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De Rangers bevinden zich bij de Ranger basecamp in 

KaribuTown. Voor activiteiten verzamelen we altijd bij 

de Ranger Basekamp, tenzij anders vermeld. 

 

Groetjes, Djambo en de Rangers!

Karibu [Welkom] op Safari Resort Beekse Bergen! 

De papieren die je op dit moment in je handen hebt komen 

rechtstreeks uit het activiteitenboek van de Rangers! Hierin 

houden de Rangers bij welke leuke activiteiten zij deze week 

organiseren op het Safari Resort. 

Heb jij ook al een Ranger Guide? Laat jouw ingevulde

Ranger Guide aan de Rangers zien en ontvang een eigen 

Rangerbadge. Er is ook een speciale uitreiking op dinsdag, 

donderdag en zondag! Heb jij nog geen Ranger Guide? 

Deze kun je ophalen bij de Rangers of de Guest Service.
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Tijdstip
15.30 - 17.00

16:30 - 17:00

18.30

19.00 

19:45

Adviesleeftijd
alle leeftijden

5 - 12 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 8 jaar

Wat gaan we doen?
Karibu

De Rangers rijden rond op het Safari Resort en spelen spelletjes in de Ranger 
Basecamp, heb jij ze al gezien?

Voetballen @ Sportveld
De Rangers staan op je te wachten bij het sportveld, doe jij ook me?

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

!Update! Stroper X
Robin & Renee hebben een brief gevonden van Stroper X. Kom snel naar het 

theater en ontdek wat er in de brief staat.

Weerwolven van Beekse Bergen
Het is tijd voor een spannend spel! De Rangers nemen je mee

op avontuur tijdens Weerwolven van Beekse Bergen.

Maandag 3 augustus

Deze week is het Stroper X week. 

De Rangers vinden allemaal rode kruizen op het Safariresort.. 

Wat zou dit betekenen en van wie komen ze af?

Kom jij de Rangers helpen uitzoeken wie dit doet en wat 

het betekent?
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Wat gaan we doen?
Vroege vogel wandeling - €5,  reserveer bij de Guest Service.

Kijk voor extra informatie op de laatste pagina.

Welpjestijd @ Ranger Basecamp 
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons!

Dansen met de Rangers 
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Knutselen @ Ranger Basecamp
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. 

Werkplaats! - €5 - reserveer bij de guest service
We maken zelf de mooiste souvenirs, stoer en uitdagend! Zo maken

we bijvoorbeeld houten puzzels, houten dieren, een fotolijstje of
vleermuizenkasten. Vraag bij de Rangers wat er vandaag op het

programma staat!

Waterbowlen
De Rangers gaan bowlen! Hoeveel flessen kun jij om gooien?

Levend boter, kaas & eieren 
Ben jij de Rangers te snel af in deze spannende race?

Safari verstoppertje
Luister goed met je olifanten oren! Dan hoor je alle geluiden en kan je iedereen 

vinden!

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

!Update! Stroper X
Robin & Renee hebben een brief gevonden van Stroper X. Kom snel naar het 

theater en ontdek wat er in de brief staat.

De Rangerbadge uitreiking 
Neem jouw ingevulde Ranger Guide mee en ontvang een echte 

Rangerbadge van de Rangers!

Sunset Safari @ Safaripark 
Ga na sluitingstijd mee op bootsafari onder begeleiding van de Rangers. 

Voor extra informatie kun je op de laatste pagina kijken.

Spannende verhalen kring
Kom samen met de Rangers de spannendste verhalen beleven

Tijdstip
08.30-10.30

09.30

10.00

10.15

13.30

14.00

15.30

16.30

18.30

19.00

19:30 - 19:45

19.00 & 20.30

20:00 - 20:30

Adviesleeftijd
alle leeftijden

0-5 jaar

alle leeftijden

vanaf 3 jaar

vanaf 8 jaar

vanaf 3 jaar

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden 

Dinsdag 4 augustus
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Wat gaan we doen?
Plasticsoep Wandeling @ Safaripark 

Ga met een Ranger voor openingstijd het Safaripark op! Dan zorgen we er 
samen voor dat het Safaripark plastic vrij wordt. En daarbij krijg je een exclusief 

kijkje achter de schermen!

Karibu
De Rangers rijden rond op het Safari Resort en spelen spelletjes in de Ranger 

Basecamp, heb jij ze al gezien?

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

!Update! Stroper X
Stroper X heeft weer toegeslagen! Wie denk jij dat het is. 

Knuffel verstoppertje
De Rangers hebben knuffels verstopt, kun jij ze vinden?

De verdwenen hoed
Tijd voor een spannend avontuur! Kom jij ons helpen?

Tijdstip
08:15 tot 10:30

15.30 tot 17.00

18:30

19.00

19:30

19:45

Adviesleeftijd
6 - 12 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 6 jaar

Woensdag 5 augustus

KAjAK VERHUUR!

Zin in iets anders? Huur dan eens 

een kajak en ontdek alle mooie 

plekken van het Victoriameer! 

Informatie en verhuur via de 

Infoshop op het Vakantiepark.
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Wat gaan we doen?
Vroege vogel wandeling - €5,  reserveer bij de Guest Service.

