
ACTIVITEITENOVERZICHT



Van Workshop tot Teambuilding 
In actieve zin valt er van alles te beleven in Beekse Bergen. In, op en rondom ons park bieden wij een 
enorme diversiteit aan activiteiten aan voor uw evenement. Zo hebben wij voor de echte waaghalzen 
extreme sports op het water zoals flyboarden en ribboot varen. Maar ook teambuildingsactiviteiten 
waarbij het gaat om kennis en uithoudingsvermogen. Of kom bij ons offroad rijden in een Land Rover 
Discovery of quad. 

Het Aanbod
Activiteiten worden op maat georganiseerd, er is dus heel veel mogelijk. Hieronder doen wij daarom een 
greep uit de meest populaire activiteiten. 

Prijs en Duur van de Activiteiten
De duur van elke activiteit is afhankelijk van de grootte van de groep. De activiteiten zijn te boeken vanaf 
minimaal 20 personen. 

Alleen voor groepen
Onze activiteiten en entertainment zijn bedoeld voor groepen vanaf 20 personen. Het is niet mogelijk om 
als particulier deze activiteiten te boeken. Activiteiten zijn enkel te boeken in combinatie met een minimale 
horeca afname van een lunch en diner. Voor groepen groter dan 100 personen geldt een minimaal 
afname van lunch of diner. 

Teambuildingsactiviteiten 
Expeditie Livingstone
Strijd der Elementen 
Team Spirit
HAKA!

Gemotoriseerde en extreme sports activiteiten
Sandbuggy / Crosskart
Bugxter
Segway 
Quad 
4 x 4 / Off road rijden
Ribboot varen
Flyboarden 

Workshops 
Apenstreken 
Insectenproeverij
Creatieve workshops

Activiteiten op het Safaripark
Kanosafari
Big Five Fotozoektocht 
Bussafari 
Wandelsafari 
Gamedrive 



Overige activiteiten 
Shooting Games
Mountainbiken
Workshop Schermen
Kanoën 
Suppen
Waterskiën 
Action Painting
Workshop Glasblazen
Workshop Afrikaanse Percussie



UITGEBREIDE TOELICHTING ACTIVITEITEN
Expeditie Livingstone
Stap in de voetsporen van de beroemde ontdekkingsreiziger Dr. Livingstone. Per team zijn er diverse 
“proeven”. Het team met de beste samenwerking en creatieve ideeën wordt als winnaar gehuldigd.

Duur: 
1 proef - 1 uur
2 proeven - 2 uur
3 proeven - 3 uur
4 proeven - 4 uur inclusief een korte pauze

Bij de Expeditie Livingstone kunt u kiezen uit 1, 2, 3 of 4 “proeven” van 45 minuten. 
Het programma wordt afgesloten met het finale spel: “The Bamboo Tower”.

U kunt kiezen uit onderstaande proeven:

African Skills
Het team gaat diverse Afrikaanse groepsopdrachten uitvoeren waarmee punten verdiend worden: 
• Aquaduct (bouwen van een waterweg met goten van bamboe)
• Liaan slinger (houdt iedereen droge voeten bij de oversteek?)
• Bamboe mikado (wie verzameld te meeste stokken van de stapel, zonder de andere stokken te laten 
bewegen)

Hunting Skills 
Gewapend met een speer, blaaspijp en katapult gaat het team op pad om zo veel mogelijk punten te 
scoren, door gericht te werpen en schieten op verschillende doelen.

Bushtrail 
Het team moet een parcours door het bos zo snel mogelijk afleggen. Daarbij komen ze 
uitdagende hindernissen tegen zoals een touwbrug, klimnet, etc. Samenwerking, behendigheid en 
doorzettingsvermogen bepalen de uitslag. 

Vuurspel
Ieder team gaat vuur maken en proberen zo snel mogelijk een touwtje door te branden. De materialen 
voor het vuur te maken (fire sticks, diverse soorten hout en tondel) worden verdiend door met een kompas 
de plekken te vinden waar verschillende puzzelvragen hangen.

Finalespel: Bamboo Tower
Met bamboo stokken van verschillende lengtes en elastieken moet het team een vlag op 5 meter hoogte in 
de constructie zien te hangen. Het team dat het beste samenwerkt, wint de totale expeditie en gaat naar 
huis met een grote fles champagne.



