
20.30 - 

Cinema night

21.00 - 00.00

De BOX                                

(12-17 jaar)

15.00 - 16.00

Flessen voetbal                

(6-10 jaar)

15.00 - 16.00

Kajak Polo                 

(10-17 jaar)

17.00 - 17.30

Meet en greet

19.00 - 19.30

Caraboem 

21.00 - 

Hollandse 

karaoke avond                                

(gezin)

21.00 - 00.00 

De BOX                                

(12-17 jaar)

Waar is die chillzone? Hier is die chillzone! Kom 

samen met je vrienden chillen in de BOX!

10.30 - 14.00 Gaaf een fifa toernooi! Geef je op via 

stoetenslagh.leisurehub.nl en doe mee! 

Verzamelen in de BOX. Fifa toernooi 

(8+)

Kom naar de Happy Fun Beach voor een gezellige 

filmavond! Welke film is jouw favoriet?

10.15 - 11.30 Begin je dag goed en dans met ons mee! Na 

het dansen gaan we knutselen, doe jij ook 

gezellig mee?
KidsFun

12.00 - 12.30 Het is tijd om lekker te bewegen in de Happy 

Fun Pool! Vergeet je zwemkleding en je 

handdoek niet. 
Crazy dance bij 

het zwembad

11.15 - 11.45 Begin je ochtend sportief en dans mee in de 

Happy Fun Pool met leuke muziek. 
Aqua gym

Neem je eigen, met water gevulde fles mee naar 

het evenemententerrein naast de Happy Fun 

Beach! 

15.00 - 16.00 Gaaf, we gaan handboog schieten. Doe jij ook 

mee? We verzamelen buiten bij de BOX!
Handboog 

schieten                                    

(10+)

15.00 - 16.00 Een variant op kinder bingo, waarbij muziek 

centraal staat. Kom naar de Happy Fun Beach 

en speel, swing en dans mee. Kinder Swingo                      

(4-10 jaar)            

Ben jij benieuwd welk favoriete vriendje er in de 

Happy Fun Beach is? Kom langs voor een high-five 

en een gave foto samen! Vergeet je foto camera 

niet.

19.00 - Tijdens deze minishow worden jullie opgeleid 

tot echte piraten. Doe jij ook mee in de Happy 

Fun Beach? Ahoy! 
Piraten 

academie 

Polo spelen in een kajak op het water! Kom naar 

het strand voor de Happy Fun Beach en speel 

mee!

17.00 - Ontmoet andere gasten en ons tijdens de 

neighbours drinks bij het Carabouille 

speelkasteel! Het eerste drankje is van ons! 

Jullie mogen ook eigen eten en drinken 

meenemen. 

Neighbours 

drinks

Vanavond staat de karaoke in het teken van 

Nederlandse muziek. Kom jij ook een liedje 

zingen? In de Happy Fun Beach!

21.00 - 00.00 Waar is die chillzone? Hier is die chillzone! 

Kom samen met je vrienden chillen in de BOX!
De BOX                                

(12-17 jaar)

Het is tijd voor de minidisco! Kom naar de Happy 

Fun Beach en dans gezellig met ons mee!

21.00 - Een quiz speciaal voor families! Gebruik jullie 

gezamenlijke kennis om de quiz te winnen. In 

de Happy Fun Beach. Familie Quiz                                                                

(gezin)

Wil jij nog even lekker chillen in plaats van bij de 

caravan of accommodatie zitten? Kom dan snel 

naar de BOX toe!

Zaterdag

6 augustus

Zondag

7 augustus 
Vrijdag

5 augustus



10.00 - 10.45

Fitness

10.15 - 11.30

KidsFun

10.30 - 11.30

Shoot out                                                  

(10-14 jaar)

11.15 - 11.45

Aqua gym

12.00 - 12.30

Crazy dance bij 

het zwembad

15.00 - 16.00

Mandragora 

speurtocht                         

(4-10 jaar)

15.00 -

Lasergamen 

(8+)

15.00 - 16.00

Voetbal                        

(10-14 jaar)

19.00 - 19.30

Caraboem 

20.30 - 

Pool party                                                           

(10+)

21.00 - 

Welkomst-

avond                                

(gezin)

21.00 - 00.00

De BOX                                

(12-17 jaar)

Na het dansen gaan we lekker knutselen in de 

Happy Fun Beach. Vergeet je creatieve handen 

niet!

