 jaar)

Kom dit uurtje vrijblijvend klimmen in 

onze palmboom. Trek dichte schoenen 

aan! 

15.00 - 16.00 We spelen vanmiddag leuke spelletjes 

zoals blik gooien en ring gooien. Kom 

naar de Happy Fun Beach toe en speel 

gezellig mee!

Circus 

spelletjes                 

(4-10 jaar)

Vanavond spelen we veel leuke 

spelletjes! Ga de strijd aan met elkaar. 

Reserveren is verplicht en kan via de 

link op ons highlightblad! Vol = vol. 

20.00 - Een quiz speciaal voor families! 

Reserveren is verplicht en kan via de link 

op het highlightblad. Vol = vol. Familie quiz                    

(gezin)

Trek je dansschoenen aan en dans mee 

met de minidisco in de Happy Fun 

Beach! 

19.00 - 19.30 De muziek staat al aan! Dans jij ook mee 

tijdens de minidisco? In de Happy Fun 

Beach! Minidisco               

(4-12 jaar)

Vrijdag 17 september Zaterdag 18 september



10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)
 

10.30 - 11.30

Knutselen                                   

(4-12 jaar)

13.00 - 14.00

Clapou 

speurtocht              

(4-10 jaar)

14.30 - 15.30

Beach Knots 

Hockey              

(8-12 jaar)

16.00 - 16.30

Ballon 

spektakel           

(4-10 jaar)

17.00 - 17.30

Minidisco               

(4-12 jaar)

Zet je wekker voor de wake up dance! 

Kom naar de Happy Fun Beach en dans 

lekker mee!

Weten jullie alle antwoorden op de 

vragen over Clapou? We verzamelen 

buiten naast de Happy Fun Beach

Vandaag is de laatste knutsel in het 

thema circus. Kom jij ook mee knutselen 

in de Happy Fun Beach? Gezellig!

Een groot spektakel met ballonnen! 

Kom jij ook spelletjes spelen met 

ballonnen? Verzamelen in de Happy 

Fun Beach! 

Ga op het strand de strijd met elkaar 

aan! Welk team scoort de meeste 

punten? Buiten naast de Happy Fun 

Beach!

Vind jij het geweldig om te dansen? 

Dans gezellig mee tijdens de minidisco 

in de Happy Fun Beach! 

Zondag 19 september Kleurplaat