Strijd der Elementen
Wilt u met uw bedrijf een unieke activiteit beleven waaraan iedereen kan deelnemen? Naast een leuke 
dag is het ook nog eens nuttig voor de persoonlijke ontwikkeling van uw personeel en de ontwikkeling van 
uw bedrijf. Water, vuur, aarde, lucht en… Bij dit spel gaat u het vijfde element ontdekken! 

Wat is een goed team:
Een goed team bestaat uit verschillende deelnemers met verschillende persoonskenmerken en kwaliteiten. 
Er zijn dromers, durvers, doeners en denkers. Water voor type bent u zelf en wat is uw bijdrage aan het 
goed functioneren van uw team? 

Het spel: 
Bij dit spel is het de bedoeling dat u de vier elementen gaat verdienen door het uitvoeren van verschillende 
opdrachten. De opdrachten kunt u optimaal uitvoeren door de persoonlijke kwaliteiten van de teamleden 
te benutten. 

De groep wordt verdeeld in teams. Deze teams gaan om de beurt dobbelen en kunnen op deze manier 
de eigen koers op het grote spelbord bepalen. Hierbij komen ze steeds terecht op een denk- droom- 
durf of doe-opdracht, die ze als team gaan uitvoeren. Als het team op één van de 4 elementen water, 
aarde, vuur of lucht komt, gaan ze op zoek naar de bijbehorende materialen. De materialen die hiervoor 
symbool staan zijn een fluitketel met water, stukjes hout, een fakkel en een blaasbalg. Zodra uw team deze 
materialen heeft bemachtigd, kan het team beginnen aan de slotopdracht. 

Bij de slotopdracht maken de teams een vuur waarmee het water in de fluitketel gekookt kan worden. 
Zodra de fluitketel 20 seconden onafgebroken fluit, mag de envelop geopend worden. In deze envelop 
staat beschreven wat het vijfde, voor het team, onontbeerlijke, element is. 

Deze activiteit kan in 2 of 4 uur worden uitgevoerd.

HAKA!
Hoe leuk is dat, het wereldberoemde fenomeen uit Nieuw Zeeland aangeleerd krijgen? Haka workshops 
zijn voor iedereen die met een groep mensen een energieke, verbindende en originele workshop wil 
organiseren. Duur circa 1 uur.

Teamspirit
Een teamprogramma waarbij samenwerking, fun en doorzettingsvermogen belangrijk zijn om als team de 
overwinning te vieren.

Test jullie samenwerking tijdens een blind parcours waarbij iedereen geblinddoekt is behalve de coach, 
leer de basis van het handboogschieten, duik en smash tijdens een potje beachvolleybal, bouw een zo 
hoog mogelijke toren van bamboe, ontdek welk team het sterkst is tijdens traditionele krachtmetingen 
zoals spijkerslaan en touwtrekken of kies uit een van de tiental andere activiteiten.

Uit het uitgebreide aanbod maak je een keuze uit 6 activiteiten die elk 30 minuten duren. Het programma 
vindt plaats in twee rondes van 1,5 uur, onderbroken met een korte pauze van 30 minuten.



GEMOTORISEERDE EN EXTREME SPORTS ACTIVITEITEN
Sandbuggy/ crosskart rijden 
U heeft vast wel eens gereden met een kart, net zittend boven het asfalt. Onze Crosskarts of Sandbuggy’s 
kunnen echter ook in het terrein hun mannetje staan! Voorzien van Off road banden en een krachtige 270 
CC Honda Motor gaat u ervaren dat deze karts een heel leuke beleving zijn. Voor uw veiligheid zijn de 
Buggy’s voorzien van een rolkooi en een vierpuntsgordel en natuurlijk zorgen wij ervoor dat helmen en 
haarnetjes aanwezig zijn. Sandbuggy rijden is al mogelijk vanaf 16 jaar, een helm is wel verplicht.

Buxter rijden
Beleef zelf het gevoel van een cabrio in een van onze Bugxters. De wind wappert door je haren als je met 
deze open auto´s door de lanen en paden rijdt. Maak een mooie rit met z’n  tweeën in de omgeving van 
Beekse Bergen. Gezelligheid en genieten staan voorop als je een rit maakt met deze tweepersoons buggy. 
Kan vanaf 18 jaar, met rijbewijs, helm verplicht.