10.15 - 11.30 Ben jij ook zo benieuwd wat we vandaag gaan 

knutselen? We vertellen het jullie na het 

dansen! 
KidsFun

We beginnen vandaag met een klein rondje 

(hard)lopen gevolgd door yoga. Kom naar het 

Caraobuille speelkasteel. Vergeet je handdoek 

niet.

10.00 - 10.45 We beginnen met een warming-up en 

focussen ons vandaag op de spiergroep benen 

en billen. Vergeet je handdoek niet. Bij het 

Carabouille speelkasteel.

Fitness

De muziek staat al aan! Kom naar de Happy Fun 

Pool en beweeg gezellig met ons mee.  

11.15 - 11.45 Yes aqua gym! Doe jij vandaag gezellig mee? 

Kom naar de Happy Fun Pool.
Aqua gym

Een gaaf spel met pijl en boog! Twee teams 

strijden tegen elkaar om de overwinning! 

Verzamelen in de Happy Fun Beach. 

10.30 - 12.00 Gaaf, een graffiti workshop! Reserveren is 

verplicht en kan via stoetenslagh.leisurehub.nl 

Min. 8 en max. 25 pers. Vol = Vol. Kosten: 

€19,95 p.p. Verzamelen buiten bij de BOX!

Graffiti 

workshop (8+)

Alle speurneuzen opgelet, weet jij alle antwoorden 

over Mandragora? Verzamelen in de Happy Fun 

Beach. 

14.00 - Deze middag staat in het teken van veel leuke 

activiteiten en nieuwe vrienden ontmoeten. 

Kom jij ook? In de Happy Fun Beach!
Koninkrijk van 

Farfarol 

Dans jij mee op de leukste liedjes in de Happy Fun 

Pool? Het animatieteam wacht op jullie!

12.00 - 12.30 De muziek staat al aan. Dans jij ook mee in de 

Happy Fun Pool? Super leuk!
Crazy dance bij 

het zwembad

We gaan voetballen! Kom naar het sportveld naast 

de Happy Fun Pool en doe mee!

19.00 - 19.30 Vind jij het geweldig om te dansen? Dans 

gezellig mee tijdens de minidisco in de Happy 

Fun Beach! 
Caraboem 

Yeah, lasergamen in het bos! Begintijd eerste 

groep: 15.00 uur, er zijn meerdere groepen. Geef 

je op via stoetenslagh.leisurehub.nl

15.00 - 16.00 Yeah een schuimparty! Trek (zwem)kleding 

aan die nat mag worden! Op het 

evenemententerrein naast de Happy Fun 

Beach. 

Schuimparty       

Vanavond staat de muziek aan in de Happy Fun 

Pool. Kom jij vanavond ook naar de poolparty? 

Gezellig! 

21.00 - Coverband Fantix maakt er vanavond samen 

met jullie een feest van. Ben jij er ook bij? In de 

Happy Fun Beach! 
Coverband 

Fantix                     

(gezin)

Welk minidisco liedje is jouw favoriet? Kom naar 

de Happy Fun Beach en laat je dansmoves zien! 

20.00 - 21.00 Speel mee met een fanatiek potje beach 

volleybal, speciaal voor 12+ en volwassenen! 

Verzamelen in de Happy Fun Beach. 
Volleybal                                   

(12+ en 

volwassenen)

We gaan er een gezellige avond van maken met 

alle hits van de Top 40!

Welkom op ons park! Komen jullie ook naar de 

Happy Fun Beach toe? Gezellig!

