
* 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 15 juli
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: TOVERBRIL 
Plaats: Doegie Club
Of jouw toverbril nu superkrachten heeft of niet, je ziet er na deze Doegie Club in ieder geval super cool uit! Wie weet
komt deze bril vanmiddag wel van pas bij de de avonturentocht van Dora en Diego..

11:00 - 12:00
uur

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

11:30 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: HILL WALKING
Plaats: Recreatie Receptie
We gaan met z'n allen de berg beklimmen! We vormen een menselijke ketting van Rangers en gaan proberen om zo,
met behulp van tuigjes en een lang touw proberen de berg te bedwingen.

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? 

14:00 - 15:00
uur

DORA EN DIEGO AVONTURENTOCHT
Plaats: Recreatie Receptie
Dit wordt een echt avontuur, speciaal voor de jonge kinderen! Ga mee op reis in deze gezellige speurtocht vol met
puzzels en raadsels!

15:00 - 16:00
uur

HOEPELBAL
Plaats: Multicourt
Een gaaf spel dat in teams wordt gespeeld. Snel en sportief. Welk team scoort de meeste punten?

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

19:00 - 20:00
uur

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

21:30 uur LIVE MUZIEK: FF DIMME 2
Plaats: Grand Cafe Le Val Joli
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!



* 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 

Zondag 16 juli
09:00 - 09:45
uur

ZOOMBA! 18+
Plaats: Veld achter tennisbaan
Een prima manier om de dag te beginnen! Alle dames van 18 jaar en ouder mogen gezellig mee komen doen. Even
alles er uit gooien zo aan het begin van weer een heerlijke dag hier op Parc la Clusure!

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 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: MONSTERPRET
Plaats: Doegie Club
Monster kunenn ook zeker leuk zijn, dus maak vandaag een gek leuk monster!

11:30 - 13:00
uur

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

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

VLAGGENROOF
Plaats: Recreatie Receptie
Probeer de vlag van het andere team weg te roven!!

15:00 - 16:00
uur

SPEEDMINTON
Plaats: Tennisbanen
Raap je bij tennis alleen maar de ballen van het veld? Is badminton te saai voor je? Doe mee aan deze leuke
combinatie van tennis en badminton!

16:00 - 16:30
uur

TEENAGE MEETING!!
Plaats: Multicourt
Kom langs en bespreek samen met de Teenage Entertainers 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, de Heer 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!



* Deze activiteit is met opgave. Opgave is mogelijk bij de Recreatie Receptie
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Maandag 17 juli
09:00 - 11:00
uur

NATUUR 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!

10:00 uur DOEGIE CLUB: SKELET VAN WATTENSTAAFJES
Plaats: Doegie Club
Deze morgen maken we gebruik van wattenstaafjes om daar een griezelig skelet van te maken!

11:00 - 13:00
uur

EERSTE MEETING VRIJWILLIGERS GRIEZELNACHT
Plaats: Doegie Club
Vanochtend komen alle vrijwilligers die meewerken aan de Griezelnacht bijeen. Onder het genot van een heerlijk kopje
koffie of bakje thee doen we uit de doeken wat exact de bedoeling is.

11:30 - 13:00
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.

14:00 - 15:30
uur

HONKBAL
Plaats: Sportveld
Heb jij de power om een echte homerun te slaan? Laat het ons zien op het sportveld!

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.

19:00 - 20:30
uur

TWEEDE MEETING VRIJWILLIGERS GRIEZELNACHT
Plaats: Doegie Club
We komen opnieuw bijeen om voorbereidingen voor de grootse Griezelnacht van morgen te treffen. We lopen
gezamenlijk de route en verdelen de laatste rollen. Bij terugkomst is er een theatertraining voor alle griezels. Behalve
leerzaam ook nog eens lachen gieren brullen!

19:00 - 20:00
uur

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

20:00 - 22:30
uur

BEACHVOLLEYBAL TOERNOOI 16+*
Plaats: Volleybalveld 
Laat er geen gras over groeien! Kom naar ons beachvolleybalveld en neem het op tegen de andere teams.  Opgave
met je team, of alleen, kan van 19.00 uur tot 19.45 uur bij het volleybalveld. Om 20.00 uur gaat het toernooi van start.
We spelen 1 set per wedstrijd.



* 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 18 juli
AAN AL ONZE GASTEN
Plaats: Hele camping
Wij bieden vandaag een beperkt programma aan. Dit omdat wij een zo spectaculair, angstaanjagend en verbluffend
mogelijke Griezelnacht willen neerzetten. Om dit te kunnen realiseren hebben we alle hulp die we van vrijwilligers, maar
ook animatoren, kunnen krijgen, hard nodig. Wij hopen op ieders begrip!