Segway
Het voertuig van de toekomst? U kunt er vandaag al mee kennis maken op de Beekse Bergen! Een Segway 
is een zelf balancerend voertuig dat elektrisch aangedreven wordt. Hoewel de meeste mensen denken dat 
een Segway heel moeilijk te rijden is, omdat ze denken dat ze zelf hun evenwicht moeten bewaren, is het 
tegenovergestelde de praktijk. Bijna iedereen kan na een korte instructie in 2 à 3 minuten zelfstandig met 
een Segway rijden. Segway rijden kan vanaf 8 jaar, een helm is verplicht.  

Quad 
Onze Quads zijn voorzien van een automaat zodat iedereen er makkelijk op kan rijden. Omdat de Yamaha 
Grizzly Quads voorzien zijn van grote beschermkappen wordt je tijdens het rijden niet zo smerig (natuurlijk 
wel als je vol gas door een modderpoel gaat). Quad rijden kan vanaf 14 jaar met gewone quads, ook voor 
de kleinere vanaf 8 jaar hebben wij speciale kinderquads. Helm is verplicht.

4 x 4 / Off road experience
De Krachtige Range Rovers en Land Rover Discovery’s die wij gebruiken voor deze beleving zijn zeer 
geschikt om de meest moeilijke terreinen te overwinnen. Beheerst gas geven, net op tijd sturen, rakelings 
langs de bomen, rijdend door het water van ons meer, zo scheef rijden dat je net niet omvalt, het kan 
allemaal samen komen met onze 4x4 experience. Uiteraard zit er voor uw veiligheid voorafgaand aan het 
rijden met deze bijzondere voertuigen een stukje theorie. Kan vanaf 18 jaar met een rijbewijs, meerijden 
kan al vanaf 5 jaar

Rib boot 
Een Rib Boot heeft een harde binnenkant en een opblaasbare buitenkant, door zijn lage gewicht en grote 
motor (+ 200 pk) kan hij hard over het water gaan. Het varen over het meer vd Beekse bergen zorgt ervoor 
dat je in korte tijd een enorme beleving hebt, je haren wapperen in de wind, de boot stuitert op de golven. 
Doordat je met een aantal collega’s tegelijk vaart is het een bijzondere ervaring die je gelijk kunt delen met 
elkaar. Hiervoor moet je in het bezit van een zwemdiploma zijn.

Flyboarden
Adrenalinerush nodig? Flyboarden is een watersport waarbij door middel van twee krachtige waterstralen 
opgewekt door een waterscooter de sporter hoog boven het water kan voortbewegen. Hiervoor moet je in 
het bezit van een zwemdiploma zijn. 



WORKSHOPS
Workshop Apenstreken
Waarom vertonen we bepaald gedrag? En waarom ontstaan problemen? Ons sociale oergedrag staat 
centraal en apen dienen als voorbeeld.

Een breed verhaal over de voordelen van sociaal oergedrag op de werkvloer, gedrag dat we ook bij apen 
kunnen waarnemen. Deze presentatie laat zien dat het gedrag wat wij allemaal vertonen niet gebaseerd 
is op weloverwogen aangeleerde principes, maar vanuit onze oerinstincten wordt gevoed.

Insectenproeverij
We horen u denken, insecten proeven, maar toch liever niet… 
Maar waarom eigenlijk niet, insecten zijn de toekomst! De kweek van insecten is minder belastend voor de 
natuur dan de veeteelt en de voedingswaarde van insecten is vergelijkbaar met dat van vlees. Insecten 
zijn een ware delicatesse en dit is dé kans om ze te proeven! 

De proeverij wordt begeleid door een ranger die u uitleg geeft en ter plaatse de insecten voor u op smaak 
brengt. 

Creatieve workshops
Wij kunnen een diversiteit aan creatieve workshops aanbieden. Graag bespreken wij met u de 
mogelijkheden.



ACTIVITEITEN OP HET SAFARIPARK
Big Five Fotozoektocht
Ga in teams op zoek naar de Big five en leg ze als eerste allemaal vast. Wie zorgt er voor originele foto’s 
en gaat de verschillende uitdagingen onderweg aan?

Van Quiz tot Puzzel
Tijdens de fotozoektocht wordt je kennis getest. Hoe goed ken jij de geluiden uit de dierenwereld? En weet 
jij welke vacht bij welk dier hoort? Ook vragen we je een puzzel op te lossen? Eens kijken of jij de stukjes op 
de juiste plek weet te plaatsen.

