
* 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 29 juli
10:00 uur DOEGIE CLUB: WINDBOOT

Plaats: Doegie Club
Noord, oost, zuid, west... met deze boot weet je waar de wind vandaan komt.

11:00 uur MAUD'S PILATES LES*
Plaats: Evenemententerrein
Oefeningen goed voor lichaam en geest! Doet u mee? Geef u dan snel op bij de Recreatie Receptie

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.

13:00 uur DWAZENJACHT
Plaats: Doegie Club
Heb jij net iemand met een tandenborstel een boom zien schilderen? Heb je iemand zien vissen in een peuterbadje? Er
lopen allemaal dwazen op de camping! Weet jij ze allemaal op te sporen?

14:00 uur HONKBAL
Plaats: Sportveld
Heb jij de power om een echte home run te slaan? Laat het ons zien op het sportveld!

15:00 uur MISSIE UNDERCOVER
Plaats: Evenemententerrein
Een spannend spel waarbij je de identiteit van de ander te weten moet komen. Een spel waarbij je sluw moet zijn en
goed moet nadenken! Welke maffia-identiteit jij krijgt is zelfs geheim! Een spel voor iedereen vanaf 8 jaar.

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

19:00 uur AQUABALL
Plaats: Recreatie Receptie
Ooit al eens op het water gelopen? Vandaag kun je het proberen in een echte Aqua Ball. Hoe goed weet jij je staande
te houden?
Kosten: €5,00 p.p.

21:30 uur LIVE MUZIEK: SUZAN EN FREEK
Plaats: Evenemententerrein
Heerlijk! Met geen ander woord is de muziek van dit duo beter te omschrijven.. Dit dynamische duo is 'back by popular
demand'! en met een reden. Ze betoveren ons evenementenplein met hun harmonieuze samenspel! Dit mag je niet
missen!
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Zondag 30 juli
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 uur DOEGIE CLUB: BOSWEZENTJES
Plaats: Doegie Club
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: KATAPULT BOUWEN
Plaats: Recreatie Receptie
Bouw vandaag samen met je groepje een echte katapult! Welk groepje zal het verst kunnen schieten?

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 - 14:20
uur

DOEGIE'S PIZZA PALEIS RONDE I*
Plaats: Doegie´s Diner
Maak vanmiddag je eigen pizza! Je mag zelf weten wat je er op doet. Zodra de pizza klaar is krijg je deze in een echte
pizzadoos mee naar de tent of caravan. Dat wordt smullen!
Geef je uiterlijk voor 11.00u op bij het recreatieteam. Vol=Vol. Voor deze activiteit vragen we een bijdrage van € 4,50
p.p. 

14:00 - 14:20
uur

DOEGIE'S PIZZA PALEIS RONDE II*
Plaats: Doegie´s Diner
Ronde II start van Doegie's Pizza Paleis. Dit is jouw kans om een pizza te maken! Kom en maak er wat moois van!

16:00 - 17:00
uur

SHOWTIME: ARIE SAFARI
Plaats: Theater
Kom vanmiddag naar de geweldig leuke show van Arie Safari bij ons theater! Deze vrolijke reiziger neemt je samen met
zijn vriend Toekie Toekan op een reis naar Afrika.

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!

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.

19:00 uur FC CLUSURE TRAINING*
Plaats: Sportveld
Heb jij je opgegeven om namens Clusure te strijden in de wedstrijd tegen Bertrix overmorgen? Dan ben je vanavond
hartelijk welkom om een training te komen afwerken. Breng zelf sportkleding mee! P.s. hoe meer aanmeldingen hoe
meer wedstrijden er kunnen worden gespeeld.

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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Maandag 31 juli
09:00 - 10:00
uur

ISIS AMAZING HOUR OF AQUAROBIC POWER
Plaats: Zwembad
Een goed begin van de dag! Lekker bewegen in het water! We bouwen deze fanatieke work-out uiteraard rustig op!
Ook de cooling down doen we op een gezellige manier! Samen aan de thee of koffie!

10:00 uur DOEGIE CLUB: GLAS IN LOOD
Plaats: Doegie Club
Natuurlijk gaan we niet met echt glas werken. Ben je al benieuwd hoe we dit gaan oplossen?

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.

