
Warm Welkom op 

Ardennen camping Bertrix 

 

   

Jippie een sportieve meivakantie!                      
 

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.  

 
 

Een sportieve meivakantie 
Het is de week van alle sportievelingen en niet-
sportievelingen. We spelen te gekke spellen in het 
zwembad, we gaan het bos in en we hebben een 
echt raceparcours.  
Samenspel en samen spelen is belangrijk deze 
week want met je team kun je winnen. Doe je 
mee?  
 
 
 
 
 

 

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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Zaterdag 28 april  
Warm Welkom!! 

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  
Voetbal met je vingers? We maken vingerpoppen 
 

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 Cirkelbal  
Probeer de bal stuiterend in de cirkel van de tegenstander te 
krijgen 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Theaterparade 
Roelie Ranger en Trix komen je ophalen 

19.00 uur Roelie en Trix Openingsshow  

Maak kennis met Roelie Ranger en Trix en het thema van deze 
week   
19.30 uur Avonddans  
Kom je mee swingen?        
 

20.30 uur Avontuurlijk spel: Grens in het 
donker 
Neem je zaklamp maar mee! We gaan de bossen in 
 
 

 
Zondag 29 april  

Sport Pubquiz  
09.45 uur Ophaalparade 
10.15 uur Ochtenddans  
10.30 uur Poppendokter 
Neem je pop of knuffel mee op spreekuur 
 
13.00 uur Schots balspel  
Het lijkt een beetje op slagbal, maar dan nog leuker!  
15.00 uur  Skelter en fietsrace 
We gaan crossen over de camping! Neem je eigen fiets of 
skelter mee   
 
18.30 uur Ophaalparade 
19.00 uur Theater met Roelie en Trix 
Bang voor beestjes  
19.30 uur Avonddans 

 
20.30 Pubquiz Sport  

Weet jij alles van sport? Doe dan zeker mee!  

Maandag 30 april   
Lampionnentocht 

09.45 uur Ophaalparade                                 
10.15 uur Ochtenddans            
10.30 uur Knutselen 
Lampionnen knutselen   
 
13.00 uur Rond de tafel 
We gaan tafeltennissen maar moeten rond blijven rennen 
15.00 uur Volleybal zonder zicht  
Je ziet je tegenstander niet. Kun je scoren?  
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Theaterparade  
19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 
19.30 uur Avonddans 
 

20.30 uur Familie activiteit: 
Lampionnentocht 
Wil iedereen langs de route een kaarsje aansteken in een 
glaasje? Dan wordt het een echte magische tocht 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 1 mei 

Showtime! 
09.45 uur Ophaalparade                                    
10.15 uur Ochtenddans              
10.30 uur Knutselen 
We maken een winnaarsbeker 
 
13.00 uur Frisbeegolf 
Ooit golf gespeeld met een echte frisbee?  
15.00 uur Pionnentrefbal 
Probeer de pionnen om te gooien maar let op voor de 
tegenstander 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Theaterparade 
19.00 uur Voorleesavontuur   
19.30 uur Avonddans 

 
20.30 uur Oooh wat een jaar! 
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Woensdag 2 mei  
Vossenjacht  

09.45 uur Ophaalparade                                    
10.15 uur Ochtenddans  
10.30 uur Knutselen 
Voetbal maken van papier-maché                        
 
13.00 uur Alle hoeken van het veld 
In alle hoeken staan te gekke spellen  
15.00 uur Verkleedtennis 
Heb je de bal over het net, dan moet je vliegensvlug een 
kledingstuk aantrekken  
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Theaterparade 
19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 
19.30 uur Avonddans 

 

20.30 uur Familie spel: Vossenjacht 
Vind jij alle vossen op de camping?  
 

 
 
 
Donderdag 3 mei 

Camping Triatlon en Showtime!  
09.45 uur Ophaalparade                                    
10.15 uur Ochtenddans  
10.30 uur Knutselen 
Voetbal verven  
 

13.00 uur – 15.00 uur Camping Triatlon 
Zwemmen, fietsen en rennend het parcours 
over 

16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Theaterparade 
19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 
19.30 uur Avonddans 
 

20.30 uur Boggle 
Zoveel mogelijk woorden maken. Wie wint deze 
spelshow?  
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 4 mei 
  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 5 mei 
Showtime! 

09.45 uur Ophaalparade                                    
10.15 uur Ochtenddans  
10.30 uur Knutselen 
We maken een medaille 
 
13.00 uur Ballen roven 
Sssstt zorg dat niemand je hoort! 
15.00 uur Flessenvoetbal 
Bescherm je fles of probeer juist de andere flessen om te 
krijgen 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Theaterparade 
19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 
19.30 uur Avonddans 
 

20.30 uur Alles mag!  
Hilarische spelshow bekend van TV 

 

Zondag 6 mei  
 
09.45 uur Ophaalparade                                    
10.15 uur Ochtenddans 
10.30 uur Knutselen 
We maken een sport T-shirt 
13.00 uur Afscheid met Felix 
Kom je nog één keer knuffelen?  