10:00 - 11:00
uur

LAATSTE MEETING VRIJWILLIGERS GRIEZELNACHT
Plaats: Recreatie Receptie
We komen deze ochtend voor het laatst bijeen om de puntjes op de spreekwoordelijke 'i' te zetten, alvorens we gaan
beginnen met de opbouw. Heb je je nog niet aangemeld als vrijwilliger, maar wil je wel graag helpen opbouwen; heel
graag! 

10:00 uur DOEGIE CLUB: VLEERMUIZEN-SLINGER
Plaats: Doegie Club
Dat wordt spannend, we maken deze morgen een vleermuizen-slinger! Kom gezellig knutselen en dans gelijk een
dansje met ons mee!

11:00 - 19:00
uur

INSCHRIJVING GRIEZELNACHT *
Plaats: Recreatie Receptie
Kosten €2. Het vervolg van de inschrijving voor de Griezelnacht. Wil je meelopen? Schrijf je dan in bij de Recreatie
Receptie. 

11:00 uur OPBOUWEN GRIEZELNACHT 
Plaats: Doegie Club
Kom gezellig bouwen aan de acts voor de tocht van vanavond. Ben je creatief, sterk, handig, of vind je het gewoon leuk
om mee te helpen? Dan zijn we daar heel erg blij mee!

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.

15:00 - 16:00
uur

SHOWTIME: JULIAN'S MAGISCHE KOOKSHOW
Plaats: Theater
Kom vanmiddag naar de geweldig leuke show van Julian bij ons theater! In deze knotsgekke interactieve kindershow
neemt Julian je mee op reis door magische trucs en gekke verhalen.

21:30 uur SIDDERENDE GRIEZELNACHT
Plaats: Doegie Club
Durf jij het aan?! Een tocht langs horror en verderf. Deze begint bij de Bikinibar en eindigt, als je het haalt, bij de bar.
Daar is de Griezeldisco! Kosten zijn €2 p.p. Inschrijving vindt plaats bij de Recreatie Receptie. 



* Deze activiteit is met opgave. Opgave is mogelijk bij de Recreatie Receptie
** Bij slecht weer is er altijd een alternatief programma
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Woensdag 19 juli
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: DIERENBORDJE
Plaats: Doegie Club
Van een bordje een dierengezicht maken? We gaan knippen, plakken, kleuren en verven! Doe je mee?

10:00 uur OPRUIMEN GRIEZELNACHT
Plaats: Recreatie Receptie
Na de sidderende griezelnacht moet er ook worden opgeruimd. Vele handen maken licht werk!

11:00 - 12:00
uur

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

11:30 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: RIVIER TOCHT
Plaats: Recreatie Receptie
Als echte Rangers banen we ons vandaag een weg door de rivier! Wat voor een dieren en planten zullen we tegen
komen? Vergeet niet je (water)schoenen of laarzen aan te trekken. 

13:00 - 14:00
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.

14:00 - 17:00
uur

CLUSURE'S SOCCER CUP*
Plaats: Multicourt
Geef je snel op voor deze sportieve activiteit!
Bedenk alvast een goede teamnaam en misschien is het leuk als je met heel je team in hetzelfde outfit komt!!

14:00 - 15:00
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!

15:00 - 16:00
uur

JUDO WORKSHOP 10+
Leer de basisvaardigheden van het judo en krijg grip op de houdgreep. Deze workshop word gegeven door een
internationaal judokampioen. 

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.

19:00 - 20:00
uur

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

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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Donderdag 20 juli
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: RIETJES VERSIERING
Plaats: Doegie Club
Hou jij er ook zo van om uit een rietje te drinken? Vandaag maken we onze eigen versiering!

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!

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

20:30 - 21:30
uur

CLUSURE'S HITPARADE MIX
Plaats: Theater
In deze komische sketchshow zullen 4 van onze animatoren 84 sketches aan u presenteren in 45 minuten. Dit betekent
voor hun snel omkleden en veel verschillende typetjes spelen.
Een fantastische show waarin veel bekende liedjes aan elkaar zijn geknoopt.

22:00 uur TELLIN OPEN AIR
Vandaag is de Belgische nationale feestdag en in het naburige dorp Tellin betekent dit ook echt feest! Geniet van een
live optreden en een dansfeest tot in de vroege uurtjes midden in het centrum van dit typisch Waalse dorp.
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Vrijdag 21 juli
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 Make A Wish 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! 

11:30 - 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.

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

19:00 - 20:00
uur

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

19:30 - 21:00
uur

VLEERMUISSAFARI
Plaats: Recreatie Receptie
Vanavond gaan we samen op vleermuissafari! Neem je vast wat kleine kiezelsteentjes mee?

22:00 uur VUURWERKSHOW TELLIN!
De grootste vuurwerkshow van Wallonië en dat op slechts 5 minuten met de auto van de camping. Tot een half uur na
afloop van de vuurwerkshow, kunt u nog met uw auto door de slagboom.