11:30 - 16:30
uur

ROCHEFORT SPECIAL DAY TRIP *
Plaats: Recreatie Receptie
Vandaag gaan we de hoogtepunten van Rochefort beter leren kennen, we hebben een leuke dag uitgezet. We
beginnen de dag met een bezoek aan de abdij van Rochefort. Vervolgens gaan we gezamenlijk picknicken op het
uitkijkpunt van Rochefort met een prachtig uitzicht over de stad (neem je eigen lunch mee). Daarna bezoeken we de
Grotten van Lorette in Rochefort. Speciaal voor onze gasten hebben we hier een rondleiding geboekt. Bij terugkomst
sluiten we op de camping af met een heuze Rochefort bierproeverij waar we de verschillen tussen de Rochefort bieren
(6,8 en 10) kunnen proeven! Kosten € 15,- p.p, We gaan op eigen vervoer. Minimaal 15 personen. Kinderen tot 16 jaar:
€ 8,50

13:00 - 15:00
uur

BUBBLE RUBBER RIVER JAM
Plaats: Volleybalveld 
Op speciale banden de rivier af racen en zorgen dat je als eerste de bel kan luiden! Wij zorgen voor deze supergave
banden! Race jij mee? Je mag vaker dan 1 keer racen! Zwemdiploma verplicht!

14:00 - 15:00
uur

BLIND VOLLEYBAL
Plaats: Volleybalveld 
We spelen een wel heel speciaal potje volleybal! Het net is namelijk geblindeerd, waardoor je nooit weet wanneer je de
bal terug kunt verwachten. 

15:00 - 16:30
uur

SNOEPHUISJE MAKEN*
Plaats: Doegie Club
Kosten:€ 2,50 (Make A Wish Foundation)
Vandaag gaan we met koek en snoep ons eigen snoephuisje bouwen! Gelieve je van te voren op te geven bij de
Recreatie Receptie.

16:00 uur FC CLUSURE TRAINING*
Plaats: Sportveld
Heb jij je opgegeven om namens Clusure te strijden in de wedstrijd tegen Bertrix morgen? Dan ben je vanavond
hartelijk welkom om een training te komen afwerken. Breng zelf sportkleding mee! P.s. hoe meer aanmeldingen hoe
meer wedstrijden er kunnen worden gespeeld.

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.

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!
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Dinsdag 1 augustus
10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB: VAKANTIEKAART
Plaats: Doegie Club
Maak vandaag je eigen vakantiekaart en laat je familie of vriendjes weten hoe leuk jij het op de camping hebt!

11:00 - 12:00
uur

HARDLOPEN MET NICK VAN DEN BERG
Plaats: Recreatie Receptie
Voor de fanatiekelingen die graag een mooie route willen hardlopen door de Ardennen. Vandaag gaan onze sporter
Nick met jullie mee om hard te lopen. Het is heuvel op en af. Kortom Voor de geoefende hardloper. 

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!

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! 

14:00 uur FC CLUSURE vs FC BERTRIX
Plaats: Recreatie Receptie
Het team van FC Clusure neemt het vandaag op tegen FC Bertrix. De wedstrijd is om 14.00 uur op het voetbalveld in
Bure.

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

MEGA BINGO!
Plaats: Restaurant
Mega Bingo! Meer rondes en meer kansen op een grotere prijs! 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 (€7,50p.p. te voldoen bij inschrijving).
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Woensdag 2 augustus
LUCHTBALLON VAREN
Plaats: Recreatie Receptie
Altijd al gedroomd van een tocht in een heteluchtballon? Dit is je kans! Wil je graag mee? Informeer naar de
mogelijkheden bij de Recreatie receptie! In samenwerking met www.airemotion.nl en bij goed vaarweer kan er gevaren
worden op 4,5 en 6 augustus.

WERELDRECORDDAG!
Plaats: Hele camping
Vandaag staat de camping in het teken van Wereld Records! Al jarenlang worden er records gevestigd op het gebied
van bijvoorbeeld Sport, Koken, Dansen en allerlei andere vreemde categorieën. Wij gaan vandaag kijken of het jou lukt
sommige van deze records te verbreken en zullen vanavond afsluiten met een heuse officiële Wereldrecordpoging!

10:00 - 11:00
uur

DOEGIE CLUB WERELDRECORD BOEK
Plaats: Doegie Club
We gaan ons eigen Parc la Clusure Record boek maken! Daarin komen allerlei leuke wereldrecord pogingen te staan.
Deze gaan we later op de dag proberen uit te voeren. Staat het Wereld record in je boekje en kom je in de middag
helpen dan kan je dit in je boekje laten afstempelen.

11:00 uur WERELDRECORDDAG: ARDENNEN RANGERS
Plaats: Recreatie Receptie
Vandaag gaan we met de Rangers proberen om een echt Ranger record neer te zetten. we gaan samen kiezen welk
record we gaan doen. Éen ding is heel belangrijk! We hebben zoveel mogelijk Rangers nodig! Dus kom allemaal!

