
* 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 12 augustus
08:00 - 09:00
uur

BAANTJES ZWEMMEN 18+
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 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: FIDGET SPINNER
Plaats: Doegie Club
Je kent ze vast wel, de fidget spinners! Vandaag maken wij onze eigen fidget spinner! doe je mee?

11:00 - 12:00
uur

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

14:00 - 16:30
uur

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

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 - 22:30
uur

VINTAGE PHOTO CARAVAN
Plaats: Evenemententerrein
Je hebt hem misschien al wel zien staan op het evenemententerrein. Onze vintage photo caravan. Vanavond is hij
geopend. Kies een leuk hoedje en ga op de foto alleen, samen of met het gezin! Max 5 personen. Kosten van een foto
zijn €1,- de opbrengst gaat volledig naar Make A Wish.

16:00 uur WILLEKE'S STREETDANCE WORKOUT
Plaats: Evenemententerrein
Meedoen aan deze fanatieke dansklas, leuke gevarieerde dansen op uptempo muziek. Een leuke manier van sporten.

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 rijdt 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, Heer Vos en
Gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.

21:00 uur VRIENDEN VAN THIJS LIVE!
Plaats: Evenemententerrein
Onze huisentertainer Thijs zullen onze vaste gasten wel kennen, maar wat je wellicht nog niet wist, is dat hij twee
buitengewoon muzikale vrienden heeft. Met z'n drieën zetten zij vanavond een muziekquiz neer, waarbij het niet eens
zo zeer om scoren gaat, maar meer om de gezelligheid en de absolute noodzaak om massaal mee te zingen.
Misschien met een lekker Trappistje erbij? Dan klinkt iedereen sowieso beter...
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Zondag 13 augustus
WESTERNDAG!
Plaats: Evenemententerrein
Vandaag is het Westerndag! Een ongelooflijk leuke dag, waarbij alle activiteiten in het teken staan van het Wilde
Westen!  Vanavond kunnen jullie allen genieten van een kampvuur en de countryband Bandana!

09:30 - 12:30
uur

WESTERNDAG: HORSEBACK RIDING
Plaats: Sportveld
Wil jij als een echte cowboy paardrijden op 1 van onze prachtige grote paarden? Kom dan naar het sportveld! Een ritje
op het paard kost  €2,-. Maar dit bedrag is volledig voor Make a Wish!

09:30 - 12:30
uur

MAKE A WISH: WANDELING IN CHANLY*
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 Hilde 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

10:00 uur DOEGIE CLUB: INDIANENKETTING
Plaats: Doegie Club
Maak mooie indianensieraden! Bijvoorbeeld een mooie ketting en draag hem vanmiddag tijdens de activiteiten op het
evenemententerrein!

11:00 - 13:30
uur

ARDENNEN RANGERS: INDIANENDORP
Plaats: Recreatie Receptie
Bouw als een echte indiaan een indianendorp. We bouwen een tipi, een bank en een gevangenis!

13:00 - 14:00
uur

WESTERNDAG: COWBOYS, INDIANEN EN PELGRIMS!
Plaats: Evenemententerrein
Een gezellig tikspel voor iedereen tot 12 jaar, waarbij het de bedoeling is om de ene groep te tikken en de andere juist
te ontwijken!

13:00 - 17:00
uur

WESTERNDAG: HORSEBACK RIDING
Plaats: Sportveld
Wil jij als een echte cowboy paardrijden op 1 van onze prachtige grote paarden? Kom dan naar het sportveld! Een ritje
op het paard kost  €2,-. Maar dit bedrag is volledig voor Make a Wish!

13:30 uur WESTERNDAG: KOETS RIJDEN
Plaats: Evenemententerrein
Rij een rondje over de camping in een prachtige koets zoals men dat vroeger deed. Kosten: €1,- De gehele opbrengst
gaat naar de Make A Wish Foundation.

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 WESTERNDAG: TREKPAARDEN
Plaats: Evenemententerrein
Een prachtig gezicht is deze blik op het verleden. In het Wilde Westen gebruikte men trekpaarden om zware materialen
te vervoeren en vandaag tonen we jullie hoe dat in z'n werk ging. Onze trekpaarden vertrekken vanaf het
evenemententerrein en zullen langs de rivier hun krachten en kunsten aan u tonen. Ook zal hier het Ardens houtklieven
worden gedemonstreerd.

