
Hartelijk welkom, 

 

Namens het entertainmentteam heten wij u  

Welkom op Panoramacamping Petite Suisse. 

 

Uw entertainers van deze week zijn: 

Bo, Teske, Stan,  

Tom en Hanneke 

Wij bieden jullie een programma voor jong en oud. Zo 

hebben wij voor ieder wat wil. 

 

Bij slecht weer verzamelen we bij het  

podium en zorgen wij voor een aangepast  

programma. 

 

Elke woensdag is het entertainmentteam een  

dagje vrij! 

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd bij een 

van ons terecht. 

Met vriendelijke groet 

 

 

             Het entertainmentteam Petite Suisse 

Gris Bisou 



Vrijdag 8 juli 

  Hoelaat Wat Leef-

tijd 

Waar? 

 10.00u 

 

Ochtendgymnastiek 

Wakker worden!  

 

4-12 Podium 

 10.15u 

 

Kokkienels kidsclub 

Het blije nijlpaard 

4-12 Podium 

 11.30u Junior Ranger Club 

Achterin het boekje 

vind je het programma. 

4-12 Podium 

 14.00u 

 

Fripon games 

Estafette race 

4-12 Podium 

 15.15u 

 

Dodon’s Rangers 

Achterin het boekje 

vind je het programma. 

8+ Podium 

 19.00u Gros Bisou Theater 

kom jij ook naar het  
theater van Dodon en 
zijn vrienden? 

4-12 Podium 

 21.00u Primitief koken 

Ga ook gezellig mee  

koken met ons! 

Gezin Sanitair 

3 

Zaterdag 9 juli 

 

  Hoelaat Wat Leef-

tijd 

Waar? 

 10.00u 

 

Ochtendgymnastiek 

Wakker worden!  

 

4-12 Podium 

 10.15u 

 

Kokkienels kidsclub 

De leuke octopus 

4-12 Podium 

 11.30u Junior Ranger Club 

Achterin het boekje 

vind je het programma. 

4-12 Podium 

 14.00u 

 

Fripon games 

Vragenrally 

4-12 Podium 

 15.15u 

 

Dodon’s Rangers 

Achterin het boekje 

vind je het programma. 

8+ Podium 

 19.00u Gros Bisou Theater 

Kom jij ook naar het  
theater van Dodon en 
zijn vrienden? 

4-12 Podium 

 20.30u Beach volleybal 

Geef je op als team en 

doe gezellig mee! 

12+ Volleybal 

veld 



 

Zondag 10 juli 

  Hoelaat Wat Leef-

tijd 

Waar? 

 10.00u 

 

Ochtendgymnastiek 

Wakker worden!  

 

4-12 Podium 

 10.15u Kokkienels kidsclub 

De vrolijke aap 

 

4-12 Podium 

 11.30u Junior Ranger Club 

Achterin het boekje vind 

je het programma. 

 

4-12 Podium 

 14.00u 

 

Fripon games 

Schmink & kleurspektakel 

 

4-12 Podium 

 15.15u 

 

Dodon’s Rangers 

Achterin het boekje vind 

je het programma. 

 

8+ Podium 

 19.00u Gros Bisou Theater 

Kom jij ook naar het  
theater van Dodon en zijn 
vrienden? 
 
 

4-12 Podium 

 21.00u Bingo 

Speel mee voor leuke prij-

zen €2,50 per ronde per 

kaart of €7,- per 3 rondes 

 

Gezin Restrau

rant 

Maandag 11 juli 

  Hoelaat Wat Leeftijd Waar? 

 10.00u 

 

Ochtendgymnastiek 

Wakker worden!  

 

4-12 Podium 

 10.15u Kokkienels kidsclub 

Het wollige schaap 

4-12 Podium 

 11.30u Junior Ranger Club 

Achterin het boekje vind 

je het programma. 

4-12 Podium 

 14.00u 

 

Fripon games 

Zeepbaan sjoelen 

4-12 Podium 

 15.15u 

 

Dodon’s Rangers 

Achterin het boekje vind 

je het programma. 

8+ Podium 

 19.00u Gros Bisou Theater 

Kom jij ook naar het  
theater van Dodon en zijn 
vrienden? 

4-12 Podium 

 21.00u Grease is the word! 
Kom jij ook kijken naar 

deze gave show? 

Gezin Podium 



Dinsdag 12 juli 

  

De Funbattle XL 4+ 

  

Vandaag is de Funbattle XL 

een leuke dag voor het hele ge-

zin. Geef je op en beleef een dag 

vol fun en plezier! 

De kosten hiervoor zijn 5 euro 

per persoon. 

