
Warm Welkom op 
Ardennen camping Bertrix 

 

 

  

Het is zomer! 5 – 11 augustus  
 

Gezellig dat je vakantie komt vieren op 

Ardennen camping Bertrix! Vervelen is 

onmogelijk want er is een super leuk 

a i atieprogra a. Je ku t s o hte ds 

ko e  k utsele , s iddags ko e  sporte  e  
spelle  spele  e  s a o ds a o turiere . 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 2017 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!  

 

's Ochtends komt het animatieteam jullie 

ophalen wanneer de klok 9.45 slaat. Tegen de 

avond zullen Roelie Ranger en Trix jullie komen 

ophalen voor de Optocht om 18.30 uur.  

 

 
 

Roelie Ranger kent de Ardennen op zijn 

duimpje. (althans dat vindt hij zelf) hij wil je 

alles vertellen over de dieren, de planten en 

alles wat leeft in de bossen rond de camping.  

He e  jullie el ee s gehoord a  de grote 
ijf a  de Arde e . Nog iet? Ga da  ee 

op avontuur met Roelie Ranger! 

 

 

 

 

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.  

 

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 animatiezaal tenzij anders 

aangegeven. 

 

Het animatieteam, Roelie 

Ranger en Trix hopen jullie snel 

te zien!  
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Zaterdag 5 augustus  

Warm Welkom 
9.45 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 maken een bijenkorf 

 

13.00 uur Oefenen musical  

We verdelen de rollen vandaag  

15.00 uur Kwalleballen 

Het lijkt op rugby, kom naar het sportveld  

16.00 uur Ranger training 

 

18.30 uur Theaterparade 

Roelie Ranger en Trix komen je ophalen 

19.00 uur Show Roelie en Trix  

Maak kennis met Roelie Ranger en Trix en het 

thema van deze week   

19.30 uur Avonddans  

Slingerapen aan de kant, hier komt de olifant           

 

21.00 uur Singing Bee in de bar  

Ken je alle liedjes? Zing maar mee!    

 

Zondag 6 augustus  

Live muziek! 
9.45 uur Ophaalparade 

10.15 uur Ochtenddans  

10.30 uur Knutselen 

We verven de bijenkorf en maken bijen 

 

13.00 uur Schminken + bezoek van Felix de vos 

Je kunt je laten schminken en op de foto met  

Felix de vos     

15.00 Oefenen musical 

We oefenen voor de dierenmusical  

16.00 uur Ranger training 

 

18.30 uur Theaterparade 

19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 

Het avontuur gaat beginnen! 

19.30 uur Avonddans 

21.00 uur Live muziek 

Kom ook naar de bar vanavond, er treed een 

leuke band op!   

 

Maandag 7 augustus  

Vossenjacht  
9.45 uur Ophaalparade                                 

10.15 uur Ochtenddans            

10.30 uur Knutselen    

We maken de kleding en het decor voor de 

musical          

 

13.00 uur Oefenen musical 

Vandaag met muziek erbij  

15.00 uur Apenkooien 

Je mag de grond niet raken! Kom naar het sportveld 

16.00 uur Ranger training 

 

18.30 uur Theaterparade  

19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 

De wilde dieren van Trix   

19.30 uur Avonddans 

 

21.00 uur Vossenjacht 

Kun jij ze allemaal vinden?  

 

 

Dinsdag 8 augustus  

Showtime! 
9.45 uur Ophaalparade                                    
10.15 uur Ochtenddans              

10.30 uur Knutselen 

We maken zelf het podium voor de show               

 

13.00 uur  Oefenen musical 

We gaan de scenes achter elkaar spelen 

15.00 uur Waterslagbal 

Kom naar het sportveld  

16.00 uur Ranger training 

 

18.00 uur Dinertheater 

Je mag samen met Roelie Ranger en Trix 

heerlijk smullen van het kidsdiner. Alleen 

voor kinderen!  

Koste  € 5,- per kind 
 

21.00 uur Klungle op Bertrix  

Kom naar de bar en brul als een aap   
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Woensdag 9 augustus  

 
9.45 uur Ophaalparade                                    

10.15 uur Ochtenddans              

10.30 uur Knutselen 

Zou de verf al droog zijn? We maken attributen               

 

Family fun battle XL 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven kan tot en met 8 augustus bij het 

animatieteam. Zonder inschrijving is 

deelname helaas niet mogelijk!  
 

 

 

16.00 uur Ranger training 

 

18.30 uur Theaterparade 

19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 

Roelie Ranger brult als een aap 

19.30 uur Avonddans 

 

21.00 uur Pubquiz in de bar  

Geef je op als team en win deze zware denkbattle 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 10 augustus  

Showtime! 

9.45 uur Ophaalparade                                    

10.15 uur Ochtenddans  

10.30 uur Dierendokter 

Neem je knuffel of pop mee naar de dokter             

 

13.00 uur Generale repetitie dierenmusical 

We oefenen nu alles achter elkaar, met muziek en nog 

éénmaal zonder publiek  

15.00 uur Volleybal zonder zicht 

Voor de hele familie een tof spel, kom naar het 

sportveld 

16.00 uur Ranger training 

 

 

21.00 uur Dierenmusical in de bar  

Ape , leeu e , ijzo dere ogels… 
alles komt voorbij!  
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Vrijdag 11 augustus  

  Stormbaan 
9.45 uur Ophaalparade                                  

10.15 uur Ochtenddans                

10.30 uur Stormbaan  

Van 4 – 12 jaar  

 

 

13.00 uur Stormbaan 

15.00 uur Stormbaan  

 

 

16.00 uur Ranger training 

 

18.30 uur Ophaalparade 

19.00 uur Minidisco    

Swing mee tijdens de minidisco samen met Felix  

   

21.00 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  

5 kaartjes: € 5,00 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


