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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 hebben deze bladzijdes niet zomaar voor je 
achter gelaten.. er is namelijk een probleem. Safari-piet is 
dit weekend op Beekse Bergen en de Rangers helpen piet 

met een kwijtgeraakt pakketje. Het lukt ze niet alleen en 
aan jou de vraag of je ze zou willen helpen!

 

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!

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!



Te doen bij regenachtig weer..... 

    

                       
                       

 dansen in de regen!

Zaterdag 23 november

Op welke tijd?
10.00

10.30 - 12.30

13.30

14.30

15.30 - 16.00

16.00

Voor welke leeftijd?
0-5 jaar

Alle leeftijden

Vanaf 3 jaar

Alle leeftijden

Alle leeftijden

Alle leeftijden

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

We beginnen de dag met een boekje en een 
spelletje speciaal voor de allerkleinste

‘t Knutselkluppie 
Kom je eigen schoentje knutselen!

Om 16:00 gaan we dan samen met Djambo onze schoentjes 
zetten in de Djambo Club.

Pieten parcours
Om de rangers te helpen hebben de kinderen van 

Beekse Bergen wel een pietentraining nodig. Waar kan 
dit beter dan op een echt pietenparcours?

Speurtocht
We gaan opzoek naar het verdwenen cadeau.. kom je de 

Rangers helpen?

Minidisco met Djambo
Dans mee met Djambo en de Rangers!

Schoentje zetten!
We zetten onze zelfgemaakte schoentjes in de Djambo Club. 

Kom samen 

Zondag 24 november

Op welke tijd?
10.00

10.30 - 12.30

13.30 - 14.30

14.30

15.30 - 16.00

16.00

Voor welke leeftijd?
alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Kom je kijken wat er in de schoentjes zit?

‘t Knutselkluppie: Safari-stoomboot 
Zo kunnen we alle cadeautjes vervoeren. 

Bouw een levende cadeautjesfabriek 
We maken met alle kinderen een cadeautjesfabriek

Zoek de verloren cadeautjes!
Safaripiet is een heleboel cadeautjes verloren tijdens 

verstoppertje spelen buiten. Help jij ze terug te vinden?

Minidisco met Safaripiet en Djambo!
Dans mee met Safaripiet en Djambo op de leukste safarihits!

Safaripiet en Djambo zwaaien uit!

 


