
* Deze activiteit is met opgave. Opgave is mogelijk bij de Recreatie Receptie
** Bij slecht weer is er altijd een alternatief programma

Kijk ook op www.facebook.com/ParcLaClusureRecreatie
*** International program available (FR/DEU/ENG) at the reception 

Zaterdag 21 april
13:00 - 14:00
uur

SPEEDMINTON
Plaats: Tennisbanen
Doe mee aan deze leuke combinatie van tennis en badminton! 

16:00 - 16:30
uur

MINI DISCO!
Plaats: Doegie Club
Het is weer mini disco tijd! We gaan gezellig met z'n allen dansen. Schud je armen en benen los op de muziek. Het
belooft een feest te worden!

19:00 - 20:00
uur

SPORTMIX 10+
Plaats: Multicourt
Heb je zin om verschillende sporten te spelen? Kom dan gezellig mee doen!

Zondag 22 april
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: ZOEM ZOEM ZOEM..
Plaats: Doegie Club
Zodra de zon gaat schijnen, zie je overal insecten. Heb je deze beestjes al eens goed bekeken en gezien hoe mooi ze
eigenlijk zijn? Eén van deze beestjes gaan we vandaag knutselen: de Bij! Nu zijn ze niet meer eng, maar vooral
schattig!

13:00 - 15:00
uur

VIKING KUBB
Plaats: Recreatie Receptie
Een Zweeds spel waarbij men door het behendig gooien van stokken het leger van de tegenpartij kan verslaan. Vele
families zijn al verslaafd geraakt aan dit spel, jullie ook? 

16:00 - 16:30
uur

MINI DISCO!
Plaats: Doegie Club
Het is weer mini disco tijd! We gaan gezellig met z'n allen dansen. Schud je armen en benen los op de muziek. Het
belooft een feest te worden!

19:00 - 20:00
uur

SPORTMIX 10+
Plaats: Multicourt
Heb je zin om verschillende sporten te spelen? Kom dan gezellig mee doen!

Maandag 23 april
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: BLOEMEN MAKEN
Plaats: Doegie Club
Kom jij ook je eigen fleurige bloemen maken samen met ons? Wij kijken er al naar uit!

11:30 uur PICKNICK WANDELING: CHAPPELLE DE NOTRE DAME DE HAURT *
Plaats: Recreatie Receptie
Een heerlijke wandeling door de prachtige omgeving. Halverwege zullen we een lekkere picknick houden, hier krijgt u
een heerlijk warme kop soep. Wil je mee met deze tocht geef je dan op bij de recreatie receptie.

16:00 - 16:30
uur

MINI DISCO!
Plaats: Doegie Club
Het is weer mini disco tijd! We gaan gezellig met z'n allen dansen. Schud je armen en benen los op de muziek. Het
belooft een feest te worden!

19:00 - 20:00
uur

SPORTMIX 10+
Plaats: Multicourt
Heb je zin om verschillende sporten te spelen? Kom dan gezellig mee doen!



* Deze activiteit is met opgave. Opgave is mogelijk bij de Recreatie Receptie
** Bij slecht weer is er altijd een alternatief programma

Kijk ook op www.facebook.com/ParcLaClusureRecreatie
*** International program available (FR/DEU/ENG) at the reception 

Dinsdag 24 april
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: MEMORY
Plaats: Doegie Club
Maak vandaag je eigen memory en speel het leuke spelletje!

11:00 - 13:00
uur

JEU DE BOULES TOERNOOI
Plaats: Jeu de Boules baan
Vive la France! Vandaag spelen we een sfeervol en ontspannen jeu de boules toernooi. Heb je de ballen om mee te
doen? Anders mag je ze van ons lenen.

16:00 - 16:30
uur

MINI DISCO!
Plaats: Doegie Club
Het is weer mini disco tijd! We gaan gezellig met z'n allen dansen. Schud je armen en benen los op de muziek. Het
belooft een feest te worden!

19:00 - 20:00
uur

SPORTMIX 10+
Plaats: Multicourt
Heb je zin om verschillende sporten te spelen? Kom dan gezellig mee doen!

Woensdag 25 april
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: JACK, LIZZY OF LENNARD
Plaats: Doegie Club
Ben jij ook zo gek op de sterren van Rijk la Clusure! vandaag maken wij een van je vriendjes om mee naar huis te
nemen. Hoe? Met wc-rolletjes! Kom snel naar de Doegie Club en neem je eigen rolletje mee!

11:00 - 12:00
uur

BOOMBASTIC BOOTCAMP
Plaats: Tennisbanen
Een heerlijke workout op ons prachtige park. Kun jij het aan?

