PROGRAMMA 2018
DATUM

EVENT

DETAIL

maandag 1 januari

Nieuwjaarsbrunch

Brunchbuffet van 11u tot 15u

zondag 28 januari

Nieuwjaarsreceptie

Drink + hapjes + gezelligheid

zaterdag 31 maart

CTO - Cable Turn ON + Openingsdrink & Test Day

De officiële opening + gezellige openingsdrink + nieuw menu Cuis Inn

zondag 29 april

Start Kids Sessions

De eerste kids sessie van het seizoen! V
oor de allerkleinsten iedere zondagochtend van 9u tot 12u

dinsdag 1 mei

Club Night

Open kabel voor alle leden van 19u tot zonsondergang

woensdag 2 mei

Kids Club

Elke woensdagmiddag van 13u tot 15u, grote kabel aan lagere snelheid voor alle kids  

zondag 6 mei

Kids session

Voor de allerkleinsten op zondagochtend

zondag 6 mei

De Watersportdag

Gratis watersporten, nationale feestdag van de watersport!

woensdag 23 mei

Rookie Tour

donderdag 31 mei

Women Session

Voor alle ladies, girls en dames op donderdagavond

dinsdag 5 juni

Club Night

Open kabel voor alle leden van 19u-22u + club food special

zaterdag 9 juni

WSV Brevettendag

Van 12u-14u kan het waterski/wakeboard diploma behaald worden van WSV,

		

inschrijven op voorhand

zondag 10 juni

Daddy is Cool Session

Enkel papa’s en kids samen op zondagochtend

donderdag 21 juni

Women Session

Voor alle ladies, girls en dames op donderdagavond

zaterdag 30 juni

Full Moon Session

Special event bij volle maan, vanaf 21u, enkel bij open hemel

zaterdag 30 juni

BIG Birthday Party Lakeside Paradise

We Are 6!

dinsdag 3 juli

Club Night

Open kabel voor alle leden van 19u tot zonsondergang

zaterdag 14 juli

G-sport evenement

Watersporten voor alle mensen met een beperking

Vrijdag 27 juli

Lakeside Paradise Team Triatlon

Fun Triatlon in Team met zonsondergang en BBQ

zaterdag 28 juli

Full Moon Session

Special event bij volle maan, vanaf 21u, enkel bij open hemel

dinsdag 7 augustus

Club Night

Open kabel voor alle leden van 19u tot zonsondergang

zaterdag 27 augustus

Full Moon Session

Special event bij volle maan, vanaf 21u, enkel bij open hemel

dinsdag 4 september

Club Night

woensdag 5 september

Kids Club

Elke woensdagmiddag van 13u tot 15u, grote kabel aan lagere snelheid voor alle kids  

woensdag 5 september

Zwintriatlon BBQ

Paradise Team zwemt, fietst en loopt de zwintriatlon!

donderdag 6 september

Women Session

Voor alle ladies, girls en dames op donderdagavond

zaterdag 8 september

WSV Brevettendag

Van 12u-14u kan het waterski/wakeboard diploma behaald worden van WSV,

		

inschrijven op voorhand

zondag 23 september

UFO Session

Het gekste drijvend vaarstuk, en de gekste outfits vanaf 17u

zaterdag 20 oktober

King & Queen Of The Lake

Clubkampioenschap!

zaterdag 10 november

Start Wintershreddings

Start van de vakantie en het winterprogramma

dinsdag 25 december

Kerstbrunch

Brunchbuffet van 11u tot 15u

SUMMER BBQ’S
Iedere donderdag juli & augustus

Lakeside BBQ or Veggie BBQ - All you can eat!

Verschillende vleesjes of veggie alternatief met groentebuffet vanaf 18u

Iedere zondag juli & augustus

Surf & Turf BBQ or Veggie BBQ - All you can eat!

Vis & vlees of veggie alternatief met groentebuffet vanaf 18u

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN				
herfstvakantie tot paasvakantie

Elk weekend, vakantie en feestdag geopend!

paasvakantie

Circus, Skate & Wake Camps

De eerste kampen van het jaar tijdens de paasvakantie:
circus, skateboarden, wakeboarden

mei - juni - september - oktober

Kids Club

Elke woensdagmiddag van 13u tot 15u,

iedere zondagochtend

Kids Session

Voor de allerkleinsten op zondagochtend

juli - augustus

V+ speelpleinwerking +12j

Maandag t.e.m. vrijdag van 9u-12u

juli - augustus

Lakeside Paradise Camps

Iedere week van maandag t.e.m. vrijdag: Wake & Lake, Windsurf

iedere zaterdagochtend

Team Training

Trainingen wedstrijd team van 9u-12u

verdographics.be

grote kabel aan lagere snelheid voor alle kids  

