
* 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 5 augustus
ARDENNEN RANGERS: SURVIVALWEEK
Plaats: Recreatie Receptie
Bijna alle activiteiten van de Ardennen Rangers staan deze week in het teken van 'survival' oftewel overleven! Weet jij
wat je moet doen als je verdwaald raakt in de Ardennen? Onze Rangers leren het je. Aan het eind van de week mag je
al je geleerde skills tonen tijdens de bivak!

09:00 - 10:00
uur

BAANTJES ZWEMMEN
Plaats: Zwembad
Wilt u even afkoelen? Of even de spieren losmaken maken? Zwem dan gezellig met ons mee! Hoeveel banen kunt u
er? 

10:00 uur DOEGIE CLUB: MINI SOMBRERO
Viva la Mexico! Kom je weer knutselen?

11:30 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: HUT BOUWEN
Plaats: Recreatie Receptie
Een van de belangrijkste dingen die je nodig hebt in een survivalsituatie is onderdak. Wij leren je vandaag hoe je een
supergave hut kunt bouwen zodat je 's nachts droog ligt.

14:00 - 17:00
uur

FESTIJN OP HET PLEIN
Plaats: Evenemententerrein
Het is feest! Waarom? Omdat jij er bent! Vanmiddag kun jij je laten schminken, lekker dansen en natuurlijk op de foto
met Bobo en Doegie. Ook kan je lekker springen op het springkussen of mee doen met één van de andere te gekke
spellen!

14:00 - 15:30
uur

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

18:00 - 18:30
uur

RIJK LA CLUSURE PARADE
Plaats: Hele camping
La Clusure, het rijk van de dieren, daar is zoveel te doen! In dit dal elke dag avonturen. Lachen en springen, dansen en
zingen. Tot de zon onder gaat. Vanavond rijd de parade met alle dieren, de Gravin en Koning Edelhart over de
camping! Komt dat zien! Het Rijk la Clusure is een volledig nieuw kindertheater programma!

18:30 uur MEELEEFTHEATER: RIJK LA CLUSURE
Plaats: Theater
Ons prachtig vernieuwde meeleeftheater met onze hoofdrolspelers; Koning Edelhart, Jack, Lizzy, Lennard, meneer Vos
en gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

21:00 - 22:30
uur

SHOWTIME: GREASE
Plaats: Theater
Vanavond de musical Grease Lightning. Deze fantastische musical zal het u moeilijk maken om stil te blijven zitten.
Komt u ook genieten van deze show?
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Zondag 6 augustus
09:30 - 12:30
uur

MAKE A WISH: WANDELING MIRWART *
Plaats: Recreatie Receptie
Vanochtend neemt onze lokale gids jullie mee op een schitterende wandeling in en rond Mirwart. Vertrek om 09:30
vanaf de Recreatie Receptie op basis van eigen vervoer. Graag minimaal een dag van te voren opgeven. Deelname
€1(-12) of €2(12+). Alle opbrengsten gaan naar de Make A Wish Foundation.

09:30 - 12:30
uur

PAARDRIJDEN DOOR DE ARDENNEN*
Plaats: Recreatie Receptie
De prachtige natuur en omgeving ontdekken te paard? Het is nu mogelijk! Trek er op uit op een tocht van 2 uur! Heb je
al eerder paard gereden en wil je graag mee op deze rit? Geef je snel op want vol is vol. Max. 8 plekken beschikbaar.
Kosten zijn €32,50 p,p, We vertrekken om 09.30 op eigen vervoer naar het startpunt van de tocht!

10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: CHINESE SLANG
Plaats: Doegie Club
Bang voor slangen? Nou, voor deze hoef je alles behalve bang te zijn! Kom jij er ook een maken?

11:30 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: KATAPULT BOUWEN
Plaats: Recreatie Receptie
Bouw vandaag samen met je groepje een echte katapult! Welk groepje zal het verst kunnen schieten?