15:00 - 16:30
uur

GOLD RUSH: DE JACHT OP GOUD
Plaats: Evenemententerrein
Een te gekke speurtocht voor jong en oud, naar het verloren goud! We verklappen nog niet teveel, maar het wordt
supergaaf!

15:00 - 16:00
uur

WESTERNDAG: LINEDANCE WORKSHOP (12-18 jr)
Plaats: Evenemententerrein
Een eeuwenoude traditie! De linedance! Vanavond zal het hele evenemententerrein weer vol staan met linedancers uit
heel België tijdens het optreden van Countryband Bandana! Wil jij dit ook kunnen? Dan leren we je de pasjes deze
middag!
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16:00 - 17:00
uur

WESTERNDAG: LINEDANCE WORKSHOP (18+)
Plaats: Evenemententerrein
Een eeuwenoude traditie! De linedance. Vanavond zal het hele evenementen terrein weer vol staan met linedancers uit
heel België tijdens het optreden van Countryband Bandana! Wil jij dit ook kunnen? Dan leren we je de pasjes deze
middag!

17:00 uur WESTERNDAG: WESTERN BBQ 
Plaats: Evenemententerrein
Geniet van een hapje en een drankje met een echte cowboy achter de barbeque die de heerlijkste hamburgers bereidt.
Hmmm..... Dat wordt smikkelen.

19:00 uur DOEGIE'S WESTERN THEATER
Plaats: Theater
Een speciaal Westerntheater vandaag. Misschien komen er wel cowboys en indianen langs!

Aansluitend: Western Disco!

Kom dansen zoals de cowboys dat in het Wilde Westen deden; het zogenaamde squaredancing!

19:30 - 22:00
uur

WESTERNDAG: SHOOTING RANGE
Plaats: Tennisbanen
Ben jij die scherpschutter die met de luchtbuks, of met het pistool het allerbeste kan schieten? Kom het testen in onze
shooting range. 

20:00 uur WESTERNDAG: RODEO STIER
Plaats: Evenemententerrein
Terwijl op de achtergrond de klanken van Countryband Bandana over het evenemententerrein schallen, mag jij laten
zien of je hebt wat er nodig is om cowboy of cowgirl genoemd te worden, op onze Rodeo Stier! Zij die het langste
blijven zitten, kunnen rekenen op een mooie prijs!

20:30 - 22:00
uur

WESTERNDAG KAMPVUUR!
Plaats: Volleybalveld 
Anders dan anders, vindt het kampvuur vandaag plaats op het volleybalveld. Een heerlijk indianenverhaal én, natuurlijk,
heerlijke marshmallows!

21:30 uur COUNTRYBAND BANDANA
Plaats: Evenemententerrein
Een ontzettend gezellige avond in Western-sferen. Line dancing op de leukste country nummers gespeeld door de
beste countryband van de hele Benelux! . Dit mag je absoluut niet missen!
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Maandag 14 augustus
09:30 - 12:00
uur

INSCHRIJVING: MAKE A WISH COLOR RUN*
Plaats: Recreatie Receptie
Een hardloopevenement waarbij je door verschillende color zone's moet lopen en wordt bedolven onder kleurenpoeder.
Een geweldige leuke grote activiteit, de Color Run!
Inschrijven kan vanaf woensdag ochtend 09.30-12.00 uur bij de Recreatie Receptie. 
De kosten van deze activiteit bedraagt € 5,- p.p. en is inclusief een zonnebril (verplicht te dragen),toegangsbewijs en
kleurenpoeder. De opbrengst hiervan gaat naar: Make a Wish! Trek je witste kleren aan! Het is een route over de
camping van ongeveer 2,5 kilometer!

10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: VLINDERTUIN
Plaats: Doegie Club
De vlinder is een van de mooiste dieren op aarde. Maar hoe zou een vlinder eruit zien als je er zelf één mocht maken?
Rood, geel, groen, met of zonder stippen, je mag het helemaal zelf bepalen!

