
* 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 21 oktober
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: PADDESTOEL
Plaats: Bikinibar
Deze ochtend gaan we een paddestoel knutselen. Hoe komt die van jou eruit te zien? Rood met witte stippen? of toch
iets anders? Kom maar snel knutselen!

12:00 uur ARDENNEN RANGERS; PIJL EN BOOG MAKEN
Plaats: Recreatie Receptie
Heb je gister al een hengel gemaakt? Neem deze dan mee, dan laten we je zien hoe je hier ook een pijl en boog van
kan maken. Want behalve vissen zijn er nog meer dieren waarop we kunnen jagen.

13:00 - 13:15
uur

OP DE FOTO MET BOBO
Plaats: Theater
Bobo komt vanmiddag langs om met jullie op de foto te gaan!

14:00 - 15:00
uur

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

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 22 oktober
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: HANDJES EGEL
Plaats: Bikinibar
Vandaag maken we een egeltje. Hoe doen we dat? Met je eigen handen! Kom je ook?

11:30 - 12:30
uur

ARDENNEN RANGERS: VLOT BOUWEN
Plaats: Recreatie Receptie
Met materiaal uit de natuur een vlot bouwen, om via de rivier de weg naar de bewoonde wereld terug te vinden? Doe
mee en wij leren het je!

13:00 - 13:15
uur

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

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 het is leuk voor de hele familie.

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 23 oktober
10:00 uur DOEGIE CLUB: MUIS

Plaats: Bikinibar
Altijd al je eigen muis willen hebben? We knutselen ze vandaag in de Doegie Club

11:30 - 12:30
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 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.

15:00 - 16:30
uur

HET MEGA RUIL SPEKTAKEL
Plaats: Recreatie Receptie
Van ruilen komt huilen, maar niet tijdens dit spel! We beginnen met iets heel kleins en proberen dit te ruilen tegen
steeds grotere dingen. Diegene die aan het einde van het spel het grootste voorwerp heeft wint! Hoe goed en tactisch
ben jij met je groepje?

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 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 24 oktober
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: POMPOEN BORDJE
Plaats: Bikinibar
Een pompoen hoort echt bij de herfst! Vandaag maken we van een bordje een mooie pompoen.

11:30 - 12:30
uur

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

13:00 - 13:15
uur

OP DE FOTO MET BOBO
Plaats: Theater
Bobo komt vanmiddag langs om met jullie op de foto te gaan!

15:30 - 16:15
uur

LEVEND KWARTET
Plaats: Sportveld
Lukt het jouw team om zoveel mogelijk kwartetten te verzamelen? Werk samen, ren snel en probeer zoveel mogelijk
mensen te tikken!

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.



* 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 25 oktober
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: DIERTJE VAN EEN DENNENAPPEL
Plaats: Bikinibar
Heb jij al wat dennenappels gevonden? Neem ze allemaal mee, want vandaag knutselen wij er een mooi diertje van!

11:30 - 12:30
uur

ARDENNEN RANGERS: BOS KWARTET
Plaats: Recreatie Receptie
Lukt het jouw team om zoveel mogelijk kwartetten te verzamelen? We gaan eerst materiaal uit het bos verzamelen
waarmee we kunnen bos kwartetten, Werk samen, ren snel en probeer zoveel mogelijk mensen te tikken! 

14:00 - 15:30
uur

HERFST WANDELING
Plaats: Recreatie Receptie
Vandaag maken wij een prachtige wandeling door het mooie Ardense landschap! Loopt u gezellig met ons mee?

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 26 oktober
10:00 uur DOEGIE CLUB: BOSWEZENTJES

Plaats: Bikinibar
Diep in het bos wonen hele rare wezentjes. Het recreatieteam weet hoe ze eruit zien. We gaan ze vandaag knutselen!
Doe je mee?

11:30 - 13:00
uur

ARDENNEN RANGERS: BRUG BOUWEN
Plaats: Recreatie Receptie
Droog aan de andere kant van de rivier komen? Vandaag leren we je hoe je met touwen een brug kan bouwen en
droog aan de overkant komt!

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: Theater
Het is weer mini disco 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!
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Vrijdag 27 oktober
10:00 uur DOEGIE CLUB: GLAS IN LOOD

Plaats: Bikinibar
Natuurlijk gaan we niet met echt glas werken. Ben je al benieuwd hoe we dit gaan oplossen?

11:30 - 12:30
uur

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

13:00 - 14:00
uur

SCHMINKSPEKTAKEL
Plaats: Bikinibar
Laat je schminken!!

15:00 - 16:30
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!

17:00 uur SLUITFEEST: St PATRICKS WEEKEND 
Plaats: Grand Cafe Le Val Joli
Het is het sluitweekend van Parc La Clusure. Zoals u van ons gewend bent doen wij dit altijd in thema. Dit weekend is
het therma St. Patricksday en Ierland. Wilt u mee genieten van een diner of activiteiten informeer bij het restaurant of
de receptie naar de mogelijkheden.

21:30 uur SLUITFEEST: WHAT ABOUT IRELAND
Plaats: Grand Cafe Le Val Joli
Een heerlijke avond vol traditie en folklore van het prachtige Ierland. Zo nemen wij u mee op reis langs de verschillende
typisch Ierse tradities zoals Whisky, de dansen, de sporten, geschiedenis en uiteraard de Ierse muziek en zang. 