13:30 - 16:30
uur

PAARDRIJDEN DOOR DE ARDENNEN*
Plaats: Recreatie Receptie
De prachtige natuur en omgeving ontdekken te paard? Het is nu mogelijk! Trek er op uit op een tocht van 2 uur! Heb je
al eerder paard gereden en wil je graag mee op deze rit? Geef je snel op want vol is vol. Max. 8 plekken beschikbaar.
Kosten zijn €32,50 p,p, We vertrekken om 13.30 op eigen vervoer naar het startpunt van de tocht!

14:00 - 15:00
uur

DOEGIE'S PIZZA PALEIS*
Plaats: Doegie´s Diner
Maak vanmiddag je eigen pizza! Je mag zelf weten wat je er op doet. Zodra de pizza klaar is krijg je deze in een echte
pizzadoos mee naar de tent of caravan. Dat wordt smullen!
Geef je uiterlijk voor 11.00u op bij het recreatieteam. Vol=Vol. Voor deze activiteit vragen we een bijdrage van € 4,50
p.p. 
We hebben 3 rondes van 20 minuten.

14:00 - 14:20
uur

DOEGIE'S PIZZA PALEIS RONDE I*
Plaats: Doegie´s Diner
Maak vanmiddag je eigen pizza! Je mag zelf weten wat je er op doet. Zodra de pizza klaar is krijg je deze in een echte
pizzadoos mee naar de tent of caravan. Dat wordt smullen!
Geef je uiterlijk voor 11.00u op bij het recreatieteam. Vol=Vol. Voor deze activiteit vragen we een bijdrage van € 4,50
p.p. 

14:30 - 14:50
uur

DOEGIE'S PIZZA PALEIS RONDE II*
Plaats: Doegie´s Diner
Ronde II start van Doegie's Pizza Paleis. Dit is jouw kans om een pizza te maken! Kom en maak er wat moois van!

16:00 - 16:30
uur

TEENAGE MEETING!!
Plaats: Multicourt
Kom langs en bespreek samen met de Teenage Toppers wat jullie allemaal deze week willen gaan doen!

18:30 uur MEELEEFTHEATER: RIJK LA CLUSURE
Plaats: Theater
Ons prachtig vernieuwde meeleeftheater met onze hoofdrolspelers; Koning Edelhart, Jack, Lizzy, Lennard, meneer Vos
en gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

19:00 uur FC CLUSURE TRAINING*
Plaats: Sportveld
Heb jij je opgegeven om namens Clusure te strijden in de wedstrijd tegen Bertrix overmorgen? Dan ben je vanavond
hartelijk welkom om een training te komen afwerken. Breng zelf sportkleding mee! P.s. hoe meer aanmeldingen hoe
meer wedstrijden er kunnen worden gespeeld.

21:00 uur SHOWTIME: VAKANTIEJACHT
Plaats: Evenemententerrein
Alle gasten van 16 jaar en ouder maken kans op een vakantie  volgend jaar! Maar we geven nog veel meer gave
prijzen weg tijdens deze show, gebaseerd op de Miljoenenjacht bekend van tv. Het enige dat je hoeft te doen om kans
te maken is vanaf het begin aanwezig zijn en meespelen. Ook als je jonger bent dan 16 mag je natuurlijk komen kijken!
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Maandag 7 augustus
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 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: HOUT SPROKKELEN
Plaats: Recreatie Receptie
Vanavond is er een groot kampvuur spektakel en daarvoor is natuurlijk veel hout nodig! Onlangs is er flink gesnoeid en
al die takken liggen overal. Uiteraard willen de Ardennen Rangers dat het bos veilig is voor iedereen! Help jij ook mee?

