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Het mysterie van Felix de vos! 
 

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.  

 

 
 

Het Mysterie van Felix de Vos  
Roelie en Trix krijgen de laatste dagen steeds meer 
signalen dat er een vreemde snuiter op camping 
Bertrix rondloopt. Felix heeft het gevoel steeds 
bekeken te worden! Roelie en Trix zijn naar hem op 
zoek maar krijgen hem tot nu toe niet te pakken. 
Dan ontvangen ze een brief….. ! 
Ze vertellen jullie hier vast meer over! 

 
 
 

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 juli  
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 – 16.00 uur  Family fun battle XL 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Familieshow  
 
 

Zondag 29 juli 
Roofvogels en Showtime! 

09.45 uur Ophaalparade 
10.15 uur Ochtenddans 
10.30 uur Knutselen 
We maken gezocht posters. Die Frederik Valkuil mag hier niet 
mee wegkomen!  
 
13.00 uur De Posters ophangen 
Als we allemaal een oogje in het zeil houden gaat alles vast 
goedkomen 
 
 

15.00 uur Brief van Frederik: opdracht 1 
Frederik Valkuil heeft een brief geschreven.  
Iets met dieren uit het speelbos!  
 
18.30 uur Ophaaparade  
19.00 uur WAU! Minidisco 
Lekker swingen met Frix de Vos  
 

20.30 uur Guinelli Goochelaar!  

 
 
Maandag 30 juli  

Levend Cluedo 

09.45 uur Ophaalparade   
10.15 uur Ochtenddans 
10.30 uur Knutselen 
Jullie hadden al wat in de gaten hè? We maken een 
bijzonder bakje waar we bijzondere dingen in kunnen 
verzamelen 
 
13.00 uur Bewijsmateriaal verzamelen 
Wat gaan we vinden? Sporen? Vingerafdrukken? Spannend! 

15.00 uur Brief Frederik;  opdracht 2 

Het bewijsmateriaal is verstopt door Frederik Valkuil! Zijn 
handlangers zitten over de hele camping verstopt! 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Theaterparade  
19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 
Zouden Roelie en Trix nog een aanwijzing gevonden hebben?  
19.30 uur Avonddans 

 
20.30 uur Avontuurlijk spel: Levend Cluedo  
Wie heeft het gedaan, waar en met welk moordwapen? 
 

 
 
 

Dinsdag 31 juli  
Showtime!  

09.45 uur Ophaalparade 
10.15 uur Ochtenddans 
10.30 uur Knutselen  
We maken een handige speurkijker! Wat zie jij ermee?  
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13.00 uur Spel met de speurkijker 
Ik speur, ik speur in een opperbest humeur! 

15.00 uur Brief van Frederik; opdracht 3 

Fredrik heeft een test voor ons. Kun jij alle voorwerpen 
vinden die op zijn lijstje staan? 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 

 18.00 uur Spectaculaire Roofvogelshow  
  Locatie: sportveld

 
 
 
 
19.30 uur Avonddans 

20.30 uur Oh, Wat een Jaar 
Leuke Spelshow in de bar! 

 
 
 

Woensdag 1 augustus  
Levend Stratego 

09.45 uur Ophaalparade   
10.15 uur Ochtenddans 
10.30 uur Knutselen 
We gaan iets heel belangrijks maken. Weten Roelie en Trix 
hier meer van?                      
 

13.00 uur Brief van Frederik; opdracht 4 
We kunnen een belangrijke letter vinden, kom ons vlug 
helpen! 
15.00 uur De Grote zoektocht   
De letters vormen het woord met de juiste locatie van Felix! Jij 
komt toch ook helpen zoeken?  
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade 
19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 
Het laatste woord over Frederik Valkuil is vast nog niet 
gesproken. Kom je kijken? 
19.30 uur Avonddans 
 

20.30 uur Avontuurlijk spel: Levend 
Stratego 
Let goed op! Want je weet nooit wie sterker is dan jij! 
 
 

Donderdag 2 augustus  
Circus! 

09.45 uur Ophaalparade                              
10.15 uur Ochtenddans 
10.30 uur Poppendokter 
Neem je liefste pop of knuffel mee. De dokter kan je altijd 
helpen! 
 

13.00 uur Feest met Felix! 
Hoera! Felix is weer terug! Dit kom je toch ook meevieren? 
15.00 uur Levend Jungle Speed 
Heb je hetzelfde kaartje als je tegenstander? Dan begint de 
strijd om de totempaal! 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 

19.00 uur 

 
Een superleuk interactief kindercircus… doe je mee? 

 
20.30 uur Familie-spel Weerwolven 
Een leugentje om bestwil is toegestaan. 

 
Vrijdag 3 augustus  
  Stormbaan en Bingo! 
09.45 uur Ophaalparade    
Zijn we allemaal al wakker? Loop maar met ons mee!                               
10.15 uur Ochtenddans         
 
10.30 uur Stormbaan 
Van 4 tot 12 jaar 
 
13.00-16.00 uur Stormbaan 

 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 Stormbaan 
16.00 uur Ardennen Rangers 
 
18.30 uur Ophaalparade 
19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 
Is het vanavond weer één groot feest? 
19.30 uur Avonddans 
  

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 


