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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. De Rangers 

bevinden zich in de tent op het sportveld tenzij er in het 

logboek anders staat vermeld. 

De Rangers bevinden zich op het sportveld, tenzij anders 

staat vermeld in het logboek.  
 

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!

Deze hele week is het griezelweek bij 
Beekse Bergen. Spookjager George wil 
namelijk alle spoken van Beekse Bergen 

weg hebben maar Spook Spons probeert 
hem van gedachten te veranderen.Zijn 
spook spons en zijn familie wel echt zo 

eng? Bepaal het aan het einde van de 
week zelf!
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Tijdstip
09.30 - 10.00

10.00 - 12.00

13:00

14.00

16.00

17.30

18.00

18.15

19.00

leeftijd
0-5 jaar

3-12 jaar

vanaf 3 jaar

0-5 jaar

Vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden 

alle leeftijden

vanaf 8 jaar

Maandag 25 oktober

Te doen bij regenachtig weer..... 

    

                       
                       

 dansen in de regen!

Wat gaan we doen?
Spook spons’ Spookjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons!

De knutselclub van spokenjager George
George legt ons uit hoe hij de spoken weet op te sporen en samen met 

George maken we een eigen spokenverrekijker!

Griezelmemorie
Lukt het jou om de meeste monsters bij elkaar te zoeken? 

Vingerverven met de allerkleinste
We maken samen met de Rangers de mooiste creaties! Kom jij ook?

Omgekeerde speurtocht 
Een super toffe speurtocht voor de hele familie! Deze speurtocht is net 

anders dan je gewend bent, ga jij ook mee op avontuur?

Minidisco!
Dans samen met de Rangers op de leukste safarihits!

Meeleeftheater; Griezelweek 
Spook Spons of Spookjager George nemen je mee op avontuur in de 

spoken wereld. Ben jij er al uit of spoken nou wel echt zo eng zijn?

Wie is de engste mummie?
Lukt het jou om je medespeler om te toveren tot de engste mummie?

Griezel smokkelspel
Lukt het jou om de griezelige voorwerpen naar de andere kant te 

smokkelen zonder getikt te worden?
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Dinsdag 26 oktober

Tijdstip 
09.30 - 10.00

10.00 - 12.00

13.00 

14.00

15.00

16.00

17.30 

18.00 

18.15

19.00

leeftijd
0-5 jaar

3-12 jaar

0-5 jaar

Vanaf 8 jaar

alle leeftijden

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden 

vanaf 8 jaar

Wat gaan we doen?
Spook spons’ Spookjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons

De knutselclub van spokenjager George
Als je de spoken opgespoord moet je ze ook nog zien te vangen. 
Daarom leert George ons vandaag hoe we een spokenstofzuiger 

maken.

Griezelpuzzelen
Help jij de Rangers mee met puzzelen?

Vleermuizen quiz
Hoeveel weet jij over de Vleermuis? De Rangers hebben een toffe quiz 

voorbereid, kom jij ook meespelen?

Lokaas maken
We gaan lokaas maken om spoken te lokken! (of om zelf op te eten als 

je durft!)

Levend kwartet
Welk team verzameld als eerste 4 dezelfde voorwerpen?

Minidisco!
Dans samen met de Rangers op de leukste safarihits!

Meeleeftheater; Griezelweek 
Spook Spons of Spookjager George nemen je mee op avontuur in de 

spoken wereld. Ben jij er al uit of spoken nou wel echt zo eng zijn?

Balspelletjes met spook Spons!
Spook Spons voetbalt vanavond met ons mee!

30 seconds
Hoeveel kun jij raden in 30 seconde? Laat het zien aan de Rangers!
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Woensdag 27 oktober

tijdstip
09.30 - 10.00

10.00 - 12.00

13.00

14:00

15.00

16.00

17.30 

18.00 - 18.15

18.15

19.30 

leeftijd
0-5 jaar

3-12 jaar

0-5 jaar

vanaf 5 jaar

0-5  jaar

vanaf 8 jaar

 
alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 8 jaar

Wat gaan we doen?
Spook spons’ Spookjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons

De knutselclub van spokenjager George
George weet precies waar de spoken bang voor zijn.. dus om ze weg te 

jagen maken we vandaag vleermuizen!

Parachute spelletjes
We gaan spelen met een levens grote parachute! Kom jij ook mee doen?

Het duivelse dobbelspel
Als je 6 gooit word je beloond.. maar hoelang mag je die beloning 

houden?

Spelletjes voor de allerkleinste
We spelen allerlei leuke spelletjes! Kom jij ook gezellig langs?

Spook & spookbusters
Lukt het jou om alle spoken te vangen of om te ontsnappen aan de 

spookbusters?

Minidisco!
Dans samen met de Rangers op de leukste safarihits!

Meeleeftheater; Griezelweek 
Spook Spons of Spookjager George nemen je mee op avontuur in de 

spoken wereld. Ben jij er al uit of spoken nou wel echt zo eng zijn? 

Spookverstoppertje
Verstop je goed voor de spoken!

Weerwolven van Beekse Bergen 
Er zijn weer weerwolven gespot op het Vakantiepark! Red jij de burgers?

x
x

O
O

O
O

x
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Donderdag 28 oktober

 Tijdstip
09.30 - 10.00

10.00 - 12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.30

18.00

19.00

Leeftijd
0-5 jaar

3-12 jaar

alle leeftijden

0-5 jaar

vanaf 3 jaar

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 12 jaar

Wat gaan we doen?
Spook spons’ Spookjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons

De knutselclub van spokenjager George
Soms is het nodig om je tijdens het spokenjagen te vermommen. Daarom 

maken we vandaag; Spokenmaskers!

