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PROGRAMMA 2021
DATUM EVENT DETAIL

zaterdag 3 april Start Zomerseizoen De kabelbaan is vanaf vandaag opnieuw elke dag geopend

zaterdag 3 april Lakeside Paradise Cold Water Classic Wereldbekerwedstrijd wakeboarden @Lakeside Paradise

zondag 4 april Lakeside Paradise Cold Water Classic Wereldbekerwedstrijd wakeboarden @Lakeside Paradise

zaterdag 24 april Start Tomorrow Team Trainingen Het trainingsseizoen kan weer beginnen

zondag 25 april Start Kids Sessions De eerste kids sessie van het seizoen!  

  Voor de allerkleinsten iedere zondagochtend van 9u tot 12u

zaterdag 1 mei Extra Kids session Voor de allerkleinsten een extra sessie

zondag 2 mei Kids session Voor de allerkleinsten op zondagochtend

zondag 9 mei De Watersportdag Nationale feestdag van de watersport! 9h-12h

donderdag 13 mei Kids session Voor de allerkleinsten een extra sessie

vrijdag 14 mei Kids session Voor de allerkleinsten een extra sessie

vrijdag 14 mei New competition @Lakeside  Wat en hoe wordt later gelanceerd 

maandag 24 mei Kids session Voor de allerkleinsten een extra sessie

donderdag 27 mei Women Session Voor alle ladies, girls en dames op donderdagavond

zondag 13 juni Daddy is Cool Session Enkel papa’s en kids samen op zondagochtend

donderdag 24 juni Women Session Voor alle ladies, girls en dames op donderdagavond

maandag 5 juli Full Moon Session Special event bij volle maan, vanaf 21u, enkel bij open hemel

dinsdag 3 augustus Full Moon Session Special event bij volle maan, vanaf 21u, enkel bij open hemel

donderdag 2 september Women Session Voor alle ladies, girls en dames op donderdagavond

zondag 26 september Kids session De aller laatste sessie voor de allerkleinsten op zondagochtend

zaterdag 16 oktober King & Queen Of The Lake Clubkampioenschap!

zondag 17 oktober UFO Session Het gekste drijvend vaarstuk, en de gekste outfits vanaf 17u

donderdag 11 november New wintercompetition Wat en hoe wordt later gelanceerd 

zaterdag 13 november Start Wintershreddings Start het winterprogramma, elk weekend en vakantiedag zijn we geopend

22/nov tot 28/nov WK wakeboarden Locatie: Thai Wake Park, Thailand

zaterdag 25 december Kerstbrunch Brunchbuffet van 11u tot 15u

zaterdag 1 januari Nieuwjaarsbrunch Brunchbuffet van 11u tot 15u

zaterdag 15  januari Nieuwjaarsreceptie Drink + hapjes + gezelligheid

SUMMER HOLIDAY BBQ’S    

Iedere woensdag & zaterdag Kip aan ‘t Spit Verse 1/2 kip aan het spit met appelmoes, patatjes en slaatje

Iedere donderdag  Lakeside BBQ or Veggie BBQ - All you can eat!  Verschillende vleesjes of veggie alternatief met groentebuffet vanaf 18u

Iedere vrijdag Cotê à l’os met frietjes Veggie alternatief mogelijk

Iedere zondag Surf & Turf BBQ or Veggie BBQ - All you can eat! Vis & vlees of veggie alternatief met groentebuffet vanaf 18u   

>> voor alle activiteiten reservatie gewenst via info@lakesideparadise.be of tel: 050 60 60 35  

          

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN
herfst- tot paasvakantie Elk weekend, vakantie en feestdag geopend! Wakeboarden & Waterskiën

paasvakantie Wake Skate & Surfcamp De eerste kampen van het jaar tijdens de paasvakantie:  

  wakeboarden, skateboarden en surfen

iedere zondagochtend Kids Session Voor de allerkleinsten op zondagochtend vanaf begin mei tot eind september

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 en Make your own camp

iedere zaterdagochtend Tomorrow Team Training Trainingen wedstrijd team van 9u-13u, 

  laatste training de week voor King & Queen