Route
De route van de fotozoektocht loopt van het Welkomstplein tot het Afrikadorp en weer terug. Het 
programma duurt 2 uur of 4.
Wij kunnen geen dierzichtbaarheid garanderen.

Kanosafari
Een unieke ervaring en toch toegankelijk voor iedereen. Veilig kanoën tussen de zeeleeuwen en 
ringstaartmaki’s, in het grootste wildpark van Europa. 

In het grootste Wildpark van Europa gaat u een tocht varen (zwemdiploma verplicht), die u vlakbij het wild 
brengt. We varen in meerpersoons catamarans (maximaal 8 personen per catamaran), die niet kunnen 
omslaan. Tijdens de tocht vertelt een ranger uit het park wetenswaardigheden over de dieren die op, 
in en aan het water leven. De kanosafari brengt de deelnemers oog in oog met zeeleeuwen, koedoe’s, 
neushoorns, ringstaartmaki’s, yaks en kamelen. 
Hiervoor moet je in het bezit van een zwemdiploma zijn. De kanotocht duurt 2 uur. Wij kunnen geen 
dierzichtbaarheid garanderen.

Bussafari 
Bij aankomst bij het safaripark volgt een aaneengesloten bussafari door het safaripark. Dit wordt begeleidt 
door een ervaren ranger en duurt circa 1,5 uur. Tijdens de rondrit maakt u kennis met o.a. de zebra’s, 
Afrikaanse wilde honden, neushoorns, kamelen, leeuwen, giraffes en buffels. De ranger legt tijdens de rit 
van alles uit met voorwerpen zoals geweien, vacht en zelfs poep.
(Ook mogelijk in een halve bussafari van 45 min.). Per bus maximaal 43 gasten. Wij kunnen geen 
dierzichtbaarheid garanderen.

Wandelsafari 
Trek je wandelschoenen aan, verken de uitgestrekte vlaktes en ontmoet wilde dieren in hun habitat. Ontdek 
samen de schoonheid van de natuur en kom oog in oog te staan met leeuwen, hyena’s, olifanten, pinguïns 
of andere wilde dieren! 
Duur 2 uur en maximaal 25 gasten per ranger. Wij kunnen geen dierzichtbaarheid garanderen.

Gamedrive 
Waan jezelf in Afrika tijdens de Gamedrive
Off-road samen met een ranger op reis tussen de dieren in het Safaripark. Bewonder de savannes vanuit 
een open Land Cruiser en kom letterlijk oog in oog te staan met wilde dieren. Dichterbij kom je niet! 
Duur ca. 45 minuten en maximaal 10 gasten. Wij kunnen geen dierzichtbaarheid garanderen.



OVERIGE ACTIVITEITEN
Shooting Games (via Camel Events)
Wie wil niet de Willem Tell van uw groep worden?
We hebben veel verschillende shooting games. In overleg kunnen we die samenstellen het hangt van 
groepsgrote en de tijd af welke u kunt combineren. Mocht u tijdens uw zakelijke evenement ook kinderen 
meenemen, ook voor hen zijn er verschillende Shooting Games. 

Kruisboog     
Een activiteit waarbij goede concentratie belangrijk is. De instructeur vertelt u alles over de kruisbogen en 
leert u de fijne kneepjes aan van deze activiteit. Daarna kan iedereen oefenen. Als iedereen klaar is voor 
de wedstrijd, gaan we uitmaken wie de Robin Hood van het gezelschap is. ( vanaf 18 jaar)

Handboog
De pijl in de boog leggen, de boog spannen en dan rustig blijven voordat je 
gaat schieten. En dan direct bekijken of de pijl in de roos zit natuurlijk! Iedereen gaat eerst het schieten 
oefenen en daarna gaan we uitmaken wie de Wilhelm Tell van het gezelschap is. (vanaf 18 jaar)

Luchtbuks
Na een algemene uitleg over het schieten met een luchtbuks en het doornemen van de veiligheid, wordt 
door de deelnemers onderling uitgemaakt wie zich de nieuwe scherpschutter van de dag mag noemen. 
(vanaf 18 jaar)

Pistool schieten op luchtdruk
Zoekt u uitdaging? Vergis u niet dit is echt voor de scherpschutters onder ons, het valt niet mee om met een 
pistool raak te schieten, daarom mag de winnaar extra applaus in ontvangst nemen. (18 jaar) 

Aardappel kanon schieten
Met een aardappelkanon laad u eerst het kanon met een aardappel, u duwt met de speciale stok de 
aardappel in de loop, u vult het kanon met lucht onder hoge druk , u richt en u schiet de doelen omver. De 
kracht zal u verbazen! Vanaf 16 jaar.