14:00 - 16:00
uur

WIE IS DE CAMPING-SJAAK
Plaats: Hele camping
Vanmiddag komen onze animatoren de veldjes op met allerlei leuke opdrachten. Doe je mee aan 1 van deze
opdrachten? Dan heb jij 15 minuten de tijd om deze opdracht uit te voeren alleen of met de rest van je veldje! Veel
plezier en wie weet win jij een leuke prijs!

15:30 - 17:00
uur

UNIHOCKEY TOERNOOI
Plaats: Multicourt
Het maakt niet uit of het je favoriete sport is, of dat je het gewoon graag wilt uitproberen. Speel gezellig mee met dit
unihockey toernooi!

16:00 uur FC CLUSURE TRAINING*
Plaats: Sportveld
Heb jij je opgegeven om namens Clusure te strijden in de wedstrijd tegen Bertrix morgen? Dan ben je vanavond
hartelijk welkom om een training te komen afwerken. Breng zelf sportkleding mee! P.s. hoe meer aanmeldingen hoe
meer wedstrijden er kunnen worden gespeeld.

16:00 - 18:00
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.

18:30 uur MEELEEFTHEATER: RIJK LA CLUSURE
Plaats: Theater
Ons prachtig vernieuwde meeleeftheater met onze hoofdrolspelers; Koning Edelhart, Jack, Lizzy, Lennard, meneer Vos
en gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

20:00 - 21:00
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 het kampvuur. 

21:00 - 22:30
uur

KAMPVUUR SPEKTAKEL
Plaats: Kampvuurplaats
Het word een groot spektakel met een vuur dat knettert, muziek die klinkt, marshmallows die smelten en nog veel meer.
Dat moet wel een gezellige avond worden! 

22:00 uur LIVE MUZIEK: SEVEN DAYS
Plaats: Restaurant/Evenemententerrein
Leadmuzikant Frans speelt het dak er al jaren af hier op Parc La Clusure en de verwachting is niet dat het dit keer
anders zal gaan. Vakmuziekanten die feilloos een ruimte aanvoelen. Ervaar het zelf!



* 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 8 augustus
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: LIEVEHEERSBEESTJES
Plaats: Doegie Club
Vandaag in de Doegie Club maken we echte lieveheersbeestjes! Dit doen we met een cd en je eigen hand! Ben je ook
nieuwsgierig hoe? Kom dan snel naar de Doegie Club!

11:30 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: DORP BOUWEN
Plaats: Recreatie Receptie
Bouw gezellig mee aan ons Ranger dorp!

12:00 - 18:00
uur

INSCHRIJVING LASERGAMEN
Plaats: Recreatie Receptie
Kosten € 7,50 Als je vanavond de strijd wilt aangaan tijdens het lasergamen kun je je vanmiddag opgeven om zeker te
zijn van een plaatsje. Gelieve bij inschrijving direct te betalen! Wees er op tijd bij want we hebben max. 120 plaatsen
beschikbaar. Je krijgt bij de inschrijving je starttijd mee!

14:00 - 16:00
uur

KINDER BINGO!
Plaats: Restaurant
Heb jij de winnende cijfers? Beproef je geluk, kom gezellig samen met je theatervrienden BINGO spelen en wie weet ga
je naar huis met te gekke prijzen! 

14:00 uur FC BERTRIX vs FC CLUSURE
Plaats: Recreatie Receptie
Het team van FC Clusure neemt het vandaag op tegen FC Bertrix. De wedstrijd is om 14.00 uur op het voetbalveld in
Bertrix. Uiteraard zouden wij het geweldig vinden om deze wedstrijden te winnen. De hulp van meereizende supporters
zal daarbij een enorme hulp zijn! Vertrek vanaf Parc La Clusure om 12.30 uur.

