
Warm Welkom op 
Ardennen camping Bertrix 

 

 

  

Het is zomer! 26 augustus – 1 

september  
 

Gezellig dat je vakantie komt vieren op 

Ardennen camping Bertrix! Vervelen is 

onmogelijk want er is een super leuk 

animatieprogramma. Je kunt ’s ochte ds 
ko e  k utsele , ’s iddags ko e  sporte  e  
spelle  spele  e  ’s avo ds avo 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.  

 

 
 

Trix kan niet wachten om beroemd te zijn. Ze 

schrijft zich in voor allerlei battles. Ze heeft nog 

geen bericht ontvangen dat ze is uitgenodigd. 

De moed zakt in haar schoenen. Roelie Ranger 

heeft medelijden met haar, al die afwijzingen 

dat is niet leuk! Hij wil Trix gaan helpen 

beroemd te worden en een stapje op weg te 

helpen ….. Hij besluit daarom om special voor 

Trix een talentenshow te organiseren waar 

iedereen aan mee kan doen. Roelie Ranger 

zorgt daarnaast ook nog voor een speciale 

mysterieuze jury.  Komen jullie mee doen met 

Trix? 

 

 

 

 

 

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 26 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 wall of fame 

 

13.00 uur Vincent van Gogh 

Ken je die beroemde schilder? We gaan aan de slag! 

15.00 uur Voetbal 

Scoren maar!   

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  

We sluiten de avond af met een dans             

 

21.00 uur België versus Nederland  

Een strijd in de bar tussen 2 sterke landen   

 

Zondag 27 augustus  

Live muziek!  
9.45 uur Ophaalparade 

10.15 uur Ochtenddans  

10.30 uur Knutselen 

We maken een sterrenketting 

 

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 Lipdub voorbereiden 

We maken een lipdub, doe je mee?  

16.00 uur Ranger training 

 

18.30 uur Theaterparade 

19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 

Trix heeft de Voice gezien, Roelie Ranger gaat haar 

helpen 

19.30 uur Avonddans 

 

21.00 uur Live muziek 

Kom ook naar de bar vanavond, er treed een 

leuke band op!   

Maandag 28 augustus  

Lampionnentocht 

9.45 uur Ophaalparade                                 

10.15 uur Ochtenddans            

10.30 uur Knutselen    

We maken lampionnen          

 

13.00 uur Show Famous Oefenmoment 

Wil je meedoen, kom dan vandaag naar de  

recreatieclub waar we voor het eerst gaan oefenen 

15.00 uur Kwalleballen 

Het lijkt op rugby 

 

16.00 uur Ranger training 

 

18.30 uur Theaterparade 

19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 

Trix zingt de sterren van de hemel, zou ze door zijn?   

19.30 uur Avonddans 

 

21.00 uur Lampionnentocht 

Een magische tocht over de camping 

 

 

Dinsdag 29 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  Show Famous Oefenmoment 

Met de instructies van gisteren gaan we oefenen 

15.00 uur Slagbal 

Rennen naar je honk  

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 Show Ik hou van Bertrix 

Halleluuuuja te gekke spellen in de bar  
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Woensdag 30 augustus 

Lipdub!  
9.45 uur Ophaalparade                                    

10.15 uur Ochtenddans              

10.30 uur Knutselen 

Een coole outfit voor de Lipdub               

 

13.00 uur Lipdub 

15.00 uur Lipdub 

We gaan vandaag in 1 shot een clip opnemen. Iedereen 

kan meedoen!  

16.00 uur Ranger training 

 

18.30 uur Theaterparade 

19.00 uur Theater met Roelie Ranger en Trix 

Trix heeft toch wel een beetje de kriebels gekregen van 

ee  groot podiu ….     

19.30 uur Avonddans 

 

21.00 uur Pubquiz in de bar  

Geef je op als team en win deze zware denkbattle 

 

Donderdag 31 augustus 

Showtime! 

9.45 uur Ophaalparade                                    

10.15 uur Ochtenddans  

10.30 uur Knutselen 

We maken een eigen decor voor de show van vanavond              

 

13.00 uur Generale repetitie Show Famous 

We oefenen nu alles achter elkaar, met muziek en nog 

éénmaal zonder publiek  

15.00 uur Volleybal 

Voor het hele gezin  

16.00 uur Ranger training 

 

21.00 uur Show Famous + Karaoke in de bar  

Iedereen heeft heel hard geoefend en ze zijn er klaar 

voor. Kom kijken en geniet van al het talent!  

 
 

 

 

Vrijdag 1 september 

  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  

 

   

   

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


