
* 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 14 oktober
09:00 - 11:00
uur

OCHTEND WANDELING
Plaats: Recreatie Receptie
Vroeg uit de veren om de dag te beginnen met een heerlijke wandeling door het prachtige Ardense landschap. Dan kan
je dag eigenlijk al niet meer stuk!

11:30 - 12:30
uur

ARDENNEN RANGERS: HUT BOUWEN
Plaats: Recreatie Receptie
Weet jij al hoe je een hut moet bouwen? We maken een plan, verdelen de taken en bouwen samen een super vette
Rangers hut!

13:00 - 13:15
uur

BOBO VOORLEESPLEZIER
Plaats: Bikinibar
Zit jij al klaar voor een leuk BOBO verhaal?

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!

15:30 - 16:30
uur

SCHMINKSPEKTAKEL
Plaats: Bikinibar
Laat je schminken!!

19:00 uur DOEGIE'S THEATER
Plaats: Bikinibar
Wat maken je theatervrienden vandaag mee? 
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.

Zondag 15 oktober
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: HERFST SPINNENWEB
Plaats: Bikinibar
Spinnen maken een spinnenweb om allerlei insecten te vangen. Maar wij maken een mooi spinnenweb als herfst
decoratie om op te hangen!

11:30 - 12:30
uur

ARDENNEN RANGERS: NATUURTOCHT
Plaats: Recreatie Receptie
Weet jij alles al van de natuur? Kijk je ogen uit in de Belgische Ardennen!

14:00 - 15:30
uur

VETBOLLEN MAKEN 
Plaats: Bikinibar
Vandaag gaan we vetbollen maken voor de vogels. Doe alvast je ringen en sieraden af voordat je deze kwijt raakt.
Neem je vader en moeder mee, want de hele familie wil toch vetbollen maken?

19:00 uur DOEGIE'S THEATER
Plaats: Bikinibar
Wat maken je theatervrienden vandaag mee? 
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.



* 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 

Maandag 16 oktober
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: PINDA KETTING
Plaats: Bikinibar
De vogels hebben ook honger! Om ze een beetje te helpen maken wij speciaal voor de vogels een mooie pinda ketting.
Kom jij ook?

11:30 - 12:30
uur

ARDENNEN RANGERS: VUUR MAKEN
Plaats: Recreatie Receptie
Weet jij wat er nodig is om een vuurtje te maken? Vandaag leer je alles over vuur. Uiteindelijk gaan we zelf ook een
vuurtje maken én blussen.

12:00 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!

14:00 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.

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 het kampvuur. 

20:30 - 22:00
uur

KAMPVUUR SPEKTAKEL
Plaats: Terras
Het wordt 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! 

Dinsdag 17 oktober
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: EGELTJE IN DE HERFST
Plaats: Bikinibar
Vandaag maken wij een egeltje in de herst! Hoe we dit gaan doen? Met bladeren!

11:30 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: HILL WALKING
Plaats: Recreatie Receptie
We gaan met z'n allen de berg beklimmen! Iedereen zit vast aan 1 touw. Lukt het jou om op de top te komen? Stevige
schoenen zijn verplicht!

13:00 - 14:30
uur

FAMILIESPEURTOCHT
Plaats: Recreatie Receptie
Een leuke speurtocht voor de hele familie! doen jullie ook gezellig mee?

14:00 - 16:00
uur

VICKING KUBB
Plaats: Tennisbanen
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? 

19:00 - 19:30
uur

MINI DISCO
Plaats: Bikinibar
Voordat we gaan slapen, nog even lekker dansen op de leuke liedjes van de mini disco. Dans je mee?



* 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 

Woensdag 18 oktober
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: RUPSJE NOOITGENOEG
Plaats: Bikinibar
Vandaag gaan we hele grappige rupsen maken! Welke kleuren krijgt die van jou?

11:30 - 12:30
uur

ARDENNEN RANGERS: SPORENONDERZOEK
Plaats: Recreatie Receptie
Zoek naar de sporen van de dieren in het bos!!

14:00 - 15:00
uur

TREFBAL
Plaats: Multicourt
Gooi, vang en ontwijk! We spelen een aantal spannende potjes trefbal. Tip: Werk samen!

19:00 - 21:00
uur

JEU DE BOULES TOERNOOI
Plaats: Jeu de Boules baan
Vive la France! Vanavond 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.

19:00 uur UILENWORKSHOP
Plaats: Grand Cafe Le Val Joli
Altijd alles al willen weten over uilen en andere prachtige roofvogels? Kom naar het terras en misschien zit er straks
nog wel een uil op jouw hand voor een mooie foto!

Donderdag 19 oktober
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: KASTANJE FIGUREN
Plaats: Bikinibar
Tijdens de herfst vind je veel kanstanjes! Van kastanjes kan je leuke figuren maken! Weet jij al wat jij gaat maken?

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 met je groepje vandaag
uitvinden.

14:00 - 15:30
uur

HERFSTMANDEN MAKEN 
Plaats: Bikinibar
Vandaag gaan we manden maken van pitriet! We maken de manden op de manier zoals ze dat vroeger deden.
Uiteraard mag je het mandje mee naar huis nemen. Deze activiteit is ook enorm leuk voor de ouders!

19:00 - 19:30
uur

MINI DISCO!
Plaats: Bikinibar
Het is weer tijd voor Mini Disco! 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!



* 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 20 oktober
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: HERFSTMOZAIEK
Plaats: Bikinibar
We gaan prachtige herfstmozaiek kunstwerken maken! Normaal maken ze mozaiekkunstwerken van steen, maar wij
maken een kunstwerk van herfstbladeren!

11:30 - 12:30
uur

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

14:00 - 14:45
uur

WATER, SPONS EN VUUR
Plaats: Sportveld
We spelen het leuke water, spons en vuur tikspel. Hoe meer mensen meedoen hoe leuker! Kom je ook?

15:30 - 16:30
uur

BOBO BALSPELLETJES
Plaats: Theater
Speel jij met Bobo allemaal leuke balspelletjes!!

19:00 - 21:00
uur

SCHEMERWANDELING
Plaats: Recreatie Receptie
Aanschouw zelf hoe het licht speelt met het schitterende Ardense landschap.