18:30 uur MEELEEFTHEATER: RIJK LA CLUSURE
Plaats: Theater
Ons prachtig vernieuwde meeleeftheater met onze hoofdrolspelers; Koning Edelhart, Jack, Lizzy, Lennard, meneer Vos
en gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

20:00 - 22:30
uur

MEGA BINGO!
Plaats: Restaurant
Mega Bingo! Meer rondes en meer kansen op een grotere prijs! Bent u bijvoorbeeld al bekend met de muzikale ronde?
Kaarten kosten €2,- per stuk en €3,- voor de super ronde. Boekjes voor de hele avond voor alle rondes zijn te koop
voor slechts €7,50.

21:30 uur LASERGAME!*
Plaats: Bikinibar
Een van de spannendste activiteiten van de zomer: de lasergame op Parc La Clusure. Schrijf je vandaag in bij de
Recreatie receptie als je wilt mee doen aan deze spectaculaire activiteit (€7,50p.p. te voldoen bij inschrijving).
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Woensdag 9 augustus
08:30 uur THEMA DAG: PLANET CLUSURE!

Plaats: Hele camping
Vandaag staat de camping in het teken van het heelal en al zijn (mogelijke) bewoners! Over de hele camping kun je
ervaren hoe het is om bijvoorbeeld een astronaut te zijn of op zoek naar de meest vreemd ogende aliens!

10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: PLANETEN STELSEL
Plaats: Doegie Club
De aarde waarop wij leven, is een planeet. Maar wist je dat er nog veel meer planeten zijn? Vandaag maken we een
mobiel met allemaal van deze mooie bollen.

11:00 - 12:30
uur

ARDENNEN RANGERS: RAKET LANCEREN 
Plaats: Recreatie Receptie
Three, two, one, ignition! Vandaag leren we alles over raketten. Als klap op de vuurpijl gaan we ook nog onze eigen
waterraketten maken én lanceren. 

14:00 - 17:00
uur

CSS: CLUSURE SPACE STATION
Plaats: Evenemententerrein
Heb jij altijd al astronaut willen worden? Vandaag heb je geluk! We hebben in samenwerking met Euro Space Centre
een apparaat  die echte astronauten gebruiken voor hun training! Jij mag hier vandaag ook in! Kosten €2,- p.p.
Opbrengst gaat naar Make A Wish! 

14:00 - 17:00
uur

AREA 51
Plaats: Evenemententerrein
Area 51 is een gebied in de Amerikaanse woestijn waar volgens de legende ruimtewezens gevangen worden gehouden
door de overheid. Wij hebben vanmiddag onze eigen Area 51. Welke wezens ga je hier allemaal tegenkomen?

15:30 uur SPACE WALK 
Plaats: Evenemententerrein
Loop met Aliens, Astronauten en je favoriete ruimtewezens mee in deze parade over de camping!

16:00 uur PLANETENJACHT
Plaats: Recreatie Receptie
Ga samen met ons op zoek naar de 8 planeten van ons zonnestelsel. Eerst gaan we ontdekken hoe ze er uit zien en
daarna gaan we proberen ze te vinden!

19:00 uur PLANETO CLUSURE THEATER
Plaats: Theater
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.

21:00 uur SHOWTIME: THE FINAL COUNTDOWN
Plaats: Evenemententerrein
De vreemdste wezens van het universum nemen je mee op een wonderbaarlijke reis tijdens deze hilarische show!

23:00 uur STERREN KIJKEN
Plaats: Recreatie Receptie
Vanavond lopen we naar het uitkijkpunt vlakbij de camping, vanaf daar kunnen we het heelal heel goed bekijken! Ken jij
alle sterrenlichamen al? Wij kunnen je in ieder geval heel veel vertellen! Uiteraard kunnen we alleen sterren kijken
wanneer het niet bewolkt is.
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Donderdag 10 augustus
09:30 - 12:30
uur

MAKE A WISH: WANDELING IN RESTEIGNE*
Plaats: Recreatie Receptie
We vertrekken om 09:30 vanaf de Recreatie Receptie om vervolgens met z'n allen naar Resteigne te rijden (obv eigen
vervoer), waar de wandeling onder begeleiding van lokale wandelgids Hilda zal plaatsvinden. Graag minimaal een dag
van te voren opgeven bij de Recreatie Receptie.
Deelname €1 (-12) of €2 (12+). De gehele opbrengst gaat naar de Make A Wish Foundation