 
Om 10.00u verzamelen we op 

het sportveld. Hier gaan we de 

betalingen in orde maken. 

Ook kan er aerobics gedaan 

worden bij het podium! 

Om 11.00u beginnen we met 

de Funbattle XL. 

 

Dagje vrij: 
 

Vandaag is het entertainment 
team 

een dagje vrij 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u een fijne dag! 

Woensdag 13 juli 



Donderdag 14 juli 

  Hoelaat Wat Leeftijd Waar? 

 10.00u 

 

Ochtendgymnastiek 

Wakker worden!  

 

4-12 Podium 

 10.15u Kokkienels kidsclub 

Bloemenkrans 

4-12 Podium 

 10.15u 

 

De sporten van Klos 

Streetdance 

8+ Podium 

 11.30u Junior Ranger Club 

Achterin het boekje vind 

je het programma. 

4-12 Podium 

 14.00u 

 

Fripon games 

Spellenmiddag 

4-12 Podium 

 14.00u De sporten van Klos 

Slagbal 

8+ Podium 

 15.15u 

 

Dodon’s Rangers 

Achterin het boekje vind 

je het programma. 

8+ Podium 

 19.00u Gros Bisou Theater 

Kom jij ook naar het  
theater van Dodon en zijn 
vrienden? 

4-12 Podium 

 21.00u Fakkeltocht 

Een fakkel kost €2,- de 

tocht duurt ca. 45min.  

tot een uur.  

Gezin Podium 

Dodon’s Ran-

gers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodon’s Rangers 

Vanaf 4 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 welk thema 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! 



Ranger Programma 

Een echte Ranger: 

 heeft een rangerpet & rangerpaspoort. 

 loopt op stevige schoenen. 

 draagt kleding die vies mag worden. 

 heeft een flesje water mee als het warm is. 

 is goed ingesmeerd met zonnebrandcre me. 

 Junior Ranger Club 

(4-8) 

Dodon’s Rangers 

(8+) 

08/07 Proefjes dag Voorbereiden  

primitief koken 

09/07 Vaarwedstrijd Bos spelen 

10/07 Bladafdruk maken Natuurtocht quiz 

11/07 Wat hoort er niet 

thuis in de natuur. 

Bruggen bouwen 

12/07 Funbattle XL Funbattle XL 

14/07 Echte ranger spelen Offroad survival 

  

 

 

Teenagers 

  Dag Tijd Sport 

 

  
Maandag 

 
14.00u 

  
Waterpolo 

   
Dinsdag 

 
14.00u 

  
Funbattle XL 

 

  
Donder-
dag 

 
14.00u 

  
Slagbal 



 

Wist u dat….. 

 

Wij altijd op zoek zijn naar  

enthousiaste vrijwilligers voor de Funbattle XL..  

Lijkt jou dit wat?  

         Geef je dan nu op bij het Entertainment 

  Dag Tijd Sport 

 

  
Maandag 

  
15.15u 

  
Volleybal 

   
Dinsdag 

  
Hele dag 

  
Funbattle XL 

 

  
Donder-
dag 

  
15.15u 

  
Tafeltennis 

Volwassenen 

 

Dinsdag de hele dag 



Maandag t/m Donderdag: 
09.30 – 10.15u Tennisclinic Tenniskids Rood 
10.15 – 11.00u Tennisclinic Tenniskids Oranje/Groen 
 
 De tennisactiviteiten vinden plaats op de gravel baan 

van Petite Suisse.  
 Tennisrackets en ballen zijn aanwezig. 
 Als de baan onbespeelbaar is gaan de clinics niet door. 
 
Groep 1 van 09.30 – 10.15: Tenniskids ROOD (4 t/m 9 jaar) 
Groep 2 van 10.15 – 11.00: Tenniskids Oranje/Groen (8+) 
 
Ook kinderen met tenniservaring kunnen meedoen. 
Wel is het belangrijk om dit aan te geven bij de receptie, dan 
wordt het programma (tijdstip) hier op aangepast. 
 
Inschrijven kan bij de receptie bij aankomst. 
 
Naast de gratis tennisclinic is het ook mogelijk om individu-
eel les te krijgen van de Tennisleraar Pjotr. U kunt al les ne-
men vanaf €25,-. 
 
Pjotr van Dalfsen: 
Pjotr is tennisleraar bij TC de Sprenkelaar, maar heeft al een 
aanzienlijk tennisverleden. Zo heeft hij getennist op niveau 
A1 en stond hij in de top 30 van de Nederlandse ranglijst. 
 
Bent u geï nteresseerd of wilt u meer informatie kunt u zich 
melden bij de receptie.  

Tennis Clinics 

 


