MEIVAKANTIE

20:00 uur

We doen leuke voetbalspelletjes!
Wie doet er met ons mee?

25 april tot en met 03 mei
20:30 uur

Fijne meivakantie en tot snel!

ZONDAG 26 APRIL
10:00 uur
10:15 uur

13:00 uur

10:15 uur

We maken vandaag een vrolijke
kleurrijke tropische papegaai. Je
mag zelf weten welke kleuren jij
jouw papegaai geeft.

13:00 uur

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Jouw theatervriendjes wachten
weer op je met een nieuwe
theatershow vol met spanning,
gekheid en avontuur!

19:30 uur

Oranje Boven Kids Disco!
Morgen is het Koningsdag, dit
gaan we alvast vieren met een
gezellige kids disco! Trek je
oranje kleren maar alvast aan,
en swing een spring met ons
mee op de leukste muziek!

Lepelfestijn
De meest gekke, leuke en
hilarische spelen met lepels!

15:00 uur

17:00 uur

Ochtendgymnastiek

KIDSCLUB: Tropische
Papegaai

Freek Vonk - Wilde-DierenExpeditie
Ga net als Freek Vonk op
expeditie en kom van alles te
weten over bijzondere dieren.
Maar pas op voor bijtgrage
haaien en bloeddorstige larven!
Het team, dat als eerste de finish
bereikt van deze levende variant
op ganzenbord, wint, en kan
terugkijken op een geslaagde
expeditie!

Massage

Even rekken en strekken op de
leukste muziek.

KIDSCLUB: Koninklijke
Kroon
Heb jij altijd wel eens een echte
koningin of koning willen zijn?
Kom dan gezellig knutselen en
maak je eigen koninklijke kroon
voor Koningsdag!

ZATERDAG 25 APRIL

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Spring en swing met ons mee!

Het Recreatieteam

Vandaag kunt u zich laten
masseren door een
gespecialiseerde masseuse! Er
zijn diverse behandelingen
mogelijk o.a. hot stone,
ontspanningsmassage en nog
veel meer. Meer informatie en
inschrijven bij de receptie.

BINGO
Bingo in Flavours! leuke prijzen
te winnen!

WELKOM ALLEMAAL!
Het wordt een superleuke meivakantie, want
wij organiseren allemaal leuke activiteiten voor
jong en oud! Voor alle activiteiten geldt, tenzij
anders aangegeven, dat er wordt verzameld bij
de recreatieruimte. Bij slecht weer of
onvoldoende deelname wordt er altijd een
vervangende activiteit georganiseerd. Lees
maar snel wat er allemaal te doen is en dan
hopen wij jullie te zien bij één van onze leuke
activiteiten!

Allerlei spelletjes met de
voetbal

MAANDAG 27 APRIL

Happy Hour

Vrije dag recreatieteam

Kom naar Flavours! Wijn, bier,
een borrel of frisdrank, 8 munten
voor € 10,00!! vanaf 18 jaar!

Vandaag is het recreatieteam
vrij. Maar morgen zijn zij weer
fris en fruitig van de partij!

Loek & Lot Theatershow
Een supergezellige theatershow
met jouw enige echte
theatervriendjes! Kom gezellig
kijken wat ze vandaag toch weer
beleefd hebben!

DINSDAG 28 APRIL
10:00 uur

10:15 uur

We maken vandaag een
supertoffe Afrikaanse Samburuketting!

Ochtendgymnastiek
Wakker worden allemaal! Tijd
voor een paar leuke dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB: Slak

13:00 uur

Kringspelletjes
Allemaal leuke spelletjes... in de
kring! Kom maar gauw, dan gaan
we beginnen! Vanaf 3 jaar.

17:00 uur

20:00 uur

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!

Loek & Lot Theatershow
Ben je benieuwd wat jouw
theatervriendjes dit keer weer
beleefd hebben?! Kom dan
kijken naar een gloednieuwe
theatershow!

