20:00 uur

Als je dacht, dat er maar één
soort voetbal bestond, dan heb je
het mooi mis. Vandaag
presenteren we maar liefst 4
nieuwe voetbalspellen! Vanaf 8
jaar.

21 tot en met 24 mei
WELKOM ALLEMAAL!
Het wordt een superleuk
Hemelvaartsweekend, 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 dit lange weekend en dan
hopen wij jullie te zien bij één van onze leuke
activiteiten!

VRIJDAG 22 MEI
10:00 uur

10:15 uur

13:00 uur

10:15 uur

13:00 uur

Steen, Papier, Schaar - De
Estafette
Ben jij goed in steen, papier,
schaar? Dan is deze estafette
voor jou op het lijf geschreven!

15:00 uur

17:00 uur

Jeu de boules toernooi

20:00 uur

Sterrenjacht
Kruip in de huid van een echte
ster en ga op zoek naar andere
bekende sterren zoals Shawn
Mendes, Kalvijn of Katy Perry.
Maar pas op voor een
bodyguard, die zal je te allen
tijde in bescherming nemen!

21:00 uur

Klaverjassen
Vanavond klaverjassen in
Flavours Iedereen is welkom.

ZATERDAG 23 MEI

Vooraf opgeven bij familie J.
Bongaards, tweede veld plaats
216.

17:00 uur

Loek & Lot Theatershow
We gaan weer beginnen! Kom je
weer gezellig kijken naar een
knotsgek avontuur?!

KIDSCLUB: Koraalrif
Diep in de zee ligt een prachtig
koraalrif met tientallen vissen,
mooie planten en een explosie
van kleuren! Ontwerp vandaag je
eigen koraalrif en laat je fantasie
de vrije loop.

De Kleuren van de
Kunstenaar
Overal zien we opeens allemaal
kleuren! Kunstenaar Vince is
langs geweest en heeft voor ons
een kleurenspeurtocht gemaakt!

Ochtendgymnastiek
Tijd voor ochtendgymnastiek op
de leukste muziek.

KIDSCLUB: Vogelkooi
We gaan lekker knutselen en
maken een vogelkooi inclusief
vogel!

Het Recreatieteam

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Wie doet er deze ochtend weer
met ons mee?

Fijne dagen en tot snel!

DONDERDAG 21 MEI

Voetbal, Voetbal en nog
eens Voetbal!

Massage
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.

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

10:00 uur

Ochtendgymnastiek
Begin je dag fris en fruitig met
een paar dansjes.
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10:15 uur

KIDSCLUB: Handenboom
We maken vandaag een
handenboom! Wil je weten wat
dat is en hoe je dit moet maken?
Je bent van harte welkom!

13:00 uur

Frozen Avontuur
Volg Elsa tijdens deze winterse
speurtocht en ontrafel de puzzel
om erachter te komen waar Olaf
zich bevindt. Voor alle kinderen
t/m 6 jaar.

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

Koehandel
Lukt het jou om als eerste je
veestapel te verkopen aan de
veehandelaar? Pas wel op voor
de pest, die zorgt er namelijk
voor dat je met je veestapel naar
de veearts moet! Je hebt pas
echt geld verdiend aan je koe als
je de transactie hebt laten
goedkeuren bij de bank. Vanaf 8
jaar.

20:30 uur

BINGO
Bingo in Flavours! leuke prijzen
te winnen!

ZONDAG 24 MEI
10:00 uur

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

10:15 uur

KIDSCLUB: Onderzeeboot
We maken vandaag een
onderzeeboot! Heb jij enig idee
hoe een onderzeeboot eruitziet?

13:00 uur

Balspelen
We spelen leuke spelletjes met
een bal. Doe je ook gezellig
mee?