09:30 - 12:30
uur

PAARDRIJDEN DOOR DE ARDENNEN*
Plaats: Recreatie Receptie
De prachtige natuur en omgeving ontdekken te paard? Het is nu mogelijk! Trek er op uit op een tocht van 2 uur! Heb je
al eerder paard gereden en wil je graag mee op deze rit? Geef je snel op want vol is vol. Max. 8 plekken beschikbaar.
Kosten zijn €32,50 p,p, We vertrekken om 09.30 op eigen vervoer naar het startpunt van de tocht!

10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: EENHOORNS
Plaats: Doegie Club
Ben jij ook een fan van eenhoorns? Vandaag maken wij er zelf een! Knutsel je met ons mee?

11:00 uur ARDENNEN RANGERS: ROOFVOGELWORKSHOP 1* (NIEUW)
Plaats: Sportveld
Vandaag een echte roofvogelworkshop. Leer alles over deze indrukwekkende vogels. Rangers mogen zich kosteloos
inschrijven. Niet-Rangers betalen €2,50. Graag vooraf inschrijven bij de recreatie receptie. Er is beperkt plaats!

11:00 - 11:30
uur

TEENAGE MEETING!!
Plaats: Multicourt
Kom langs en bespreek samen met de Teenage Toppers wat jullie allemaal deze week willen gaan doen!

13:00 uur ARDENNEN RANGERS: ROOFVOGELWORKSHOP 2* (NIEUW)
Plaats: Sportveld
Ook vanaf 13.00 uur staat er weer een workshop gepland. Grijp je kans en leer alles over deze mooie vogels. De
workshop vindt plaats op het sportveld!

13:00 - 14:30
uur

LEVEND TAFELVOETBAL
Plaats: Multicourt
Hou jij van een potje tafelvoetbal, maar dan in het levendsgroot? Kom dan vanmiddag gezellig een potje meespelen!

13:30 - 16:30
uur

PAARDRIJDEN DOOR DE ARDENNEN*
Plaats: Recreatie Receptie
De prachtige natuur en omgeving ontdekken te paard? Het is nu mogelijk! Trek er op uit op een tocht van 2 uur! Heb je
al eerder paard gereden en wil je graag mee op deze rit? Geef je snel op want vol is vol. Max. 8 plekken beschikbaar.
Kosten zijn €32,50 p,p, We vertrekken om 13.30 op eigen vervoer naar het startpunt van de tocht!

14:00 uur ARDENNEN RANGERS: ROOFVOGELWORKSHOP 3* (NIEUW)
Plaats: Sportveld
Om 14.00 uur staat de laatste workshop van de dag gepland. Grijp je kans en leer alles over deze mooie vogels. De
workshop vindt plaats op het sportveld!

16:00 uur ROOFVOGELSHOW (NIEUW - BEKEND VAN TV)
Plaats: Sportveld
Compleet nieuw. Dit jaar zullen onze roofvogel workshops en demonstraties worden gehouden door een nieuwe
partner! Tijdens deze spetterende en educatieve demonstratie kom je alles te weten over roofvogels. Dat mag je niet
missen! De meeste vogels ken je misschien al, het zijn namelijk ware film en tv helden! Gelieve huisdieren zoals
honden bij de caravan of tent te laten.

