


Hartelijk welkom, 

Namens het entertainment team heten wij u  

Welkom op Panoramacamping Petite Suisse. 

 

Uw entertainers van deze week zijn: 

Afke, Sofie, Lisa, Mike en Thomas. 

 

Wij bieden jullie een programma voor jong en 

oud. Zo hebben wij voor ieder wat wils, 

Bij slecht weer verzamelen we bij het  

podium en zorgen wij voor een aangepast  

programma. 

Heeft u vragen of opmerkingen kun u terecht bij  

Iemand van ons! 

 

Met vriendelijke groet 

Het entertainment team Petite Suisse 

Gros Bisou 

 

 Junior Rangers 

(4-8) 11:30 

11.30u  

Rangers         

(8+)  15:30u 

Zaterdag Eten en drinken 

maken  

QR Tocht  

Zondag Hutten bouwen Vuur maken  

   

   

   

   

Het Ranger Programma 

- Met de junior Rangers gaan wij niet de camping af 

  met de Ardennen Rangers wel  

-Bij activiteiten met * laarzen of oude schoenen aan  

- Goede schoenen /kleding die vies mag verplicht  



Dodon’s Ran-

gers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodon’s Rangers 

Vanaf 8 jaar kun een echte Ardennen Ranger worden net als 
onze Dodon. Weet je niet zeker of je wel een Ranger wilt 
worden? Dan mag je de 1e keer gewoon meedoen, maar wij 
weten zeker dat je daarna net als Dodon  
een stoere Ranger wilt worden. Vind je dit ook  
ontzettend leuk, dan kun je voor €5,- een paspoort kopen 
bij de receptie van Petite Suisse.  
 
Bij dit paspoort krijg je een heel mooie Ardennen Rangers 
pet en ook nog een hele leuke verassing. Wanneer je lid bent 
van de Ardennen Rangers kan je altijd meedoen aan de Ran-
geractiviteiten. 
 
De thema’s van de activiteiten zijn: 
 
Water, Lucht, Dierenrijk, Uitdaging en Bos! 
 
Je levert aan het begin van de activiteit je  
paspoort in bij het animatieteam. Als je terug  
komt van de activiteit, zal er in je paspoort  
worden geschreven wat je precies gedaan  
hebt en welke activiteit het was. 
 
Heb je van alle 5 onderdelen een  
activiteit gedaan, dan krijg je een hele  
mooie oorkonde, zodat je kan laten zien  
dat je een echte Ardennen Ranger bent! 

Zaterdag 5 Mei 

  Hoelaat Wat Leeftijd Waar? 

 10.00u 
 

Meet and greet             

Kom jij Cervus en zijn 

vrienden ook begroeten. 

4-12 Podium 

 10.30u 
 

Kokkienels Kidsclub 
Vrolijke vlinders 
 

4-12 Podium 

 11.30u 
 

Junior rangers              

Achterin het programma 

vind je het (junior)Ranger 

programma. 

4-12 Podium 

 14.00u 
 

Levend kwartetten  
Weet jij alle 4 te vinden? 

4-12 Podium 

 15.30u 
 

Ardennen Rangers 
Achterin het boekje vind je 

het programma. 

 

8+ Podium 

 19.00u PromProm’s  theater 

kom jij ook naar het      

theater van PromProm en 

zijn vrienden? 

4-12 Podium 

 21:00 Mannen tegen 
de vrouwen  
 

Alle  BAR 



 

Zondag 6 Mei  

  Hoelaat Wat Leeftijd Waar? 

 10.00u 
 

Meet and greet             Kom 

Kom jij Cervus en zijn vrien-

den ook begroeten. 

 

4-12 Podium 

 10.30u 
 

Kokkienels Kidsclub 
Handen kunst 

4-12 Podium 

 11.30u 
 

Junior rangers              Ach-

terin het programma vind 

je het (junior)Ranger pro-

gramma. 

4-12 Podium 

 14.00u 
 

Flessen voetbal 
Speel je mee? 
 

4-12 Podium 

 15.30u 
 

Ardennen Rangers 
Achterin het boekje vind je 
het programma. 
 
 

8+ Podium 

 19.00u PromProm’s  theater   

kom jij ook naar het thea-

ter van PromProm en zijn 

vrienden? 

 

4-12 Podium 

 20.30 Crazy sports 
De leukste sporten, maar 
dan net een beetje anders! 

8+ Sport-
veld 

 


