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Karibu [Welkom] op Vakantiepark Beekse Bergen! 

De papieren die je op dit moment in handen hebt komen 

rechtstreeks uit het activiteitenboek van de Rangers! Deze 

week staan er leuke themadagen op het programma. 

Maandag en dinsdag zijn de fantasiedagen, woensdag en 

donderdag de omgekeerde werelddagen en zaterdag en 

zondag de Carnavalsdagen! Van een fantasiedier kleien 

en een omgekeerd dagprogramma tot een polonaise 

tijdens de minidisco - de Rangers maken er samen met jou 

een gezellige vakantie van! 

De Rangers bevinden zich in de Djambo Club tenzij 

anders vermeld in dit activiteitenboek. 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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Maandag 17 februari

Tijdstip
09.30

10.00 - 12.00

14.00 - 15.00

15.00

17.00 - 17.30

17.30

18.00

Leeftijd
0-5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 4 jaar

alle leeftijden 
 

alle leeftijden

vanaf 5 jaar 

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons!

‘t Knutselkluppie: fantasiedier kleien  
Deze ochtend kun jij jouw fantasiedier tot leven brengen met klei!

Schminken: fantasiedieren
Vandaag en morgen is het fantasiedag! De Rangers kunnen jou 

vandaag schminken als jouw eigen fantasiedier. Word bijvoorbeeld 
een krokodillengiraffe, een olifantenzebra of een tijgervlinder!

Fantasiedieren tekenen
We gaan samen één groot fantasiedier tekenen! 

Minidisco met Djambo
Dans mee met Djambo en de Rangers!

Fantasietheater
De Rangers beleven een fantastisch avontuur.. help jij ze mee?

Het fantastische fantasiespel!
Help de Rangers mee met het bedenken van een nieuw balspel, 

die we daarna ook samen kunnen gaan spelen!

Dinsdag 18 februari

Tijdstip
09.30

10.00 - 12.00

14.00

15.00

17.00 - 17.30

17.30

18.00

Leeftijd
0-5 jaar

alle leeftijden

vanaf 2 jaar

0-5 jaar

alle leeftijden

vanaf 4 jaar

vanaf 8 jaar

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons! 

‘t Knutselkluppie: fantasiemonster 
Vandaag gaan we een fantasiemonster knutselen met papier!

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. 

Fantasiespelletjes met de kleinsten
We gaan samen op avontuur! We proberen bijvoorbeeld brandjes 

te blussen als brandweerman, klimmen over obstakels als een 
stoere ninja, of gaan op safari als een Ranger!

Minidisco met Djambo
Dans mee met Djambo en de Rangers!

Fantasieverhalen 
Een leuk kringspel waarbij we samen een 

fantasieverhaal bedenken!

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

Fantasiedag! 

Fantasiedag! 



Beeksebergen.nl

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

Woensdag 19 februari

Tijdstip
09.30

10.00 - 12.00

14.00 - 15.00

15.00

17.00 - 17.30

17.30

18.00

Leeftijd
0-5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden 

vanaf 5 jaar 

alle leeftijden

alle leeftijden 

alle leeftijden

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons! 

‘t Knutselkluppie: neus- en vingerverven 
Het is tijd om lekker te kliederen! We gaan niet met kwasten 
verven, maar met onze neus en vingers! Wat ga jij maken?

Omgekeerd schminkfestijn 
Het is omgekeerde werelddag, dus vandaag worden de 

Rangers en de ouders geschminkt door de kinderen! 
Help jij ook mee?

Kleine Rangers & grote kinderen
De rollen zijn omgedraaid! De kinderen zijn de kleine Rangers en 

de Rangers zijn de grote kinderen. De kleine Rangers bepalen 
welk spel we gaan spelen en bedenken de spelregels. 

Minidisco met Djambo
Dans mee met Djambo en de Rangers!

Omgekeerd theater 
De Rangers beleven een fantastisch avontuur.. help jij ze mee?

DierenQUIZ: rare weetjes!
De Rangers hebben een toffe quiz voor jullie met rare weetjes over 

verschillende dieren! Weet jij het antwoord op de vragen?
 

Omgekeerde 

werelddag! 

