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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. Deze 

activiteiten zijn gericht op kinderen tot 12 jaar of de hele 

familie. 

Het programma is wat anders dan we gewend zijn in deze 

tijd, maar we hebben toch een leuk aantal activiteiten 

kunnen bedenken die we samen kunnen doen! Lees de 

activiteiten goed door zodat je de juiste informatie hebt.
 

De Rangers bevinden zich bij het buitentheater 

tenzij in het logboek anders vermeld staat. Het 

buitentheater staat aan de voorzijde van de 

Afrikaclub. Het knutselen vindt altijd plaats in de 

Djambo Club. De Djambo Club is te vinden in de 

Afrika Club, 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 22 juni

Tijdstip
17:30

Leeftijd
alle leeftijden

Wat gaan we doen?
Minidisco met de Rangers

Dans mee met de leukste safarihits!

Dinsdag 23 juni

Tijdstip
09.30

10.00 - 12.00

14.00

15.00

17.30

Leeftijd
0-5 jaar

3-12 jaar

 0-12 jaar

0-12 jaar

alle leeftijden

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons. De Ranger leest een leuk 
boekje voor en daarna spelen we nog een leuk spelletje!

‘t Knutselkluppie @ Djambo Club
Iedere dag staat er een creatieve knutsel op de planning!

Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar om te knutselen.
We willen de ouders vragen om niet mee naar binnen te komen. Er zal

een Ranger bij de deur aanwezig zijn om een telefoonnummer te noteren.
Wil je toch met het gezin knutselen? Vraag de Ranger in dat geval naar

de mogelijkheden.

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 spinnenwebben, 
vlinders en boombladeren! Zoek jij ook mee?

Zandkastelen bouwen! @ Strandje
Maak maken met de Rangers de grootste zandkastelen! We verzamelen 

bij het buitentheater.

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

Woensdag 24 juni

Tijdstip
09.30

10.00 - 12.00

14.00

15.00

17.30

Leeftijd
0-5 jaar

3-12 jaar

2-12 jaar

2-12 jaar

alle leeftijden

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons. De Ranger leest een leuk 
boekje voor en daarna spelen we nog een leuk spelletje!

‘t Knutselkluppie @ Djambo Club
Iedere dag staat er een creatieve knutsel op de planning!

Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar om te knutselen.
We willen de ouders vragen om niet mee naar binnen te komen. Er zal

een Ranger bij de deur aanwezig zijn om een telefoonnummer te noteren.
Wil je toch met het gezin knutselen? Vraag de Ranger in dat geval naar

de mogelijkheden.

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.

Kat-en-muisspel
Probeer zoveel mogelijk lintjes te verzamelen tijdens dit leuke renspel!

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!
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Donderdag 25 juni

Tijdstip
09.30

10.00 - 12.00

14.00

15.00

17.30

Leeftijd
0-5 jaar

3-12 jaar

0-12 jaar

0-12 jaar

alle leeftijden

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons. De Ranger leest een leuk 
boekje voor en daarna spelen we nog een leuk spelletje!

‘t Knutselkluppie @ Djambo Club
Iedere dag staat er een creatieve knutsel op de planning!

Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar om te knutselen.
We willen de ouders vragen om niet mee naar binnen te komen. Er zal

een Ranger bij de deur aanwezig zijn om een telefoonnummer te noteren.
Wil je toch met het gezin knutselen? Vraag de Ranger in dat geval naar

de mogelijkheden.

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 spinnenwebben, 
vlinders en boombladeren! Zoek jij ook mee?

Muziek maken
Maak samen met de Rangers muziek op instrumenten!

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

Vrijdag 26 juni

Tijdstip
17:30

18.00

18.30

Leeftijd
alle leeftijden

alle leeftijden

5-12 jaar

Wat gaan we doen?
Minidisco met de Rangers

Dans mee met de leukste safarihits!

Jungle theater
De Rangers beleven een fantastisch avontuur! Help jij ze mee?

Denkbeeldig doorgeefspel
Iedereen heeft een denkbeeldig voorwerp bij zich en loopt allemaal rond

in het speelveld. Komen twee spelers elkaar tegen? Dan demonstreren zij het
denkbeeldige voorwerp en wisselen daarna van voorwerp.