Malle Beesten!
Kangoeroetikkertje,
inktvistikkertje, konijnenjacht...
we doen het allemaal! Doe je
gezellig mee?!

We starten deze dag weer met
een dansje en gaan daarna een
slak knutselen.

13:00 uur

KIDSCLUB: Afrikaanse
Ketting

20:00 uur

Jongens tegen de meisjes Spelshow
Wie zijn er beter, de jongens of
de meiden?! We komen erachter
in deze leuke spelshow waarin jij
de hoofdrol speelt! Kom je team
versterken en doe mee!

Minion Mania!
Ga op zoek naar de
verschillende Minions en probeer
zoveel mogelijk vragen van de
Minions goed te beantwoorden.

VRIJDAG 01 MEI
WOENSDAG 29 APRIL
10:00 uur

13:00 uur

13:00 uur

17:00 uur

20:00 uur

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?

Flessenvoetbal
Het enige waar jij voor hoeft te
zorgen is, dat je fles niet
omvergetrapt wordt door één van
je medespelers! Neem je eigen
plastic fles gevuld met water
mee.

Wie overleeft dit slagveld en
verzamelt de meeste punten?
Vanaf 8 jaar.

DONDERDAG 30 APRIL

Loek & Lot Theatershow
Kom je ook weer kijken naar de
theatershow?! Het wordt ook
vandaag weer lachen, gieren en
brullen!

Loek & Lot Theatershow

Levend Stratego

Disney Speurspektakel
Een superleuke speurtocht met
Goofy, Mickey, Minnie en nog
veel meer Disney-figuren!
Speciaal voor alle kinderen vanaf
4 jaar.

Daar zijn ze weer! Kom kijken en
luisteren naar een nieuw gek
avontuur!

20:00 uur

KIDSCLUB: Zeemeermin
We duiken vandaag onderwater
en maken de onderwaterwereld
van de zeemeermin!

Treffers!
We gaan allerlei vormen van
trefbal spelen. Zorg dat je niet
geraakt wordt! Vanaf 8 jaar.

17:00 uur

10:15 uur

KIDSCLUB: Spelletjesfeest!
Vandaag gaan we niet knutselen,
maar allemaal verschillende
leuke spelletjes spelen. We
maken er met z'n allen een groot
spelletjesfeest van!

Ochtendgymnastiek
Dansen en zingen voordat we de
dag gaan beginnen.

Ochtendgymnastiek
Tijd voor ochtendgymnastiek op
de leukste muziek.

10:15 uur

10:00 uur

21:00 uur

Klaverjassen
Vanavond klaverjassen in
Flavours Iedereen is welkom.
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ZATERDAG 02 MEI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Lekker fanatiek, de oeh aah
ochtendgymnastiek!

10:15 uur

KIDSCLUB: Regenboog
Maak je eigen regenboog met
allemaal mooie kleurtjes!

13:00 uur

Het Mega-Ruilspektakel
Wie is de beste handelaar en
welk team gaat er met de
mooiste ruilhandel vandoor?
Straks weten we het!

15:00 uur

Happy Hour
Kom naar Flavours! Wijn, bier,
een borrel of frisdrank, 8 munten
voor € 10,00!! vanaf 18 jaar!

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
De theatershow gaat weer
beginnen, kom je ook kijken?!

20:00 uur

Vossenjacht
We gaan op zoek naar de
Vossen! Kun jij ze allemaal
vinden? Voor deze activiteit is
het recreatieteam op zoek naar
vrijwilligers van 18 jaar en ouder.
Wil je helpen, laat het ons weten!

20:30 uur

BINGO
Bingo in Flavours! leuke prijzen
te winnen!

ZONDAG 03 MEI
10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.

10:15 uur

KIDSCLUB:
Bloemenparadijs
Maak vandaag een paradijs van
mooie bloemen!

13:00 uur

Tikspelletjes
Allerlei leuke tikspelletjes voor
jong en oud! Doe gezellig mee,
maar kijk uit dat je niet getikt
wordt!