Donderdag 20 februari

Tijdstip
09.30

10.00

14.00

15.00

17.00 - 17.30

17.30 

Leeftijd
alle leeftijden 

vanaf 6 jaar

vanaf 2 jaar

vanaf 4 jaar 

0-5 jaar

alle leeftijden

Wat gaan we doen?
Minidisco met Djambo

Dans mee met Djambo en de Rangers!

Levend stratego 
Een leuk buitenspel waarbij je de vlag van de tegenpartij 

probeert te veroveren! We verzamelen in de Djambo Club. 

Omgekeerde speurtocht 
Bij deze speurtocht beginnen we bij het eind. Bij elk punt 

doen we opdrachten, maar dan andersom!

Levend memory
Memory, maar dan in het echt! 

Welpjestijd 
Een leuke afsluiting van de dag voor de allerkleinsten onder ons!

‘t Knutselkluppie: nachtdieren 
Sommige dieren gaan ‘s nachts slapen, maar er zijn ook dieren 
die ‘s nachts juist op pad gaan. Welk nachtdier zou jij vanavond 

willen knutselen?

Omgekeerde werelddag! Let op: vandaag is het 
programma omgekeerd!
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Vrijdag 21 februari

Tijdstip
09.30

10.00 - 12.00

14.00 - 15.00

17.00 - 17.30

17.30

18.00

Leeftijd
0-5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden 

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 8 jaar

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons! 

‘t Knutselkluppie 
Iedere dag maken we een toffe knutsel!

Schminken
Zaterdag en zondag zijn de Carnavalsdagen op het Vakantiepark! 
Kom alvast in de feestsfeer en laat je schminken door één van de 

Rangers. Zij kunnen jou omtoveren tot bijvoorbeeld een zebra, olifant, 
prinses of spiderman!

Minidisco met Djambo
Dans mee met Djambo en de Rangers!

Feestelijk theater
De Rangers beleven een fantastisch avontuur.. help jij ze mee?

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

Zaterdag 22 februari

Tijdstip
09.30

10.00 - 12.00

14.00 

15.00

17.00 - 17.30

17.30

Leeftijd
0-5 jaar

alle leeftijden

vanaf 5 jaar

vanaf 8 jaar

alle leeftijden

vanaf 4 jaar

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons! 

‘t Knutselkluppie: feesthoed 
Knutsel deze ochtend jouw eigen feesthoed en zet deze vanmiddag

op tijdens de minidisco & polonaise met Djambo en de Rangers!

Busjetrap!
Het is tijd voor een leuk bal- en verstopspel buiten! Doe jij ook mee?

We verzamelen in de Djambo Club en lopen samen naar buiten toe.

Kaartspelletjes
We gaan traditionele kaarspelletjes spelen, zoals pesten en 31-en! 

Minidisco & polonaise met Djambo
Zet jouw zelfgeknutselde feesthoed op en trek jouw mooiste 
verkleedkleding aan! Dans mee met Djambo en de Rangers 

op de leukste safarihits. We sluiten af met een polonaise!

Stoelendans!
Ben jij nog niet uitgedanst? Doe dan mee met de stoelendans! 

Probeer zo snel mogelijk op een stoel te gaan zitten 
wanneer de muziek stopt. 

 

Carnavalsdag! 
Zondag 23 februari

Tijdstip
09.30

10.00 - 12.00

14.00

15.00

17.00 - 17.30

17.30

Leeftijd
0-5 jaar

alle leeftijden

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden 

alle leeftijden

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons! 

‘t Knutselkluppie: feestmasker  
Vandaag maken we een eigen feestmasker! Maak bijvoorbeeld 
een eehoorn, een zebra, spiderman of een regenboogmasker.

Hoedenspel! 
Een leuk kringspel met muziek en hoeden! Lukt het jou om als eerste 

jouw hoed op het hoofd van het kind op de stoel te zetten?

Muziek maken 
Maak samen met de Rangers muziek op instrumenten!

Minidisco & polonaise met Djambo
Zet jouw zelfgeknutselde feestmasker op en trek jouw mooiste 
verkleedkleding aan! Dans mee met Djambo en de Rangers 

op de leukste safarihits. We sluiten af met een polonaise!

Djambo zwaait uit!
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