21.00 - 00.00 Wil jij nog even lekker chillen in plaats van bij 

de caravan of accommodatie zitten? Kom dan 

snel naar de BOX toe!
De BOX                                

(12-17 jaar)

Maandag 

8 augustus

Dinsdag

9 augustus



09.30 - 10.30

Carabouille 

breakfast

10.30 - 11.30

Mascotte Hunt

11.30 - 11.45

Caraboem

15.00 - 16.00

De 

circusschool                         

(4-8 jaar)

15.00 - 16.00

Crazy 44                                

(8-14 jaar)

15.00 - 16.00

Expeditie 

Robinson                                        

(10-14 jaar)

16.30 - 

Dance initiation

19.00 - 19.30

Poppenkast        

(4-10 jaar)

20.30 -

Spooktocht 

(10+)

21.00 - 

Shakespeare-

&Rock

21.00 - 00.00

De BOX                                

(12-17 jaar)

Carabouille heeft een ontbijtje voor jullie klaar 

staan. Kom jij ook naar het Carabouille 

speelkasteel? Leuk!

10.00 - 10.45 Vandaag focussen we ons op de armen en 

schouders. Kom naar het Carabouille 

speelkasteel en doe sportief mee! Vergeet je 

handdoek niet.

Fitness

Heb jij alle handtekeningen van de mascottes 

verzameld? Super! We sluiten af met een 

caraboem bij het Carabouille speelkasteel! Dans 

gezellig mee!

10.30 - 11.30 We spelen levend stratego! Trek dichte 

schoenen en bij voorkeur een lange broek 

aan! Verzamelen bij de BOX!
Levend stratego                                     

(8-14 jaar)

Ga op zoek naar de mascottes op ons park en 

verzamel alle handtekeningen! Verzamelen bij het 

Carabouille speelkasteel. 

10.15 - 11.30 De muziek staat al aan! Dans gezellig met ons 

mee voordat we gaan beginnen met knutselen. 
KidsFun

Neem je telefoon mee en probeer om alle 44 

opdrachten binnen de tijd te voltooien! Verzamelen 

in de Happy Fun Beach. 

12.00 - 12.30 Welk liedje is jouw favoriet? Laat in de Happy 

Fun Pool je dansmoves zien!
Crazy dance bij 

het zwembad

We doen allerlei spelletjes rondom het thema 

circus! Kom jij ook mee spelen? In de Happy Fun 

Beach. 

11.15 - 11.45 Een leuke mix van inspanning en ontspanning. 

Kom naar de Happy Fun Pool en doe gezellig 

mee!
Aqua gym

Tijdens de dance initiation leren wij jou graag een 

toffe dans! Dans jij ook mee? Kom naar de Happy 

Fun Beach!

19.00 - Verzamel langs de hoofdweg op ons 

vakantiepark en zwaai naar onze mascottes. 

Na afloop is er een moment voor foto's! 
Mascotte 

parade

Welk team is het slimste? En welk team is het 

snelst? Trek dichte schoenen aan! Verzamelen in 

de Happy Fun Beach.

14.30 - Een gave run rondom onze recreatieplas! 

Doorsta de verschillende obstakels onderweg! 

Trek kleren en schoenen aan die nat mogen 

worden! Naast de Happy Fun Beach. 

Stoetenslagh 

Obstakel Run                                

(8+)

Opgave om de spooktocht te lopen kan vanaf 

maandag 8 augustus 16.00 uur via 

stoetenslagh.leisurehub.nl Max. 288 personen! 

VOL=VOL! Geef je op als vrijwilliger 16+ bij het 

animatieteam. 

21.00 - 00.00 Kom naar de BOX toe en doe mee met 30 

seconds en andere leuke spelletjes!
De BOX                                

(12-17 jaar)

Ben jij benieuwd wat we vandaag gaan beleven? 

Kom snel naar onze poppenkast naast de Happy 

Fun Beach voor een gaaf avontuur!

21.00 - Yeah we spelen vanavond bingo! Kom naar de 

Happy Fun Beach en speel mee.
Bingo                    

(gezin)              

Het verhaal van Romeo en Julia met een hele 

spannende twist! Kom jij ook? In de Happy Fun 

Beach. Aansluitend is er karaoke time!

Vraag je eigen verzoekjes aan bij de DJ! Wie weet 

wordt jouw aanvraag wel gedraaid!

Donderdag

11 augustus
Woensdag

10 augustus


