
Beeksebergen.nl

Animatiepapier BB Vakantiepark v1.indd   1 23-05-18   10:45

De Rangers bevinden zich bij het buitentheater 

tenzij in het logboek anders vermeld staat. Het 

buitentheater staat aan de voorzijde van de 

Afrika Club. 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!

Als je een vraag hebt over het programma of 
iets anders, kan je natuurlijk altijd één van de 

Rangers opzoeken. 
Het is tenslotte hun logboek!

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. 

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 zaleen 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.
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Maandag 21 september 

Tijdstip
14:30 - 16:00

16.30

18:00

18:30

Wat gaan we doen?
Karibu

De Rangers rijden rond op het Vakantiepark, heb jij ze al gezien?

Mini games
Kom samen met de Rangers de leukste spelletjes spelen!

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

Jungle theater
Ga met de Rangers op een nieuw avontuur

Leeftijd
alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

Dinsdag 22 september

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 goedemorgen te wensen, ga je met ze mee?

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!

Ochtendgymnastiek  
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

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

Tikspelletjes
Kom samen met de Rangers de leukste tikspelletjes spelen!

Spelletjes voor de allerkleinste @ Djambo Club
Voor onze allerkleinste gasten hebben wij een leuke spelletjes

voorbereid!

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

Sunset safari - €15 - reserveer bij de Infoshop
Terwijl de andere bezoekers het Safaripark al hebben verlaten en de dieren
zich opmaken voor een warme Afrikaanse avond waan jij je met je gezin op

de Zambezi rivier in Afrika.Vanaf de Safariboot ‘Livingstone’ kom je oog in
oog met zebra’s, gnoe’s, ringstaartmaki’s, watoessirunderen, kamelen, en

met een beetje geluk zwemt er zelfs een zeeleeuw met de boot mee. Onder-
weg vertelt een Ranger je van alles over de dieren. 

Voorleesverhaal
Een spannend verhaal wordt voorgelezen door een Ranger en de ander beeld 

het uit!

Tijdstip
09.00 - 09.30

09.30

09.45

10.00 - 12.00

14.00 

15:00

18.00

18:00

18:30

Leeftijd
0-12 jaar

0-5 jaar

0-12 jaar

3-12 jaar

vanaf 5 jaar

0 - 5 jaar

alle leeftijden 

alle leeftijden
(tot 3 jaar gratis)

alle leeftijden
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Woensdag 23 september

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 goedemorgen te wensen, ga je met ze mee?

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!

Ochtendgymnastiek 
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

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

Levend Bingo 
Kom een levensgrote bingokaart halen bij de Rangers en ga samen opzoek naar alle 

voorwerpen!

Tekenen @ Djambo Club
Kom gezellig met de Rangers de mooiste kleurplaten maken!

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

Jungle theater
Ga met de Rangers mee op een nieuw avontuur

Tijdstip
09.00 - 09.30

09.30

09.45

10.00 - 12.00

14.00

15.00

18:00

18:30

Leeftijd
0-12 jaar

0-5 jaar

0-12 jaar

3-12 jaar

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden 

Donderdag 24 september

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 goedemorgen te wensen, ga je met ze mee?

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!

Ochtendgymnastiek 
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

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

Speurtocht
De Rangers hebben zin in een speurtocht, kom jij mee speuren?

Vingerverven @ Djambo Club
Kom gezellig met de Rangers de mooiste kleurplaten maken!

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

Sunset safari - €15 - reserveer bij de Infoshop
Terwijl de andere bezoekers het Safaripark al hebben verlaten en de dieren
zich opmaken voor een warme Afrikaanse avond waan jij je met je gezin op

de Zambezi rivier in Afrika.Vanaf de Safariboot ‘Livingstone’ kom je oog in
oog met zebra’s, gnoe’s, ringstaartmaki’s, watoessirunderen, kamelen, en

met een beetje geluk zwemt er zelfs een zeeleeuw met de boot mee. Onderweg vertelt 
een Ranger je van alles over de dieren. 

Een slaaplekker verhaaltje
De Rangers lezen je een leuk verhaaltje voor, voor het slapen gaan!

Tijdstip
09.00 - 09.30

09.30

09.45

10.00 - 12.00

14.00

15.00

18:00

18:00

18:30

Leeftijd
0-12 jaar

0-5 jaar

0-12 aar

3-12 jaar

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden 
(tot 3 jaar gratis)

alle leeftijden 
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Wat gaan we doen?
Karibu 

De Rangers rijden rond op het vakantiepark, heb jij ze al gezien?

Verstoppertje
De Rangers zijn heel goed in verstoppen en zoeken! Ben jij dat ook? Kom dan mee 

spelen!

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

Jungle Theater
Wat zullen de Rangers vandaag weer beleven?

Knuffelverstoppertje @ Djambo Club
 De Rangers hebben alle knuffels verstopt! Kom jij ons helpen zoeken?

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

de bloeddorstige weerwolven?

Vrijdag 25 september

Tijdstip
14:30 -16:00

16:30

18:00

18.30

19:00

20.00

Leeftijd
alle leeftijden

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

0-5 jaar

vanaf 8 jaar

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.
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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 goedemorgen te wensen, ga je met ze mee?

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

voor en daarna spelen we nog een leuk spelletje!

Ochtendgymnastiek  
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

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

Rond de tafel 
Kom naar de tennistafel tafels en speel mee!

Slagbal @ Sportveld
Ben jij heel snel? Kom dan samen met de Rangers een Home-run maken!

Puzzelen @ Djambo Club
Kom gezellig samen met de Rangers puzzelen in de Djambo club! 

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

Voorleesverhaal
Een spannend verhaal wordt voorgelezen door een Ranger en de ander beeld het 

uit!

Sunset safari - €15 - reserveer bij de Infoshop
Terwijl de andere bezoekers het Safaripark al hebben verlaten en de dieren
zich opmaken voor een warme Afrikaanse avond waan jij je met je gezin op

de Zambezi rivier in Afrika.Vanaf de Safariboot ‘Livingstone’ kom je oog in
oog met zebra’s, gnoe’s, ringstaartmaki’s, watoessirunderen, kamelen, en

met een beetje geluk zwemt er zelfs een zeeleeuw met de boot mee. Onderweg 
vertelt een Ranger je van alles over de dieren. 

Smokkelspel @ Sportveld
Ben jij de beste smokkelaar van Beekse Bergen?

Tijdstip
09.00 - 09.30

09.30

09.45

10.00 - 12.00

14.00

15.00

16:00

18:00

18:30

19:00

19.30

Leeftijd
alle leeftijden

0-5 jaar

5-12 jaar

0-5 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 3 jaar

0-5 jaar

 
alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden
(tot 3 jaar gratis)

vanaf 8 jaar

Zaterdag 26 september
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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 goedemorgen te wensen, ga je met ze mee?

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!

Ochtendgymnastiek  
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

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

Levend bingo
Kun jij de hele bingo kaart vullen?

Vingerverven @ Djambo Club
We hebben een mega parachute! Ga jij mee op reis?

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

Jungle theater
Ga mee op avontuur met de Rangers!

Kampvuur
Kom het weekend gezellig afsluiten gezellig afsluiten! En eet heerlijke 

marshmellows

Tijdstip
09.00 - 09.30

09.30

09.45

10.00 - 12.00

14:00

15:00

18:00

18:30

19:30

Leeftijd
0-12 jaar

0-5 jaar

0-12 jaar

3-12 jaar

vanaf 5 jaar

0-5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

Zondag 27 september


