
* 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 30 maart
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: VRIENDENBOEKJE
Plaats: Doegie Club
Op vakantie maak je altijd veel vrienden? Vandaag maken we een vriendenboekje zodat je al je vrienden niet hoeft te
vergeten!

13:00 uur DOEGIE'S FOTOMOMENT!
Plaats: Evenemententerrein
Op de foto met Doegie? Dit is je kans! Alleen met Doegie of juist met het hele gezin, Doegie is er klaar voor!

16:00 - 17:00
uur

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

19:00 uur DOEGIE'S THEATER
Plaats: Doegie Club
Wat maken je theatervrienden vandaag mee? Vanaf 18.30u gaat Doegie's parade over de camping om je op te halen.
Zing, spring, speel en dans maar mee!

AANSLUITEND: MINIDISCO!

Het is weer minidisco tijd! Als het theater is afgelopen gaan we gezellig met z'n allen dansen. Schud je armen en benen
los op de muziek. Het belooft een feest te worden.

21:30 - 23:30
uur

PARC LA QUIZ-UUR: PAASQUIZ
Plaats: Grand Cafe Le Val Joli
Vanavond is het tijd voor een gezellige paasquiz! Schrijf je ter plekke in met je team van maximaal 5 personen. We
spelen een aantal algemene kennis-ronden en een muziekronde. Laat zien dat je de slimste bent! 
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Zaterdag 31 maart
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: PAASMANDJE MAKEN
Plaats: Doegie Club
Vandaag gaan we een mooi paasmandje maken! Deze komt natuurlijk goed van pas bij het paaseieren zoeken morgen!

11:30 - 12:30
uur

ARDENNEN RANGERS: EI X-PERIMENT
Plaats: Recreatie Receptie
Het is niet de vraag óf je een ei kan laten vallen zonder het te breken, maar hoe? Dat ga jij vandaag met je groepje
uitvinden.

12:00 uur VOORLEESPLEZIER: PAASVERHAAL
Plaats: Doegie Club
Vandaag wordt er een echt paasverhaal voorgelezen! Doegie zal er ook bij zijn om mee te luisteren en misschien komt
zijn grote vriend Bobo ook nog wel even kijken!

14:00 - 16:00
uur

CLUSURE'S EASTER SOCCER CUP
Plaats: Multicourt
Wie wint de echte Parc La Clusure paascup? Natuurlijk moet je, behalve veel passen, ook de bal in het net schieten om
samen met je team te winnen!

14:00 - 15:00
uur

HAZENJACHT
Plaats: Recreatie Receptie
Weet jij aan de hand van de kleine hazen de echte paashaas te vinden? Wie weet vind je ook wel lekkere paaseitjes
onderweg!

16:00 - 16:15
uur

DOEGIE'S FOTOMOMENT!
Plaats: Evenemententerrein
Wat een geweldig moment, op de foto met Doegie! Kom je ook? 

19:00 uur DOEGIE'S THEATER
Plaats: Doegie Club
Wat maken je theatervrienden vandaag mee? Vanaf 18.30u gaat Doegie's parade over de camping om je op te halen.
Zing, spring, speel en dans maar mee!

AANSLUITEND: MINIDISCO!

Het is weer minidisco tijd! Als het theater is afgelopen gaan we 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!!

20:00 - 21:00
uur

PAASEIEREN SMOKKELSPEL
Plaats: Recreatie Receptie
Weet jij met jouw team alle eieren door het bos te smokkelen? Trek goede schoenen aan. Speel jij dit spel op snelheid
of op slimheid?

