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Vakantiefeest 
 

Gezellig dat je vakantie komt vieren op Ardennen 
camping Bertrix! Vervelen is onmogelijk want er is 
een super leuk animatieprogramma. Je kunt ’s 
ochtends komen knutselen, ’s middags komen 
sporten en spellen spelen en ’s avonds avonturieren. 
Bij fris of nat weer wordt er altijd een vervangende 
activiteit georganiseerd. Lees maar snel verder wat 
er allemaal te doen is deze week. 
 
Elke vakantieweek in 2018 staan de animatie-
activiteiten in het teken van een speciaal thema. 
Roelie Ranger en Trix beleven dan de spannendste 
en leukste activiteiten samen met jullie en de 
Uitblinkers van ons animatieteam!  
 
We komen jullie ophalen!  
's Ochtends komt het animatieteam langs de 
caravans en tenten wanneer de klok 09.45 slaat. 
Tegen de avond zullen Roelie Ranger en Trix jullie 
komen ophalen bij de tent of caravan om 18.30 uur.  
 
Vakantiefeest!  
Jippie we gaan nog even door met vakantie vieren 
op Ardennen camping Bertrix. Het is een doldwaze 
week met speurtochten, spellen, disco, 
familieshows en nog veel meer.  
Kom je ’s morgens ook knutselen?  
 

 
 
 
 

Ardennen Rangers  
De Ranger Club is op zoek naar nieuwe leden!  
Word ook een ranger en haal een pet & 
paspoort bij de receptie voor maar € 5,-  
Een echte Ranger:  

- Heeft een pet & paspoort  
- Loopt op dichte stevige schoenen  
- Draagt kleding die een beetje vies mag 

worden  
- Heeft een flesje water mee bij warm 

weer  
- Is goed ingesmeerd met 

zonnebrandcrème!  
- Controleert na zijn avontuur altijd even 

op teken.  
Dagelijks om 16.00 uur. 
 
Knutselclub 
Alle kinderen zijn van harte welkom om te 
komen knutselen in de knutselclub. Ben je 
jonger dan 4 jaar, dan vinden wij het fijn als 
papa en/of mama jou komen helpen 
 
Roelie Ranger houdt zijn omgeving graag schoon 
door blikjes, doosjes, wc rollen en keukenrollen 
te bewaren voor leuke knutsels. Op deze wijze 
hergebruiken we deze op een leuke manier! 
Help je mee? 
 
Verzamelen 
We verzamelen voor alle activiteiten  steeds bij 
de bar tenzij anders aangegeven. 
 

Het animatieteam, Roelie Ranger 
en Trix hopen jullie snel te zien!  
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Maandag 2 april   
 
09.45 uur Ophaalparade 
Wij komen alle kinderen ophalen om de dag te beginnen 
10.15 uur Ochtenddans  
We gaan swingend de dag beginnen              
10.30 uur Knutselen  
We knutselen de hele week voor het natuurmuseum 
We gaan eerst het bos in op zoek naar de mooiste materialen 
 
13.00 uur Beeldhouwer 
Lukt het jou om zo stil te staan als een standbeeld?  
15.00 uur Amerikaans trefbal 
Let’s go! Pak je tegenstander en de pionnen en win met je 
team dit spel  
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade 
We komen je ophalen voor de avondspellen!  
19.00 uur Crazy games 
We gaan op tijd zo veel mogelijk spellen spelen  
19.30 uur Avonddans  
Kom je mee swingen? 
 

20.30 uur Avontuurlijk spel: Geheime 
dwaallichten 
De boswachter van de Ardennen wil niemand horen en zien ’s 
avonds. Maar ja, wij hebben een opdracht… 

 
Dinsdag 3 april  

Showtime!  
09.45 uur Ophaalparade 
10.15 uur Ochtenddans  
10.30 uur Knutselen 
Vandaag maken we een mini-hut van takken  
 

13.00 uur Picknicken met Felix 
Neem je boterhammetjes maar mee en kom gezellig 
met Felix picknicken 
15.00 uur Dierengeluidenspel 
Ken jij de dieren van de Ardennen? Je hoort ze, probeer ze te 
vinden 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade 
19.00 uur Theater 
Nog niet naar bed, eerst nog theater pret!  
19.30 uur Avonddans 
We hebben een echte clubdance  
 

20.30 uur Familiespel: Weerwolven  
Een leugentje om bestwil is toegestaan bij dit spel..  

