
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: 

Toveren!            

Zaterdag 25 september                                                                                               

-                                                                                 

Test je kennis over de wereld tijdens 

deze gave quiz!                                                                                                                

-                                                                              

Reserveren kan via 

stoetenslagh.leisurehub.nl 

Vrijdag 24 september                                                                   

Tijdens dit themaweekend zullen jullie 

onze mascotte Mandragotte vaak gaan 

zien.                                                                                           

-                                                                                          

Komen jullie alvast even kennis maken 

in de Happy Fun Beach?                                                                                          

-                                                                                    

Vergeet je foto camera niet voor een 

gave foto samen met Mandragotte!

Reserveren

------

Wereld Quiz (gezin)

Thema weekend 

Meet en greet Mandragotte



10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)

10.30 - 11.30

Knutselen                                   

(4-12 jaar)

13.00 - 14.00

Trefbal                  

(8-12 jaar)

14.30 - 15.30

Palmboom 

klimmen    

16.00 - 16.30

Meet en greet 

Mandragotte 

19.00 - 19.30 

Minidisco              

(4-12 jaar)

20.00 - 

Crazy summer 

battle                         

Heb jij zin om te knutselen? De knutsel 

van vandaag staat in het teken van het 

thema toveren. Kom naar de Happy 

Fun Beach en knutsel gezellig 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)

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)

Kom dit uurtje vrijblijvend klimmen in 

onze palmboom! Trek dichte schoenen 

aan. In de Happy Fun Beach!

14.30 - 15.30 Weten jullie alle antwoorden op de 

vragen over Mandragotte? We 

verzamelen buiten naast de Happy Fun 

Beach!

Mandragotte 

speurtocht              

(4-10 jaar)

Spring en vlieg! Ben jij klaar voor 

trefbal? Verzamelen op het sportveld 

naast de Happy Fun Beach!

12.30 - 13.00 Jammie! Zelf overheerlijke broodjes 

bakken boven het kampvuur! We 

verzamelen buiten naast de Happy Fun 

Beach!

Broodjes 

bakken                  

(4-12 jaar)

We gaan veel leuke spelletjes doen, dit 

belooft leuk te worden! Reserveren is 

verplicht en kan via de link op het 

highlightblad! Vol = vol. 

20.00 - Test je kennis over de wereld! 

Reserveren is verplicht en kan via de 

link op ons highlight blad! Vol = vol.Wereld quiz                

(gezin)

Dit weekend staat in het thema van 

toveren. Onze mascotte Mandragotte 

is een lieve heks. Kom naar de Happy 

Fun Beach voor een high-five of een 

gave foto samen met Mandragotte!

16.00 - 16.30 Doe gezellig met ons mee aan deze 

leuke spelletjes! We verzamelen buiten 

naast de Happy Fun Beach. Kring 

spelletjes                   

(4-8 jaar)

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)

Vrijdag 24 september Zaterdag 25 september



10.15 - 10.30

Wake up 

dance                  

(4-12 jaar)  
10.30 - 11.30

Knutselen                                   

(4-12 jaar)

13.00 - 14.00

Beach games                 

(8-12 jaar)

14.30 - 15.30 

Tover 

spelletjes                               

(4-10 jaar)

16.00 - 16.30 

Stoetenslagh 

kwartet                                     

(6-12 jaar)

17.00 - 17.30

Minidisco              

(4-12 jaar)

De Funbrigade is klaar voor de wake 

up dance! Ben jij er ook bij in de Happy 

Fun Beach? Gezellig. 

Wow! Te gek! Verschillende sporten in 

het zand! Kom snel naar de Happy Fun 

Beach! 

Vandaag is de laatste knutsel in het 

thema toveren. Kom jij ook mee 

knutselen in de Happ Fun Beach? 

Gezellig!

Probeer zoveel mogelijk kwartetten te 

verzamelen tijdens dit gave spel! We 

verzamelen in de Happy Fun Beach. 

We spelen veel leuke spelletjes 

rondom het thema toveren. Kom naar 

de Happy Fun Beach toe en speel 

mee!

Het is tijd voor minidisco! Kom naar de 

Happy Fun Beach en dans met ons 

mee!

Zondag 26 september Kleurplaat