21:30 uur OPENINGSFEEST: DJ BENJAMIN SILVER
Plaats: Grand Cafe Le Val Joli
Dj Benjamin Silver weet van af de eerste toon de sfeer te maken en zorgt voor een avond vol goede muziek en
gezelligheid. Met deze geweldige muzikale opening van het seizoen zal u niet stil kunnen blijven zitten! We gaan dan
ook dansend en swingend het nieuwe seizoen in!
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Zondag 1 april
11:00 - 12:00
uur

PAASEIEREN ZOEKEN
Plaats: Evenemententerrein
De Paashaas heeft eieren verstopt. Kunnen jullie ze vinden?. We zoeken in verschillende leeftijdsgroepen. Uiteraard
vertrekken de kleintjes als eerst! Er zijn 3 prijzen te winnen. Voor degene die de meeste eieren vindt, degene die het
eerste ei vindt en voor het kindje dat het gouden ei vindt. Maar niemand komt met lege handen te staan uiteraard.

13:00 - 14:00
uur

ARDENNEN RANGERS: EGG CHALLENGE
Plaats: Recreatie Receptie
Het ene ei is het andere niet. Zoek de eieren van verschillende dieren, beantwoord vragen, voer de opdrachten uit,
ontrafel het raadsel en win! Alvast een opwarmertje: welk ei is groter, die van de kievit of die van de struisvogel?

13:00 - 16:00
uur

BUNGEE-TRAMPOLINE
Plaats: Evenemententerrein
Wil jij springen op onze Bungee trampoline? Durf jij een paar salto's te maken op 3 a 4 meter hoogte? Kom naar het
evenemententerrein en spring mee! 

14:00 uur BIG SELFIE GAME
Plaats: Evenemententerrein
Weet jij, met je team, als eerste alle locaties te vinden en een kopie van onze selfie te maken? Neem je telefoon of
camera dan mee en kom snel mee doen aan deze doldwaze race! Hoe het spel precies gaat, leggen we uit om 14.00
uur!

16:00 - 17:30
uur

HET MEGA EI-RUILSPEL
Plaats: Evenemententerrein
Jij krijgt een ei, maar wat krijg je er voor terug? Welk team zal het lukken om met het grootste voorwerp terug te
komen?

18:00 uur DINNERCONCERT ''PIROSKA TRIO''
Plaats: Restaurant
Het Piroska trio verrast u vanavond in het restaurant met prachtige muziek. Herkent u ook een aantal liedjes? Wilt u
heerlijk eten in ons restaurant en misschien verrast worden met een serenade aan tafel? Reserveer dan snel bij ons
restaurant!

19:30 - 20:30
uur

FAKKELTOCHT: MAKE A WISH
Plaats: Recreatie Receptie
We lopen een tocht met fakkels over de camping. Voor slechts €1,- kun je een fakkel huren. De volledige opbrengst van
de tocht gaat vervolgens naar Make A Wish Foundation. Loop gezellig mee, want hoe meer lichtjes, hoe mooier het
effect! We eindigen de tocht bij de kampvuurplaats waar we een groot paasvuur houden!

20:30 - 22:00
uur

PAASVUUR
Plaats: Kampvuurplaats
Dé paastraditie, een groot paasvuur! Waarom? Dat zullen we deze avond aan je vertellen! Kom je ook? Breng een
lekker warm kleed mee en misschien een plastic zak om op te zitten?
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Maandag 2 april
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: TULPEN
Plaats: Doegie Club
We gaan allemaal mooie tulpen maken met heel veel vrolijke kleuren! Kom je ook?

10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: PAASHAZEN MAKEN
Plaats: Doegie Club
Vandaag maken we van lepels, paashazen! Kom je ook?

11:30 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: HUT VAN DE PAASHAAS BOUWEN
Plaats: Recreatie Receptie
Weet jij al hoe je een hut moet bouwen? Vandaag gaan we een hut bouwen voor de paashaas. We maken een plan,
verdelen de taken en bouwen samen een super vette paashaas Ranger hut!

11:30 - 13:30
uur

PAASPICKNICK WANDELING
Plaats: Recreatie Receptie
Een heerlijke paaswandeling door het Ardense landschap. Wat zullen we onderweg allemaal tegen komen?! Loop met
ons mee en geniet samen met het hele gezin van het prachtige natuur en een culinaire verrassing.