11:00 - 12:00
uur

ARDENNEN RANGERS: BOSSPEL
Plaats: Recreatie Receptie
Vandaag gaan we een spannend bosspel doen! Vergeet niet je stevige schoenen aan te doen.

13:45 uur MAKE A WISH: COLOR RUN*
Plaats: Sportveld
Een hardloopevenement waarbij je door verschillende color zone's moet lopen en wordt bedolven onder kleurenpoeder.
Een geweldige leuke grote activiteit, de Color Run!
Inschrijven kan vanaf woensdag ochtend 09.00-12.00 uur bij de Recreatie Receptie. 
De kosten van deze activiteit bedraagt € 5,- p.p. en is inclusief een zonnebril (verplicht te dragen), toegangsbewijs en
kleurenpoeder. De opbrengst hiervan gaat naar: Make a Wish! Trek je witste kleren aan! Het is een route over de
camping van ongeveer 2,5 kilometer!

14:00 uur KLEURENSPEURTOCHT
Plaats: Recreatie Receptie
Volg jij de kleuren en vind je het eind? Dan heb jij de speurtocht goed afgerond! Het lijkt makkelijker dan het is want er
zitten allerlei moeilijke opdrachten verstopt.

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!

16:00 uur KLEUREN VOOR VOLWASSENEN
Plaats: Doegie Club
Om tijdens uw vakantie echt tot rust te komen hebben we een nieuwe activiteit op het programma gezet. Het is
wetenschappelijk bewezen dat kleuren heel rustgevend werkt. Vandaar dat we een uurtje speciaal voor de
volwassenen hebben om lekker tot rust te komen tijdens het kleuren van een speciale 'Kleuren voor volwassenen
kleurplaat'.

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

20:30 - 21:30
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 het kampvuur. 

21:30 - 23:00
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! 
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Dinsdag 15 augustus
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: SPIDERMAN MASKER
Plaats: Doegie Club
Maak vandaag je eigen Spiderman masker!

10:00 - 11:00
uur

JUDO WORKSHOP 5-9*
Plaats: Tennisbanen
Leer de basisvaardigheden van het judo en krijg grip op de houdgreep. Deze workshop wordt gegeven door een
internationaal judokampioen. Geef je snel op want er is beperkt plek!

11:00 - 12:30
uur

ARDENNEN RANGERS: TEAM BUILDING 
Plaats: Recreatie Receptie
Vandaag doen we twee leuke team building spellen! Ben jij een goede teamspeler? Dan mag je dit niet missen.

11:30 - 12:30
uur

JUDO WORKSHOP 10+*
Plaats: Tennisbanen
Leer de basisvaardigheden van het judo en krijg grip op de houdgreep. Deze workshop wordt gegeven door een
internationaal judokampioen. Geef je snel op want er is beperkt plek!

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! Kaartjes om mee te spelen kosten per ronde €1 en en in de superronde €2. Je mag
ook een boekje kopen voor €4,50 om de vier rondes allemaal mee te spelen.

14:00 uur MOUNTAINBIKETOCHT VOOR MANNEN MET EEN BUIKJE* 
Plaats: Recreatie Receptie
Kosten: €20,- Voor alle mannen die niet hadden gedacht deze vakantie op de Mountainbike door de heuvels van de
Ardennen te fietsen! Tijdens deze tocht gaat het niet om snelheid en wie het eerste is. Het gaat om vriendschap,
gezelligheid en uiteraard om een heerlijke tocht op de fiets op een tempo dat voor iedereen prettig is. Zoals het hoort bij
een tocht met vrienden, zullen we eindigen in Grand Cafe 'Le Val Joli' waar uiteraard de beloning van het huis zal zijn!

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

BINGO!
Plaats: Restaurant
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 (€7,50 p.p. te voldoen bij inschrijving).
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Woensdag 16 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 gaan 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 - 21:00
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! 

19:00 uur PLANET 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.