Woensdag 4 april  
 
09.45 uur Ophaalparade                                 
10.15 uur Ochtenddans            
10.30 uur Knutselen 
De wegen naar de hut, kom je meehelpen met de route? 
 
13.00 uur Bewakertje 
Jouw persoonlijke bewaker gaat die jou kunnen 
beschermen of moet je zelf heel hard rennen?  
15.00 uur Hockey 
We gaan proberen te scoren!  
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade  
19.00 uur Crazy games 
Pet op, pet af. Spelletjes met petten en muziek  
19.30 uur Avonddans 
 

20.30 uur Avontuurlijk spel: 
Bosnachtwacht 
In de Ardennen loopt een boswachter rond…..maar of hij nu 
weet wat hij moet doen?  
Neem je een zaklamp mee als je die hebt?  

  
 

 
 
 
Donderdag 5 april  

Quiz! 
09.45 uur Ophaalparade                                    
10.15 uur Ochtenddans              
10.30 uur Knutselen  
Zijn er ook beken en misschien watervallen? Kom mee 
knutselen aan het natuurmuseum  
 
13.00 uur ABC zoekspel 
Iedere letter een andere zoekopdracht. Ben jij de snelste bij 
dit spel?  
15.00 uur Levend stratego 
Probeer de juiste persoon te tikken voor het kaartje te 
winnen, maar heeft diegene een hoger rangkaartje, dan moet 
je een nieuw identiteit halen  
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade 
19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 
19.30 uur Avonddans 

 
20.30 uur Pubquiz  
Heb jij veel algemene kennis? Doe dan mee en win de quiz  
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Vrijdag 6 april  
Stormbaan en Bingo! 

09.45 uur Ophaalparade                                  
10.15 uur Ochtenddans                
10.30 uur Stormbaan 
4-12 jaar  
 
13.00 uur Stormbaan 
15.00 uur Stormbaan 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade 

19.00 uur Minidisco met Felix    

Swing mee tijdens de minidisco samen met Felix  
   

20.30 uur Bingo in de bar  
Gaat u vanavond in de prijzen vallen? We gaan vanavond 3 
Bingo rondes spelen!  
Prijzen per ronde:  
1 kaartje:   € 1,50  
3 kaartjes: € 3,00  
6 kaartjes: € 5,00 

 

 
Zaterdag 7 april  

 

09.45 uur Ophaalparade                                    
10.15 uur Ochtenddans  
10.30 uur Knutselen 
Vandaag maken onze eigen bewoners van het natuurmuseum 
 

13.00 uur Schminken + bezoek van Felix de vos 

Je kunt je laten schminken en op de foto met  
Felix de vos     
15.00 uur Tennis 
Heb je een eigen racket? Neem deze dan gerust mee 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade 

19.00 uur Roelie en Trix Openingsshow 

Maak kennis met Roelie Ranger en Trix en het thema van deze 
week  
19.30 uur Avonddans 
 

20.30 uur Avontuurlijk spel: Trollenspel 
In het bos van de Ardennen leven nog steeds trollen. Durf je ze 
te ontmoeten?  
 

 
 

 
Zondag 8 april  

Showtime!  
09.45 uur Ophaalparade 
10.15 uur Ochtenddans  
10.30 uur Knutselen 
We maken toegangskaartjes voor het museum  
 

13.00 uur Familie spellen dag  
Over de gehele camping staan spellen verspreid en je mag 
overal aan mee doen. Met jouw persoonlijke kaart houden we 
de score bij 
 
 
 
 
 
18.30 uur Ophaalparade 
19.00 uur Theater 
Nog niet naar bed, eerst nog theater pret!  
19.30 uur Avonddans 
We hebben een echte clubdance  
 

20.30 uur Eén tegen honderd 
Je speelt tegen alle kandidaten en hebt 3 escapes 
 

Maandag 9 april  
09.45 uur Ophaalparade                                 
10.15 uur Ochtenddans            
10.30 uur Knutselen 
We zetten de puntjes op de i. Vanmiddag mag iedereen 
komen kijken! 
11.30 – 12.00 uur Opgeven voetbaltoernooi morgenavond   
 

13.00 uur Museum geopend!  
De hele week hebben de kinderen geknutseld aan een 
natuurmuseum. Kom kijken naar ons dorp!   
15.00 uur Jeu de boules 
Neem je papa en/of mama mee. Eens zien wie nu het beste 
kan gooien 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade  
19.00 uur Crazy games 
Vandaag de gekste spellen met een ei   
19.30 uur Avonddans 
 

20.30 uur Familie spel: Het kunstenaars 
experiment 
Zijn jullie echte Picasso’s? Iedereen heeft een aandeel aan de 
schilderijen  
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Dinsdag 10 april  

Showtime!  
 