16:00 - 16:30
uur

MINI DISCO!
Plaats: Doegie Club
Het is weer mini disco tijd! We gaan gezellig met z'n allen dansen. Schud je armen en benen los op de muziek. Het
belooft een feest te worden!

19:00 - 20:00
uur

SPORTMIX 10+
Plaats: Multicourt
Heb je zin om verschillende sporten te spelen? Kom dan gezellig mee doen!

Donderdag 26 april
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: TROL
Plaats: Doegie Club
Je kent ze vast wel! Van die vieze groene mannetjes, Trollen! vandaag maken wij onze eigen trol! knutsel je mee?

11:30 - 12:30
uur

BOB DE BOUWER SPEURTOCHT
Plaats: Theater
Bob de Bouwer kennen we allemaal, maar weten jullie ook wie zijn vriendjes zijn? Doe mee met deze speurtocht en
kom ze allemaal tegen!

16:00 - 16:30
uur

MINI DISCO!
Plaats: Doegie Club
Het is weer mini disco tijd! We gaan gezellig met z'n allen dansen. Schud je armen en benen los op de muziek. Het
belooft een feest te worden!

19:00 - 20:00
uur

SPORTMIX 10+
Plaats: Multicourt
Heb je zin om verschillende sporten te spelen? Kom dan gezellig mee doen!



* Deze activiteit is met opgave. Opgave is mogelijk bij de Recreatie Receptie
** Bij slecht weer is er altijd een alternatief programma

Kijk ook op www.facebook.com/ParcLaClusureRecreatie
*** International program available (FR/DEU/ENG) at the reception 

Vrijdag 27 april
08:30 uur KONINGSDAG 

Plaats: Hele camping
Vandaag is het Koningsdag in Nederland. Een dag waarop er feest gevierd wordt! Wat doen Nederlanders het liefst
wanneer ze iets te vieren hebben? Inderdaad! Gekke spelletjes! Vandaag hebben we daar ook weer veel van gepland!
Uiteraard zijn deze spellen voor iedereen! Want een Nederlandse Koningsdag in Belgié, dat moet wel een feest worden
voor iedereen!

10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: KONINKLIJKE KROON
Plaats: Doegie Club
Heb jij altijd wel eens een echte koningin of koning willen zijn? Kom dan deze morgen gezellig knutselen en maak je
eigen koninklijke kroon!

11:30 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: TROON VOOR DE KONING
Plaats: Recreatie Receptie
Er moet een nieuwe troon gebouwd worden voor de koning, ofwel een mooie grote houten stoel! En wie kunnen er nou
beter tronen bouwen dan de Ardennen Rangers!

12:00 - 12:15
uur

BOBO VOORLEESPLEZIER: KONINGSVERHAAL
Plaats: Theater
Vandaag wordt er een echt koningsverhaal voorgelezen! Onze eigen koning Doegie zal er ook bij zijn om mee te
luisteren!

13:00 uur 12 PROVINCIËN SPEL
Plaats: Tennisbanen
Nederland bestaat uit 12 provincies, al deze provincies hebben zo hun eigen gewoontes, gebruiken en spellen! Weet jij
ze allemaal bij elkaar te zoeken en goed uit te voeren?

14:00 - 16:00
uur

KONING VOETBAL
Plaats: Multicourt
Weet jij samen met jou team de meeste vragen goed te beantwoorden en daardoor de meeste penalty's te krijgen en te
benutten? Dan wordt jij samen met je team: Koning Voetbal 2018!

14:00 - 16:00
uur

ORANJE SPELEN
Plaats: Evenemententerrein
Allemaal spelletjes die echt bij Koningsdag horen! Kom jij ook met je familie spelen?

19:00 - 20:00
uur

ORANJEMIX 10+
Plaats: Multicourt
Heb je zin om verschillende sporten te spelen? Kom dan gezellig meedoen!! Vandaag is er keuze uit drie echt
oer-Hollandse spelen! Welke wil jij spelen? Of spelen we ze allemaal?

19:00 - 19:30
uur

KONING DOEGIE THEATER
Plaats: Theater
Vandaag een bijzonder verhaal met in de hoofdrol Doegie, of moeten we zeggen Koning Doegie? Hoe dit zit? Dat zie je
vanavond!

19:30 - 20:00
uur

ROYAL DISCO!
Plaats: Theater
Vandaag hebben we een heus koningsbal! Vanmorgen heeft iedereen zijn eigen kroontje gemaakt om als echte koning
of koningin op het bal te verschijnen. Trek je mooiste kleren aan!

21:30 - 23:30
uur

DUTCH KARAOKE
Plaats: Grand Cafe Le Val Joli
Aan het eind van koningsdag zingt heel Nederland met elkaar mee! Kom je eigen zangkunsten trainen of luister naar
die van anderen. Eén ding is zeker, we maken er met z'n allen een te gek feest van!