14:00 uur HONKBAL
Plaats: Sportveld
Heb jij de power om een echte home run te slaan? Laat het ons zien op het sportveld!

16:00 uur DOEGIE'S THEATER
Plaats: Doegie Club
Wat maken je theatervrienden vandaag mee? Vanaf 15.30u gaat Doegie's parade over de camping om je op te halen.
Zing, spring, speel en dans maar mee!

AANSLUITEND: MINIDISCO!

Het is weer minidisco tijd! Als het theater is afgelopen gaan we gezellig met z'n allen dansen. Schud je armen en benen
los op de muziek. Het belooft een feest te worden.

Dinsdag 3 april
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: LENTE VLINDERS
Plaats: Doegie Club
Heb jij ze deze lente al zien vliegen? Na vandaag in ieder geval wel! Vandaag mag je namelijk je eigen prachtige
vlinder maken om de tent of caravan op te fleuren.

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? We verdelen de groep in kinderen en volwassenen.

16:00 uur DOEGIE'S THEATER
Plaats: Doegie Club
Wat maken je theatervrienden vandaag mee? Vanaf 15.30u gaat Doegie's parade over de camping om je op te halen.
Zing, spring, speel en dans maar mee!

AANSLUITEND: MINIDISCO!

Het is weer minidisco tijd! Als het theater is afgelopen gaan we 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

BOOMBASTIC BOOTCAMP
Plaats: Tennisbanen
Een heerlijke workout op ons prachtige park. Kun jij het aan?
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Woensdag 4 april
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: HYACINT
Plaats: Doegie Club
Vandaag zetten wij de bloementjes buiten! We moeten ze alleen nog even zelf maken. Kom jij ook helpen?

13:00 - 15:00
uur

NATUURWANDELING
Plaats: Recreatie Receptie
Een prachtige dag om een heerlijke wandeling door het prachtige Ardense landschap te maken. We vertrekken vanaf
de Recreatie Receptie.

16:00 uur DOEGIE'S THEATER
Plaats: Doegie Club
Wat maken je theatervrienden vandaag mee? Vanaf 15.30u gaat Doegie's parade over de camping om je op te halen.
Zing, spring, speel en dans maar mee!

AANSLUITEND: MINIDISCO!

Het is weer minidisco tijd! Als het theater is afgelopen gaan we gezellig met z'n allen dansen. Schud je armen en benen
los op de muziek. Het belooft een feest te worden.

21:30 - 23:00
uur

WEERWOLVEN VAN WAKKERDAM
Plaats: Doegie Club
Een super leuk rollenspel voor alle tieners. Durf jij? Tot vanavond!

Donderdag 5 april
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: DINOSAURUS
Plaats: Doegie Club
Vandaag maken we je eigen coole dinosaurus! Is die van jou blauw met groene stekels of toch een roze dinosaurus.
Het kan allemaal!

13:00 - 15:00
uur

JEU DE BOULES TOERNOOI
Plaats: Jeu de Boules baan
Vive la France! Vanmiddag 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. We verdelen de groepen in kinderen en volwassenen.

16:00 uur DOEGIE'S THEATER
Plaats: Doegie Club
Wat maken je theatervrienden vandaag mee? Vanaf 15.30u gaat Doegie's parade over de camping om je op te halen.
Zing, spring, speel en dans maar mee!

AANSLUITEND: MINIDISCO!

Het is weer minidisco tijd! Als het theater is afgelopen gaan we gezellig met z'n allen dansen. Schud je armen en benen
los op de muziek. Het belooft een feest te worden.

19:00 - 20:30
uur

BEACHVOLLEYBAL 
Plaats: Volleybalveld 
Laat er geen gras over groeien! Kom naar ons beachvolleybalveld en neem het op tegen de andere teams. 