18:30 uur MEELEEFTHEATER: RIJK LA CLUSURE
Plaats: Theater
Ons prachtig vernieuwde meeleeftheater met onze hoofdrolspelers; Koning Edelhart, Jack, Lizzy, Lennard, meneer Vos
en gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

21:00 uur SHOWTIME: THE TRIBUTE SHOW!
Plaats: Theater
Wekenlang is er door het animatieteam hard gewerkt om deze zinderende show op de planken te krijgen. Laat je door
Billy meenemen in haar droomwereld vol sterren van weleer. De beste muziek die ooit gemaakt is, aangevuld door
geweldige dans en top acteerwerk van uw animatieteam!
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Vrijdag 11 augustus
10:00 - 13:00
uur

DOEGIE'S VERJAARDAGSFEEST
Plaats: Doegie Club
Vandaag viert Doegie zijn verjaardag met allemaal leuke activiteiten! Wat we gaan doen is nog een verrassing, maar
we sluiten af met lekkere pannenkoeken, dus je hoeft niet thuis te eten! De kosten voor deze activiteit bedragen €4,50.
Hiervan zal een deel naar Stichting Doe een Wens gaan, zodat andere kinderen ook een toffe dag hebben!

11:00 - 12:30
uur

ARDENNEN RANGERS: PRE BIVAK
Plaats: Recreatie Receptie
Het is zo ver! Vanavond gaan we overnachten in de bossen rondom Parc La Clusure. Om te zorgen dat we goed
voorbereid zijn hebben we vanochtend een Pre Bivak waarin we de laatste belangrijke dingen vertellen en we natuurlijk
gaan voorbereiden voor de nacht. Ook voor ouders is het belangrijk om, om 11.00 uur, aanwezig te zijn zodat ook zij op
de hoogte zijn van alles wat er komen gaat! 

11:00 - 12:00
uur

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

12:00 - 18:00
uur

INSCHRIJVING LASERGAMEN
Plaats: Recreatie Receptie
Kosten € 7,50 Als je vanavond de strijd wilt aangaan tijdens het lasergamen kun je je vanmiddag opgeven om zeker te
zijn van een plaatsje. Gelieve bij inschrijving direct te betalen! Wees er op tijd bij want we hebben max. 120 plaatsen
beschikbaar. Je krijgt bij de inschrijving je starttijd mee!

14:00 uur DWAZENJACHT
Plaats: Doegie Club
Heb jij net iemand met een tandenborstel een boom zien schilderen? Heb je iemand zien vissen in een peuterbadje? Er
lopen allemaal dwazen op de camping! Weet jij ze allemaal op te sporen?

16:00 - 18:00
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? 

18:30 uur MEELEEFTHEATER: RIJK LA CLUSURE
Plaats: Theater
Ons prachtig vernieuwde meeleeftheater met onze hoofdrolspelers; Koning Edelhart, Jack, Lizzy, Lennard, meneer Vos
en gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

19:00 uur ARDENNEN RANGERS: BIVAK
Plaats: Recreatie Receptie
Nu je een week lang tijdens de Ardennen Rangers bijeenkomsten hebt geleerd hoe te overleven in het wild, gaan we
het vanavond allemaal in de praktijk brengen. Samen met onze stoerste Rangers, ga je overnachten in het bos, vlakbij
de camping. Bosspelen, een kampvuur en natuurlijk met z'n allen slapen in het bos, het hoort er allemaal bij. Breng zelf
een slaapzak, kussen, warme kleding en dichte schoenen mee. Zorg ook dat je al gegeten hebt!

21:30 uur LASERGAME!*
Plaats: Bikinibar
Een van de spannendste activiteiten van de zomer: de lasergame op Parc La Clusure. Schrijf je vandaag in bij de
Recreatie receptie als je wilt mee doen aan deze spectaculaire activiteit (€7,50p.p. te voldoen bij inschrijving).

22:00 uur LIVE MUZIEK: FF DIMME 2
Plaats: Evenemententerrein
FF Dimme is al jaren een graag geziene muzikale gast op de camping, maar in deze setting zag u ze hier nog nooit.
Intiem en met twee heerlijke stemmen. Ze zullen ons vermaken met hun uitgebreide repertoire!


