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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!



Animatiepapier BB Vakantiepark v1.indd   2 23-05-18   10:45

Vrijdag 14 februari

Tijdstip
14.30 - 15.30

16.00 - 16.30 

17.00

Leeftijd
alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

 
 

Wat gaan we doen?
Schminken

Laat je schminken door één van de Rangers! De Rangers 
kunnen jou omtoveren tot bijvoorbeeld een zebra, olifant, 

prinses of spiderman! 

Minidisco met Djambo
Dans mee met Djambo en de Rangers!

Knutselmiddag!
Kies een plekje uit aan de knutseltafel en kom gezellig
knutselen met de Rangers. Deze middag staat er een 

leuke knutsel op de planning!

Zaterdag 15 februari

Tijdstip
09.30

10.00

10.15 - 12.00

14.00

16.00 - 16.30

17.00

Leeftijd
0-5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 2 jaar

alle leeftijden

vanaf 8 jaar

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons! 

Ochtendgymnastiek 
De dag actief beginnen met de Rangers! 

‘t Knutselkluppie 
Iedere dag maken we een toffe knutsel!

Lekkerland en Viesland!
Tikkertje met een leuke twist! De tikker roept iets om te eten 

en jij rent zo snel mogelijk naar Lekkerland of Viesland. 

Minidisco met Djambo
Dans mee met Djambo en de Rangers!

Weerwolven van Beekse Bergen
Het is tijd voor een spannend spel! 

 



Beeksebergen.nl

Animatiepapier BB Vakantiepark v2.indd   1 23-05-18   10:44

Zondag 16 februari

Tijdstip
09.30

10.00

10.15 - 12.00

14.00

15.00

16.00 - 16.30

16.30

Leeftijd
0-5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden 

vanaf 5 jaar  

vanaf 3 jaar 

alle leeftijden

alle leeftijden

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons! 

Ochtendgymnastiek 
De dag actief beginnen met de Rangers! 

‘t Knutselkluppie 
Iedere dag maken we een toffe knutsel!

Busjetrap! 
Het is tijd voor een leuk verstop- en balspel buiten! 

Doe jij ook mee? We verzamelen in de Djambo Club. 

Galgje
Weet jij de juiste letters en het juiste woord te raden? 

Minidisco met Djambo
Dans mee met Djambo en de Rangers!

Djambo zwaait uit!
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