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Valkenburg, 20 maart 2017 

 

Camping Parc La Clusure in het hart van de Belgische Ardennen 

van start met 25ste seizoen voor korte of lange vakanties 

 
Het Nederlandse echtpaar Jan en Nympha Jehee uit Den Haag, dat in 1992 met de 

exploitatie van camping Parc La Clusure van start ging, ziet het 25ste vakantieseizoen met 

vertrouwen tegemoet. In de laatste 25 jaar maakten al vele Vlaamse gezinnen kennis met 

het park. 

 

Medewerkers 

Om van het vakantiepark een topcamping te maken werken Jan en Nympha met een 

enthousiast medewerkersteam, in het hoogseizoen telt het team circa 80 personen. 

 

Faciliteiten 

De in het hart van de Ardennen gelegen camping biedt naast vele comfortabele 

verblijfsaccommodaties, verblijfsmogelijkheden voor eigen tent, caravan of camper. 

Het gebruik van Wi-Fi is gratis in het hele park evenals de digitale satelliettelevisie. 

 

Vele hoogwaardige voorzieningen completeren de korte of lange vakanties; de winkel met 

een uitgebreid assortiment, een aantal superieure horecavoorzieningen, het verwarmde 

openlucht zwembad en vele sportieve en recreatiemogelijkheden in en buiten het park. 

Voor de gasten staat het grootste animatieteam van de Benelux klaar.  Door de 

samenwerking met B-Adventure komen ook de buitensportliefhebbers volledig aan hun 

trekken. 

 

Op www.parclaclusure.be is alle informatie te vinden, ook die over de omgeving. 

Parc La Clusure is lid van de Leading campings of Europe. 

 

Bekroningen 

De ANWB  kwalificeerde Parc La Clusure als enige in België als 5 sterren ANWB Topcamping. 

Op Zoover  scoorde het park een 8.7 (Winnaar Zoover Gold Award). 

 

Aftrap 25 jaar Parc La Clusure met benefietdiner 

Dit jaar staat het seizoen mede in het teken van het jubileum. In het paasweekend vindt op 

15 april aanstaande de aftrap plaats met een benefietdiner ten behoeve van “Make-a-Wish 

Nederland”.  Jan en Nympha verwachten dat veel vakantiegasten aan dit diner zullen 

aanschuiven.  Zij garanderen dat het diner minimaal € 10.000,-- voor het goede doel zal 

opbrengen. Dit geld is bestemd voor “Make a Wish Nederland”. Sinds 1989 liet deze 

organisatie voor kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte 

al ruim 6500 liefste wensen in vervulling gaan. 

 

Parc La Clusure draagt de organisatie een warm hart toe en blijft haar de komende jaren 

met plezier steunen. De recreatiemanager van La Clusure, Martijn Gozefoort is als vrijwilliger 

Fondsenwerving “Make A Wish Nederland” al 4½ jaar actief, tevens is hij  Wenshaler en 

Wensvervuller. 

 

Deelname aan het diner is natuurlijk vrijblijvend voor de vakantiegasten die tijdens het 

paasweekend op Parc La Clusure verblijven. 

De gasten kunnen kiezen uit een driegangen keuzemenu van € 25,-- of voor een VIP 

arrangement vanaf € 50,--. Het VIP arrangement is inclusief een glas champagne en een 

plaats aan de tafel van de gastheren en ambassadeurs van Make-a-Wish. De stoelen aan 

deze tafel worden per opbod geveild. 

http://www.parclaclusure.be/


 

Programma driegangen keuzemenu benefietdiner ad € 25,-- 

Aanvang  18.00 uur. 

Einde         21.30 uur. 

 

Tijdens het diner is er een veiling met bijzondere ‘lots’ zoals een door Hardwell speciaal voor 

deze veiling gesigneerd album, een ballonvaart, een gesigneerd shirt van de FED-Cup 

dames Nederland, kaarten voor verschillende dagattracties, overnachtingen bij een aantal 

hotels en een rondvlucht boven Brabant. 

 

Het entertainment bestaat uit optredens van de Junior Ambassadeurs van ‘Make-a-Wish’, 

Mylene & Rosanne bekend als winnaars van het junior songfestival in 2013, een 

tafelgoochelaar en de Vlaamse Coverband ‘de Natte Gazette’. 

 

Noot voor de redactie. 

 

 

Voor meer informatie: 

Peter Wijnen Public Relations              

Voorschoterweg 71b                          

2235 SG Valkenburg     

Nederland 

M 06 54 208 345 
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