13:00 uur WERELDRECORDDAG: MASCOTTE MISSIES
Plaats: Evenemententerrein
Er zijn in het Guinness world book of records staan verschillende records die zijn gehaald met in samenwerking met
een mascotte! Vandaag gaan wij samen met onze vriend Doegie proberen deze te verbreken! Daar hebben wij wel
meer dan 85 personen voor nodig! Kom jij ons helpen?

14:00 uur WERELDRECORDDAG: RUBBERBOOT & RUBBERBAND MISSIE
Plaats: Evenemententerrein
We gaan een wereldrecord proberen te vestigen op onze rivier de L'Homme. Hoe? Door met zoveel mogelijk bootjes en
rubberbanden op de rivier te drijven! Uiteraard maken we er een feestje van! Neem je eigen rubberbootje of rubberband
mee! We verzamelen op het evenementen terrein.

16:30 uur WERELDRECORDDAG: DANS MISSIE
Plaats: Sportveld
Met 3500 personen tegelijk de Macarena dansen zal op Parc la Clusure heel moeilijk worden. Maar het Doegie lied zou
moeten lukken met 1500 personen! Komen jullie ons helpen?

18:30 - 19:00
uur

WERELDRECORDDAG: DOEGIE'S RECORDPARADE
Plaats: Hele camping
Zoals u gewend bent is er ook vandaag een parade voorafgaand aan het theater. Maar vandaag is deze iets
bijzonderder dan normaal! We gaan namelijk proberen om de allerlangste en drukste theaterparade te maken en
daarmee een record te vestigen! Dus iedereen mag mee! 

21:30 uur WERELDRECORDDAG: WERELDRECORDSHOW
Plaats: Evenemententerrein
In deze knotsgekke show gaan we proberen om met iedereen op de camping de allergekste records te vestigen! Heb je
vanmiddag al meegedaan aan een recordpoging? Kom dan vanavond naar het evenemententerrein en dan gaan we
bekend maken of het record gevestigd is of dat je nog één poging live op het podium moet doen! We hebben in ieder
geval zo veel mogelijk mensen nodig! dus kom allemaal.
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Donderdag 3 augustus
LUCHTBALLON VAREN
Plaats: Recreatie Receptie
Altijd al gedroomd van een tocht in een heteluchtballon? Dit is je kans! Wil je graag mee? Informeer naar de
mogelijkheden bij de Recreatie receptie! In samenwerking met www.airemotion.nl en bij goed vaarweer kan er gevaren
worden op 4,5 en 6 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 uur DOEGIE CLUB: LUCHTBALLON
Plaats: Doegie Club
Kijk daar nou aan de horizon, daar vliegt een mooie luchtballon!

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!

14:00 - 15:30
uur

BLIJ DAT IK SCHUIF!
Plaats: Sportveld
Op je buik zo ver mogelijk schuiven! Weet jij op de baan te blijven?

15:00 - 17:00
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? 

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.
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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.

21:00 uur SHOWTIME: MUSICAL SHOW
Plaats: Theater
Verschillende fragmenten uit vele bekende musicals hebben geleid tot een show waarbij je de ogen uitkijkt. Val van de
ene verbazing in de andere in dit feest van herkenning voor de musical liefhebber!
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Vrijdag 4 augustus
LUCHTBALLON VAREN
Plaats: Recreatie Receptie
Altijd al gedroomd van een tocht in een heteluchtballon? Dit is je kans! Wil je graag mee? Informeer naar de
mogelijkheden bij de Recreatie receptie! In samenwerking met www.airemotion.nl en bij goed vaarweer kan er gevaren
worden op 4,5 en 6 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!

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: 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!

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!

13:00 uur WILLEKE'S STREETDANCE WORKOUT
Plaats: Evenemententerrein
Meedoen aan deze fanatieke dansklas, leuke gevarieerde dansen op uptempo muziek. Een leuke manier van sporten.

14:00 - 16:00
uur

STORMBAAN
Plaats: Sportveld
De stormbaan is op de camping aanwezig! Kom gezellig springen, klauteren, glijden en nog veel meer!

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 uur CLUSURE'S GOT TALENT ADULTS
Plaats: Theater
Vorige week mochten de kinderen laten zien welke talenten allemaal in hen schuilen. Vanavond is het tijd voor de
volwassen editie! Een ieder die zich vanmiddag heeft aangemeld, mag het opnemen tegen o.a. een regiment aan
buitengewoon getalenteerde animatties! Wie gaat er met de hoofdprijs van tussen?

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).

22:00 - 00:00
uur

LIVE MUZIEK: DE ZINGENDE BARMANNEN
Plaats: Grand Cafe Le Val Joli
Deze flamboyante mannen zullen u niet alleen een onvergetelijke avond bezorgen qua muziek. Ze zullen ook nog
gewoon keihard meewerken achter de bar! Maar alles gepaard met veel lol en mooie muziek!