10 tellen in het Spookbos @ 1e strandje 
De spoken zijn weer op zoek, dus verstop je zo snel mogelijk in het 

Spookbos!

Kleuren 
Een creatief uurtje samen met de Rangers! Kom jij ook gezellig mee 

kleuren?

Slime maken
Wil jij ook meedoen met een wetenschappelijk experimentje? We gaan 

namelijk zelf slime maken!

Natuurbingo
Ga samen met de Rangers op pad met een levensgrote bingokaart! Kun jij 

alles vinden wat er op de kaart staat afgebeeld?

Minidisco!
Dans samen met de Rangers op de leukste safarihits!

Meeleeftheater; Griezelweek 
Spook Spons of Spookjager George nemen je mee op avontuur in de 

spoken wereld. Ben jij er al uit of spoken nou wel echt zo eng zijn? 

Spooktocht!
Vanavond is er een echte spooktocht. Ben jij niet bang aangelegd & durf 

jij het aan? Meld je aan bij de Rangers!
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Vrijdag 29 oktober

Tijdstip
09.30 - 10.00

10.00 - 12.00

14.00

16.00

17.30

18.00

19.00

Leeftijd
0-5 jaar

 

3-12 jaar

0-5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 8 jaar

Wat gaan we doen?
Spook spons’ Spookjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons

De knutselclub van spokenjager George
Als je denkt aan herfst en halloween dan denk je aan...

pompoenen! Vandaag leert George ons om pompoenversiering te maken. 

Spookjes kleien
We gaan vandaag kleien! Kom jij samen met de Rangers de leukste spoken 

kleien?

Welkomspelletjes
De Rangers spelen de leukste spelletjes op het sportveld! Kom jij ook gezellig 

langs?

Minidisco!
Dans samen met de Rangers op de leukste safarihits!

Meeleeftheater; Griezelweek 
Spook Spons of Spookjager George nemen je mee op avontuur in de spoken 

wereld. Ben jij er al uit of spoken nou wel echt zo eng zijn? 
 

Jachtseizoen
Ga mee op jacht en vind de ontsnapte spoken door middel van een locatie!
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Zaterdag 30 oktober

Tijdstrip
09.30 - 10.00

10.00 - 12.00

14.00 - 16.00

17.30 

18.00 

19.00

Leeftijd
0-5 jaar

3-12 jaar

alle leeftijden 

alle leeftijden

alle leeftijden

4-10 jaar

Wat gaan we doen?
Spook spons’ Spookjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons

De knutselclub van spokenjager George
Om vanavond helemaal in thema de griezeltocht te kunnen wandelen gaan 

we een spokenoutfit knutselen!

Lampionnen maken
Kom een lampion maken en neem deze vanavond mee tijdens de 

griezeltocht! Het maken van de lampion is gratis en indien je een stokje met 
lampje nodig hebt kan je deze kopen bij de receptie voor €3,50 (incl. batterij)

Minidisco met spook Spons & George
Dans mee met de Rangers en de spoken!

Meeleeftheater; Griezelweek 
Spook Spons of Spookjager George nemen je mee op avontuur in de spoken 

wereld. Ben jij er al uit of spoken nou wel echt zo eng zijn?

Griezeltocht! @ Vakantiepark 
Spook Spons neemt ons mee naar zijn spokendorpje. Een 

griezelige wandeling.. of zijn de spoken toch best lief? 
Neem je lampion mee! Heb je er vanmiddag geen één geknutseld dan kan 

je samen met het lichtstokje ook een kant en klare lampion kopen.

Lichtstokje incl. batterij : €3,50
Lampion los : €1,50

Ben jij 14 jaar of ouder en wil je graag mee helpen met de 
griezeltocht? Meld je aan bij de Rangers!
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Zondag 31 oktober

Tijdstip
09.30 - 10.00

10.00 - 12.00

14.00

14.00

15.00

16.00

17.30

18.00 

19.00

Leeftijd
0-5 jaar

3-12 jaar

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

0-5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 12 jaar

Wat gaan we doen?
Spook spons’ Spookjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons

De knutselclub van spokenjager George
Vandaag maken we samen met George een leuk aandenken aan de 

spookjes van Beekse Bergen; Een spoken deurhanger

Voetbalspelletjes 
De Rangers hebben zin in een sportieve middag! Kom jij gezellig mee 

voetballen? Wij zijn er klaar voor!

Monsterverstoppertje
De Rangers hebben alle monsters verstopt, maar weten niet meer waar! Kom 

jij helpen om ze terug te vinden 

Griezels tekenen
We maken allemaal een stukje van de griezel.. dat wordt vast een 

angstaanjagend resultaat!

Parachute spelletjes
We gaan spelen met een levens grote parachute! Kom jij ook mee doen?

Minidisco met de Rangers
Dans mee Dans mee met de Rangers!

Meeleeftheater; Griezelweek 
De Rangers blikken terug op de griezelige week, ben jij er ook bij?

De grote Beekse Bergen Quiz!
Hoeveel weet jij over Beekse Bergen? Kom het testen tijdens deze toffe quiz!


