
 

  

 

Warm Welkom op 
Ardennen camping Bertrix 
 

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 2019 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. 

 

Handig om te weten! 
 
   

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? 

 

We verzamelen voor alle  

activiteiten  steeds bij de bar 

tenzij anders aangegeven. 

 

 

Het is Paasvakantie!  
(6-22 april 2019) 

 

Het is een doldwaze week die 

helemaal in het teken staat van 

sport! Sport en speel je gezellig 

mee?!  

 

Uiteraard zal de paashaas in het 

paasweekend niet ontbreken! 

 

 
 

 

Het animatieteam,  
Roelie een Trix e 

n natuurlijk Felix, hopen 
jullie allemaal snel te zien! 

 

 
 

 

 



 

  

 

 
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. 
 

Zondag 7 april  
 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Poppendokter 
Neem je knuffel of pop mee! De 
poppendokter maakt hem weer 
helemaal beter! 
 

14.00 ABC zoekspel 
Kan jij alle opdrachten vinden en 
uitvoeren? 
 

16.00 Ardennen Rangers 
 

18.30 Dansparade 
19.00  Minidisco 
Dans jij ook mee op de grootste 
camping hits?! 
19.30  Avonddans 
 

20.15 Smokkelspel 
Ben jij snel en slim? Dan ben je 
gemaakt voor dit spel! 
 

 

 

 

 

Zaterdag 6 april  
 
9.45 Ophaalparade 
Wij komen alle kinderen ophalen 
om samen de dag te starten 
10.15 Ochtenddans 
We gaan swingend de dag 
beginnen! 
10.30 Knutselen 
Vandaag maken we een 
vakantiekaart! 
 
14.00 Schminken 
 Bezoek van Felix 
Je kunt je sportief laten schminken 
en op de foto met Felix de Vos! 
 
16.00 Ardennen Rangers 
 
18.30 Ophaalparade 
We komen je weer ophalen! 
19.00  Welkom op Bertrix 
Maak kennis met het animatieteam 
en het thema van deze week  
19.30  Avonddans 
Swing je mee?! 
 
20.30 Volleybal 
Kom je ook naar het sportveld, dan 
gaan we gezellig een potje 
volleyballen! 
 

 

 

 

Maandag 8 april 
 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Knutselen 
Vandaag maken we sportieve 
slingers om de recreatieruimte of 
jouw kampeerplek te versieren! 
 

14.00 Levend stratego 
Heb jij de vlag van de tegenstander 
als eerste gevonden? 
 

16.00 Ardennen Rangers 
 

18.45 Ophaalparade 
19.00  Voorleesavontuur 
Hoe ziet dit verhaal er uit? Dat 
wordt lachen! 
19.30  Avonddans 
 

20.30 Basketbal 
Dribbelen en scoren! 

 



 

  

Dinsdag 9 april 
 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Knutselen 
Vandaag maken we een 
Olympische fakkel! 
 
14.00 #Selfie 
Kan jij alles vinden en maak jij de 
creatiefste selfies? 
 
16.00 Ardennen Rangers 
 
18.30 Ophaalparade 
19.00  Crazy mini games 
Doe mee met de leukste spelletjes! 
19.30  Avonddans 
 
20.30 Chineesvoetbal  
Voetbal, maar dan met je handen! 
 

 

 

 
 

Zaterdag 13 april  
 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Knutselen 
Vandaag maken we een medaille 
 

14.00 Schminken 
 Bezoek van Felix 
Je kunt je sportief laten schminken 
en op de foto met Felix de Vos! 
 

16.00 Ardennen Rangers 
 

18.30 Ophaalparade 
19.00  Welkom op Bertrix 
Maak kennis met het animatieteam 
en het thema van deze week  
19.30  Avonddans 
Swing je mee?! 
 

20.30 Pictionary 
Teken en raad! 
 

 

 

 

 

Donderdag 11 april 
 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Knutselen 
Vandaag maken we een sporter 
 
14.00 Hoepelbal 
Een spel dat niet lukt zonder samen 
te werken! 
 
16.00 Ardennen Rangers 
 
18.30 Ophaalparade 
19.00  Diploma-uitreiking 
De eerste week zit er al weer op, 
hoeveel stempels heb jij? 
19.30  Avonddans 
 
20.30 Weerwolven 
Kan jij de weerwolven plaag 
verjagen?! 
 

 

 

 
 

 

Woensdag 10 april 
 
Vandaag is het animatieteam een 
dagje vrij, maar morgen zijn we 
weer van de partij! 
 

