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Karibu [Welkom] op Vakantiepark Beekse Bergen! 

De papieren die je op dit moment in handen hebt zijn niet 

zomaar papieren, ze komen namelijk rechtstreeks uit het 

logboek van de Rangers! In dit logboek, en specifiek op 

deze pagina’s, houden ze bij welke leuke activiteiten ze 

organiseren op Vakantiepark Beekse Bergen. Met wat hulp 

van Djambo en natuurlijk van jullie maken ze er altijd een 

dolle boel van! 

 

De Rangers bevinden zich in de Djambo Club tenzij 

er in het logboek anders staat vermeld. De Djambo 

Club is te vinden in de Afrika Club en dan aan de 

waterzijde. Je kunt rechts om de Afrika Club lopen 

of door de centrale hal en dan rechts afslaan. 

Olifantengroeten, Djambo en de Rangers!
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Zaterdag 1 februari

Tijdstip
10.00 - 10.30

10.30 - 12.00

13.30 - 14.30

14.30

15.30 

Leeftijd
0-5 jaar 

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 3 jaar

alle leeftijden

 
 

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons! 

‘t Knutselkluppie 
Iedere dag maken we een toffe knutsel!

Schminken
Laat je schminken door één van de Rangers! 

Knutselen & spelen met speelmaïs!
Maak de leukste kleurrijke knutselwerkjes met speelmaïs.

Van een stoere krokodil tot een regenboog, alles is mogelijk!

Minidisco met Djambo
Dans mee met Djambo en de Rangers!

Zondag 2 februari

Tijdstip
10.00 - 10.30

10.30 - 12.00

13.30

14.30

15.30

16.00

Leeftijd
0-5 jaar

alle leeftijden

vanaf 2 jaar  

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons! 

‘t Knutselkluppie 
Iedere dag maken we een toffe knutsel!

Natuurbingo!
Ga erop uit met de Rangers en probeer alle voorwerpen te vinden
in de natuur op het Vakantiepark! We gaan bijvoorbeeld op zoek

naar insecten, boombladeren, boomvruchten en veren.
Zoek jij ook mee?

Het kleurenspel
Er zijn zoveel kleuren om ons heen! We gaan voor elke kleur 

op zoek naar een voorwerp met dezelfde kleur. Help jij ons mee?

Minidisco met Djambo
Dans mee met Djambo en de Rangers!

Djambo zwaait uit!

 