09.45 uur Ophaalparade                                    
10.15 uur Ochtenddans              
10.30 uur Knutselen  
We maken een fleurige lentebol  
11.30 – 12.00 uur Geef je op voor het voetbaltoernooi van 
vanavond  
 
13.00 uur Levend Junglespeed 
Heb je dezelfde kaart als je tegenstander, dan strijden jullie 
voor de totempaal  
15.00 uur Hoepelbal 
Met je teamgenoot kun je scoren, alleen lukt het niet. De 
hoepel is je doel 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade 
19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 
Eens zien wie vandaag een grapje uithaalt  
19.30 uur Avonddans 

 

20.30 uur Familie spel: Voetbaltoernooi  
Wat is nou leuker dan sporten met de hele familie?! 

 
 
 
 
 

Woensdag 11 april  
Lampionnentocht 

09.45 uur Ophaalparade                                    
10.15 uur Ochtenddans              
10.30 uur Knutselen 
We maken onze eigen lampion voor vanavond 
 
13.00 uur Handtekeningenspel  
Probeer de handtekeningen van de beroemdheden te krijgen. 
Maar ja, wie is er nu beroemd?  
15.00 uur Korfbal 
Samenspelen is heel belangrijk bij dit spel want je mag niet 
lopen met de bal  
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade 
19.00 uur Crazy Games 
19.30 uur Avonddans 
 

20.30 uur Familie spel: Lampionnentocht 
Wil iedereen een glaasje met een waxinelichtje aanmaken 
langs de route? Dan wordt het extra bijzonder! 
  

Donderdag 12 april  
 
09.45 uur Ophaalparade                                    
10.15 uur Ochtenddans  
10.30 uur Knutselen 
We maken een pop-up kaart  
 
13.00 uur Fiets/skelterrace 
Ben jij het snelste ondanks alle hindernissen? 
15.00 uur Estafette race  
Welk team is het snelste in het parcours?  
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade 
19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 
Is het allemaal gelukt?!  
19.30 uur Avonddans 
 

20.30 uur Familie spel: weerwolven  
Een leugentje om bestwil is toegestaan. 
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Vrijdag 13 april  
  Stormbaan en Bingo! 
09.45 uur Ophaalparade                                  
10.15 uur Ochtenddans                
10.30 uur Stormbaan 
4-12 jaar  
 
13.00 uur Stormbaan 
15.00 uur Stormbaan 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade 

19.00 uur Minidisco met Felix    

Swing mee tijdens de minidisco samen met Felix  
   

20.30 uur Bingo in de bar  
Gaat u vanavond in de prijzen vallen? We gaan vanavond 3 
Bingo rondes spelen!  
Prijzen per ronde:  
1 kaartje:   € 1,50  
3 kaartjes: € 3,00  
6 kaartjes: € 5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 14 april  
Showtime!   

09.45 uur Ophaalparade                                    
10.15 uur Ochtenddans  
10.30 uur Knutselen 
We maken een placemat 
 

13.00 uur Familie spel: Speurtocht door de 
bossen van de Ardennen 
Neem je papa en mama ook mee met deze 
mooie route in de bossen 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 uur Tafelvoetbal 
We gaan naar het sportveld en spelen het tafelvoetbalspel 
levensgroot 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade 
19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 
Een leugentje om bestwil?  
19.30 uur Avonddans 
 

20.30 uur Oooh wat een jaar!  
 

 
 
 
 
 
 
Zondag 15 april  
 

09.45 uur Ophaalparade 
10.15 uur Ochtenddans  
10.30 uur Knutselen 
Een souvenir uit de Ardennen gaan we maken  
 

13.00 uur Afscheid met Felix 
Kom nog één keer knuffelen en op de foto 
met Felix 
 