 

 

 

 
 

Vrijdag 12 april 
 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Stormbaan 
Van 4 tot 12 jaar 
 
 
 
 
 
14.00 Stormbaan 
 
16.00 Ardennen Rangers 
 
18.30 Dansparade 
19.00  Minidisco met Felix 
19.30  Avonddans 
 
20.30 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 

 

 

 

 

Zondag 14 april  
 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Poppendokter 
Neem je knuffel of pop mee! De 
poppendokter maakt hem weer 
helemaal beter! 
 

14.00 Blokjesvoetbal 
Bescherm je eigen en knal ze om! 
 

16.00 Ardennen Rangers 
 

18.30 Dansparade 
19.00  Minidisco 
Dans jij ook mee op de grootste 
camping hits?! 
19.30  Avonddans 
 

20.30 Water spons vuur 
Blus jij, zuig jij op of verbrand jij? 
 

 

 

 

 

 



 

  

Maandag 15 april 
 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Knutselen 
Vandaag beginnen we met het 
knutselen van onze voetbal! 
 

14.00 Estafette race 
Kruip, sluip en ren jij overal 
doorheen? 
 

16.00 Ardennen Rangers 
 

18.45 Ophaalparade 
19.00  Voorleesavontuur 
Retteketet, we gaan nog niet naar 
bed, eerst nog voorleespret! 
19.30  Avonddans 
 

20.30 Slagbal 
Geef die bal een mep en rennen 
maar! 

 
 

Vrijdag 19 april 
 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Stormbaan 
Van 4 tot 12 jaar 
 

 
 
14.00 Stormbaan 
 
16.00 Ardennen Rangers 
 
18.30 Dansparade 
19.00  Minidisco met Felix 
19.30  Avonddans 
 
20.30 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 

 
 

Woensdag 17 april 
 
Vandaag is het animatieteam een 
dagje vrij, maar morgen zijn we 
weer van de partij! 
 

 

Dinsdag 16 april 
 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Knutselen 
We maken de voetbal af! 
 
14.00 Code spel 
Kraak jij de code? 
 
16.00 Ardennen Rangers 
 
18.30 Ophaalparade 
19.00  Crazy mini games 
Doe mee met de leukste spelletjes! 
19.30  Avonddans 
 
20.30 Penaltybokaal  
Ben jij de penaltykoning of  
-koningin?! 
 

 

 

 
 

 

Donderdag 18 april 
 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Knutselen 
We maken een bandana voor jouw 
voetbalteam! Zo herken je bij wie je 
hoort! 
 
14.00 Trefbal 
Zoek dekking!!! 
 
16.00 Ardennen Rangers 
 

19.00  Familie  

voetbaltoernooi! 
Geef je op en doe gezellig mee! 

 

 
 

 

 
 



 

Zaterdag 20 april 
 
 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Knutselen 
We maken een Paastak! 
 

13.00 Schminken 
 Bezoek van Felix 
Je kunt je laten schminken en op 
de foto met Felix de Vos! 
 
15.00 Eiercode 
Kan jij de eiercode kraken?! 
 

16.00 Ardennen Rangers 
 

18.45 Ophaalparade 
19.00  Theater met  
 Roelie en Trix 
Roelie en Trix zijn weer van de 
partij! Zijn jullie er ook weer bij?! 
19.30  Avonddans 
 

20.30 Eierroof 
Word blij en roof een ei! 
 

 

 

 

 

 

 

Maandag 22 april 
Tweede Paasdag! 

 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Paaseieren zoeken 
Kan jij de meeste eieren vinden? 
 

13.00 Paas Picknick  
met Roelie en Trix 

Neem je lunchpakketje mee, dan 
gaan we gezellig picknicken met 
Roelie en Trix! 
 

 

 

 

 

Zondag 21 april 
Eerste Paasdag! 

 
9.45 Ophaalparade 
10.15 Ochtenddans 
10.30 Knutselen 
We maken een schilderEI 
 

13.00 Familie Paasspeurtocht 
Speuren jullie gezellig mee?! 
 

15.00 Voetballuh 
Kom je ook naar het voetbalveld? 
 

16.00 Ardennen Rangers 
 

18.45 Ophaalparade 
19.00  Theater met  
 Roelie en Trix 
Retteketet we gaan nog niet naar 
bed! Eerst nog theaterpret! 
19.30  Avonddans 
 

20.30 Paasvuur 
Gezellig kletsen en chillen bij het 
Paasvuur! 
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