Weet jij te raden welk voorwerp je op het eind denkt te hebben?
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Zaterdag 27 juni

Tijdstip
09.00 - 09.30

09.30

09.30

10.00 - 12.00

14.00

15.00

17.30

18.00

18.30

Leeftijd
0-12 jaar

5-12 jaar

0-5 jaar

3-12 jaar

6-12 jaar

4-12 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

7-12 jaar

Wat gaan we doen?
Ophaalparade! @ Vakantiepark 

Ben jij net als de Rangers ook al wakker? De Rangers rijden met muziek over 
de weg van het Vakantiepark om jou uit te nodigen voor de activiteiten deze 
ochtend! Je kunt dan gezellig samen met de Rangers en de andere kinderen 

meelopen naar de Afrika Club. 

Ochtendgymnastiek @ Buitentheater 
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Welpjestijd @ Djambo Club 
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons. De Ranger leest  een leuk 

boekje voor en daarna spelen we nog een leuk spelletje!

‘t Knutselkluppie @ Djambo Club
Iedere dag staat er een creatieve knutsel op de planning!

Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar om te knutselen.
We willen de ouders vragen om niet mee naar binnen te komen. Er zal

een Ranger bij de deur aanwezig zijn om een telefoonnummer te noteren.
Wil je toch met het gezin knutselen? Vraag de Ranger in dat geval naar

de mogelijkheden.

Flessenvoetbal! @ Sportveld
Het is tijd om naar buiten te gaan! Iedereen krijgt een eigen fles gevuld 

met water en moet de fles van de tegenstanders om proberen te schoppen 
met een voetbal. We verzamelen op het sportveld. 

Plastic Soep speurtocht!
De Rangers hebben jouw hulp nodig! Ze hebben een schatkaart gevonden, 

maar kunnen de schatkist niet vinden. Help jij ook mee met zoeken? 
We verzamelen bij het buitentheater. 

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

Jungle theater
De Rangers beleven een fantastisch avontuur! Help jij ze mee?

Weerwolven van Beekse Bergen
Het is tijd voor een spannend spel! Winnen de onschuldige burgers of 

de bloeddorstige weerwolven? 
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Zondag 28 juni

Tijdstip
09.00 - 09.30

09.30

09.30

10.00 - 12.00

14.00

15.00

17.30

18.00

18.45

Leeftijd
0-12 jaar

5-12 jaar

0-5 jaar

3-12 jaar

6-12 jaar

5-12 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

0-12 jaar

Wat gaan we doen?
Ophaalparade! @ Vakantiepark 

Ben jij net als de Rangers ook al wakker? De Rangers rijden met muziek over 
de weg van het Vakantiepark om jou uit te nodigen voor de activiteiten 

deze ochtend! Je kunt dan gezellig samen met de Rangers en de andere 
kinderen meelopen naar de Afrika Club.  

Ochtendgymnastiek @ Buitentheater 
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Welpjestijd @ Djambo Club 
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons. De Ranger leest  
een leuk boekje voor en daarna spelen we nog een leuk spelletje!

‘t Knutselkluppie @ Djambo Club
Iedere dag staat er een creatieve knutsel op de planning!

Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar om te knutselen.
We willen de ouders vragen om niet mee naar binnen te komen. Er zal

een Ranger bij de deur aanwezig zijn om een telefoonnummer te noteren.
Wil je toch met het gezin knutselen? Vraag de Ranger in dat geval naar

de mogelijkheden.

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

Levend memory
Memory, maar dan in het echt! Elk tweetal vormt een memoryset en
bedenkt samen een speciale beweging. De verzamelaars proberen

zoveel mogelijk setjes te vinden op basis van deze bewegingen.

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

Jungle theater
De Rangers beleven een fantastisch avontuur! Help jij ze mee?

Kampvuur! @ Voorzijde Afrikaclub 
Bij droog weer steken de Rangers het vuur aan en spelen ze een leuk spel 

bij het kampvuur! Ben jij er ook bij?
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