
* 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 28 oktober
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: KABOUTERHUISJE
Plaats: Bikinibar
Als de blaadjes van de bomen vallen, komen de kaboutertjes tot leven. Maak vandaag je eigen kabouterhuisje!

14:00 uur SLOTFEEST: ST PATRICKSDAY GAMES
Plaats: Evenemententerrein
Vandaag staat het programma in teken van het slotfeest met als thema: St Patricksday oftewel Ierland! Vanmiddag
spelen we allerlei traditionele spellen en sporten uit Ierland

19:00 uur SLOTFEEST: IRISH DINER
Plaats: Grand Cafe Le Val Joli
Vanavond kunt u genieten van een feestelijk Iers drie-gangenmenu in het restaurant (€ 32,50 p.p.). voor dit menu moet
echter wel gereserveerd worden. Reserveer tijdig bij het restaurant of de receptie. Deze avond zal er niet van de
gewone kaart gegeten kunnen worden. Kledingtip: Iers, in het groen of een groen accessoire.

22:00 uur SLUITFEEST: LIVE MUSIC IRISH BAND DOGGY FEW
Plaats: Grand Cafe Le Val Joli
Een enthousiaste, dampende Ierse feestband met alles in huis voor een leuke avond boordevol Ierse muziek! Toegang
gratis.

Zondag 29 oktober
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: RUPSJE NOOITGENOEG
Plaats: Bikinibar
Een rupsje eet zich door een appel, twee peren, drie pruimen en nog veel meer heen. Als het vol zit, bouwt het voor
zichzelf een cocon. Vandaag gaan we hele grappige rupsen maken! Welke kleuren krijgt die van jou?

11:30 - 13:00
uur

PADDENSTOELENTOCHT
Plaats: Recreatie Receptie
Weet jij welke paddenstoelen hier in de omgeving groeien? Wij weten het wel. Aan de hand van onze zoekkaarten
kunnen wij zo zien welke paddenstoel het is!

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.

Maandag 30 oktober
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: SLAK OP EEN BLAD
Plaats: Bikinibar
Vandaag maken wij een slak op een blad! Kom niet met een slakkengang naar de Doegie Club, want anders ben je te
laat!

11:30 - 12:30
uur

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
hut!

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.

19:00 - 19:30
uur

MINI DISCO
Plaats: Theater
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
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Kijk ook op www.facebook.com/ParcLaClusureRecreatie
*** International program available (FR/DEU/ENG) at the reception 

Dinsdag 31 oktober
AAN AL ONZE GASTEN:
Vanavond hebben wij een Trick or Treat fakkeltocht. Vindt u het leuk om als snoepadres mee te doen? Kom dan 's
middags even langs de recreatie receptie, daar krijgt u van ons een fakkel die u 's avonds voor uw accomodatie kan
zetten, zodat wij u kunnen herkennen als snoepadres.

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!

14:00 - 16:00
uur

MONSTEROUTFIT MAKEN
Plaats: Bikinibar
Kom jij ook je eigen monsteroutfit maken? We gaan ze heel eng maken! Doe je mee? Dan kunnen we ze vanavond aan
tijdens de Trick or Treat Fakkeltocht!

18:30 uur MONSTERSCHMINK
Plaats: Recreatie Receptie
Laat je helemaal eng schminken voor de foto en voor de Trick or Treat fakkeltocht! Hoe ga jij geschminkt?

19:00 - 20:00
uur

TRICK OR TREAT FAKKELTOCHT
Plaats: Recreatie Receptie
Een fakkeltocht met monsters, een heel eng gezicht. Laten we deze monsters maar zoet houden met snoep. Loop je de
hele route mee? Dan wordt dat beloond met iets lekkers. De kosten voor het huren van een fakkel zijn € 1,-. Deze wordt
gedoneerd aan de Make A Wish Foundation.

20:00 - 21:00
uur

KAMPVUUR SPEKTAKEL
Plaats: Evenemententerrein
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! 

Woensdag 1 november
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: KNAPZAK
Plaats: Bikinibar
Maak vandaag bij de Doegie club je eigen knapzak en ga vanmiddag samen met je papa, mama, broertjes, zusjes mee
naar herfstpicknick wandeling!

14:00 - 15:30
uur

UNIHOCKEY
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!

15:00 - 16:00
uur

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

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!
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Donderdag 2 november
10:00 uur DOEGIE CLUB: WERKEN MET WASCO

Plaats: Doegie Club
Vind jij het ook zo leuk om verschillende werkjes met wasco te maken? Dan kan je deze activiteit niet missen! Kom
gezellig mee doen zou ik zeggen. 

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!

Vrijdag 3 november
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

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

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?

19:00 - 21:00
uur

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

Zaterdag 4 november
10:00 - 11:00
uur

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

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 - 15:00
uur

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

16:00 - 18:00
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? 

19:30 - 20:00
uur

MINI DISCO
Plaats: Theater
Voordat we gaan slapen, nog even lekker dansen op de leuke liedjes van de mini disco. Dans je mee?
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Zondag 5 november
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: VANGVIS
Plaats: Doegie Club
Heb jij wel eens gevist? Maak je eigen vis en hengel!

12:00 - 13:30
uur

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

14:00 uur BIG SELFIE GAME
Plaats: Recreatie Receptie
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!

16:00 - 17:00
uur

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