Mountainbiken  
Met de vele versnellingen die onze Mountainbikes hebben kom je makkelijk door de heuvels en het bos of 
het losse zand van de Beekse Bergen. Deze fietsen zijn gemaakt om door zwaar terrein te gaan of om een 
leuk stukje door het bos te Fietsen, in overleg met de instructeur kun je een rit meemaken die bij jou past!

Workshop Schermen 
U maakt op een unieke manier kennis met de schermsport. De instructeurs zorgen ervoor dat alle 
materialen klaar staan, zodat uw team direct aan de slag kan! Na het welkom start het programma met 
een korte inleiding met een stukje geschiedenis en uitleg over de diverse disciplines, natuurlijk worden ook 
de wapens getoond. Daarna wordt gestart met het voetenwerk, zodra dat onder de knie is krijgt iedere 
deelnemer een sabel, handschoen, masker en een vest. Uw deelnemers gaan aan de slag met aanvallen 
en weringen en eindigen met het duelleren van de teams.



Kanoën
Met een Kano kun je heerlijk genieten van het enorme water waar het Event Center van de Beekse Bergen 
aan ligt. Ben jij in staat om sneller te peddelen dan je collega’s of ga je genieten van de natuur die er 
vanaf het water te zien is? Kano varen doet ieder op zijn eigen manier maar wel altijd veilig dus met een 
zwemvest aan (uiteraard bijgeleverd). Hiervoor moet je in het bezit van een zwemdiploma zijn. 

Suppen
Het suppen is ontstaan in Hawaii door de lifeguards die op hun surfboard gingen staan om surfers in de 
gaten te houden. Suppen staat voor ‘stand-up-paddle’.  Met behulp van een lange peddel kunnen de 
suppers op het board blijven staan. Hiervoor moet je in het bezit van een zwemdiploma zijn. 

Waterskiën
Waterskiën is een uitdagende activiteit vol plezier. De deelnemers worden met een hoge snelheid over het 
water getrokken. Hiervoor moet je in het bezit van een zwemdiploma zijn. 

Action painting
Leef u uit met een workshop Action Painting. Onder leiding van een professioneel docent creëer u uw eigen 
kunstzinnige item met stoere materialen.

Let op!
Er wordt gebruik gemaakt van echte verf met spuitbussen, trek dus oude kleren aan voor deze activiteit.

Workshop Glasblazen 
Een leuk idee tijdens een bedrijfsuitje is de workshop glasblazen. Op vrijwel iedere locatie, kan deze 
workshop georganiseerd worden. 
Dagelijks hebben we met glas te maken. De wereld achter de productie daarvan is in grote lijnen wel 
bekend bij het publiek. Voor degene die alle ins- en outs willen weten van glas en het bewerken hiervan 
zijn aan het juiste adres!
Eerst wordt ingegaan op het maken van glas en de verschillende soorten die er zijn. Vervolgens wordt een 
introductie gegeven. Na elkaar kunnen vervolgens 10 gasten per uur een kunstwerk(je) blazen. 

Workshop Afrikaanse percussie
Afrikaans trommelen, puur plezier!
Stil zitten is in deze workshop geen optie. Middels het verweven van eenvoudige ritmes
maak je kennis met de dynamiek van Afrikaanse percussie. Of je nu wel of geen ‘ritmegevoel’ hebt, is 
niet van belang. Voor iedereen is er een rol weggelegd in deze energieke workshop. Je hoeft niet persé 
capriolen uit te halen om een waardevolle bijdrage aan het geheel te kunnen leveren. Daarin zit nu juist 
de kracht van het
Afrikaanse gevoel!

Het accent ligt voornamelijk op plezier en aandacht voor elkaar. In een vrolijke sfeer maak je kennis met 
authentiek Afrikaanse instrumenten zoals djembe’s en dunduns ( het 
Afrikaanse drumstel ). Hiermee gaan we verschillende basisritmes samenweven tot een
prachtig muzikaal tapijt.