20:30 - 23:00
uur

OUTER SPACE PHOTO U.F.O.
Plaats: Evenemententerrein
Je hebt hem misschien al wel zien staan op het evenemententerrein. Onze vintage photo caravan.Vandaag is hij
helemaal in het thema van Planet Clusure en vanavond is hij geopend. Kies een leuk hoedje en ga op de foto alleen,
samen of met het gezin! Max 5 personen. Kosten van een foto zijn €1,- de opbrengst gaat volledig naar Make A Wish.

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 17 augustus
09:30 - 12:00
uur

MAKE A WISH: WANDELING IN NEUPONT*
Plaats: Recreatie Receptie
We vertrekken om 09:30 vanaf de Recreatie Receptie om vervolgens met z'n allen naar de kerk van 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: KOEKIEMONSTER NOTITIEBLOK
Plaats: Doegie Club
Vandaag maken we in de Bobo kidsclub een koekiemonster notitieblok. Wil je weten hoe? Kom dan met ons mee
knutselen!

10:00 - 11:00
uur

JUDO WORKSHOP 5-9*
Plaats: Volleybalveld 
Leer de basisvaardigheden van het judo en krijg grip op de houdgreep. Deze workshop word gegeven door een
internationaal judokampioen. Geef je snel op want er is beperkt plek!

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!

11:30 - 12:30
uur

JUDO WORKSHOP 10+*
Leer de basisvaardigheden van het judo en krijg grip op de houdgreep. Deze workshop word gegeven door een
internationaal judokampioen. Geef je snel op want er is beperkt plek!

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!

13:30 - 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, Heer Vos en
Gravin Rochefort. Komen jullie kijken? Het belooft vandaag weer een bijzonder verhaal te worden.



* 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 

21:00 - 22:30
uur

SHOWTIME: MUSICAL GREASE
Plaats: Theater
Vanavond de musical Grease. Deze fantastische musical zal het u moeilijk maken om stil te blijven zitten. Komt u ook
genieten van deze musical vol onvervalste klassiekers in een vernieuwd dansjasje?



* 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 18 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!

10:00 - 11:00
uur

AQUAROBICS
Plaats: Zwembad
Heeft u zin in een sportieve, verfrissende ochtend? Kom dan gezellig mee doen met de aqua robics! 

11:00 - 12:00
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 met je groepje vandaag
uitvinden.

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!

12:30 - 17:00
uur

LIVE MUZIEK: FF DIMME STRAATMUZIKANTEN
Plaats: Hele camping
Vandaag gaan er een aantal top artiesten samen met de zangtalenten van de animatie de camping over om optredens
weg te geven. Soms aan de tent, soms voor het veld. Zeker weten dat je een jamsessie kunt bijwonen? 12.30 uur is de
aftrap op het terras van Grand Café Le Val Joli. 16.30 eindigen we bij de Bikinibar.

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.

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!

15:00 - 16:00
uur

FLESSENVOETBAL
Plaats: Sportveld
Wie weet het langste zijn fles gevuld met water te houden? Neem wel je eigen fles mee!

16:00 - 17:30
uur

KICKBALL
Plaats: Sportveld
Kickball combineert de sporten honkbal en voetbal. In plaats van met een knuppel een honkbal weg te slaan, moet je
de voetbal zover mogelijk proberen weg te trappen om vervolgens de honken af te lopen. Kom met dichte schoenen en
speel mee!

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.

20:30 - 23:00
uur

VINTAGE PHOTO CARAVAN
Plaats: Evenemententerrein
Je hebt hem misschien al wel zien staan op het evenemententerrein. Onze vintage photo caravan. Vanavond is hij
geopend. Kies een leuk hoedje en ga op de foto alleen, samen of met het gezin! Max 5 personen. Kosten van een foto
zijn €1,- de opbrengst gaat volledig naar Make A Wish.

21:00 uur PATRICK PICKART: HYPNOTISEUR
Plaats: Evenemententerrein
Patrick Pickart was vorig jaar voor het eerst te bewonderen op ons mooie park en na alle lovende reacties is het niet
meer dan logisch dat we hem hebben teruggevraagd. Deze man kan je dingen laten doen, waarvan je zelf niet eens
wist dat het bestond.
Leuk om te kijken, maar misschien nog leuker om je ter plekke te laten hypnotiseren?



* 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 

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).