Kijk voor extra informatie op de laatste pagina.

Welpjestijd @ Ranger Basecamp 
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons!

Dansen met de Rangers 
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Knutselen @ Ranger Basecamp
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. 

De verloren schatkaart
Wordt jij onderdeel van ons onderzoeksteam? Leuk! Dan kun jij de Rangers 

helpen het raadsel op te lossen. 

Werkplaats! - €5 - reserveer bij de guest service
We maken zelf de mooiste souvenirs, stoer en uitdagend! Zo maken

we bijvoorbeeld houten puzzels, houten dieren, een fotolijstje of
vleermuizenkasten. Vraag bij de Rangers wat er vandaag op het

programma staat!

Dieren estafette @ Sportveld  
Kun jij een aap na doen of een olifant? Kom het testen bij dit spel!

Levend Stratego
Een uitdagend spel, ben jij snel & slim, kom dan zeker een kijkje nemen. De 

Rangers wachten op je bij het sportveld

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

!Update! Stroper X
Kom er achter wie de boel heeft gesaboteerd!

De Rangerbadge uitreiking 
Neem jouw ingevulde Ranger Guide mee en ontvang een echte 

Rangerbadge van de Rangers!

Sunset Safari @ Safaripark 
Ga na sluitingstijd mee op bootsafari onder begeleiding van de Rangers. 

Voor extra informatie kun je op de laatste pagina kijken.

Kampvuur
We sluiten deze week gezellig af, kom jij er ook gezellig bij?

Adviesleeftijd
alle leeftijden

0-5 jaar

alle leeftijden

vanaf 3 jaar

vanaf 3 jaar

vanaf 8 jaar

alle leeftijden

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

Donderdag 6 augustus

Tijdstip
08.30 - 10.30

09.30

10.00

10.15

13.00

13.30 

14.30

15.30

18.30

19.00 

19:30 

19.30 & 20.30

20:00
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Wat gaan we doen?
Boogschieten @ Vakantiepark, Sportveld

Kom jij ook mee doen? Je kan je inschrijven bij de Infoshop op het Vakantiepark. 
Meedoen is gratis maar schrijf je wel in!

Karibu
De rangers rijden rond op het Safari Resort en staan op je te wachten in de 

Ranger basecamp, heb jij ze al gezien? 

Waterbowlen
De Rangers gaan bowlen! Hoeveel flessen kun jij omgooien?

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

!Update! Bovenwater Onderwater
Ga mee op avontuur met Rangers Robin en Renee! Er gebeuren vandaag wel 

hele gekke dingen. 

De enige echte onderwaterquiz!
We gaan onze onderwater kennis eens goed testen tijdens deze leuke quiz

Tijdstip
11.00 - 12.00

15:30 -17.30

16:30

18:30

18.45

19:45

Adviesleeftijd
Vanaf 6 jaar

alle leeftijden

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

5 tot 12 jaar

Vrijdag 7 augustus

Dit weekend is het Bovenwater onderwater weekend. 

Duikers Daan & Dani komen op bezoek op het Safari Resort. 

Zij hebben de missie gekregen van Captain Chales Moore 

om ervoor te zorgen dat de plasticsoep verdwijnt. 

Ga jij mee op onderzoek uit om het park plastic vrij te 

maken?
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Zaterdag 8 augustus

Wat gaan we doen?
Welpjestijd @ Ranger Basecamp 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons!

Dansen met Rangers Robin en Renee 
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Knutselen @ Ranger Basecamp
Vandaag knutselen we onze eigen Ranger Reddingsteam outfit om Piek-

Aso te kunnen verslaan, kom jij ook/
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

Het grote plasticsoep spel
Tijdens dit spel komen we meer te weten, kom jij ons helpen? 

Werkplaats! - €5 - reserveer bij de guest service
We maken zelf de mooiste souvenirs, stoer en uitdagend! Zo maken

we bijvoorbeeld houten puzzels, houten dieren, een fotolijstje of
vleermuizenkasten. Vraag bij de Rangers wat er vandaag op het

programma staat!

Flessenvoetbal @ Sportveld
Plastic in de natuur is niet goed, maar we kunnen er wel mee spelen! Doe 

jij ook meet? De Rangers wachten op je bij het sportveld

Levend Kwartet
Hoeveel duo’s kun jij bij elkaar verzamelen?

Djembé Workshop €
Wil jij ook leren Djembé spelen? Meld je aan bij de Guest Service voor 

€7,50 -

Minidisco met Rangers Robin en Renee! 
Dans mee met de Rangers op de leukste safarihits!

!Update! Bovenwater Onderwater
Hoever zijn we met het verslaan van de slechterik. Kom snel kijken!

Het waterzuiveringssysteem
Tijdens het Jungletheater hebben we een probleem gevonden.. Nu is het 

tijd om dit op te lossen, help jij mee?

Sunset Safari @ Safaripark 
Ga na sluitingstijd mee op bootsafari onder begeleiding van de Rangers. 

Voor extra informatie kun je op de laatste pagina kijken.

Archerytag @  Vakantiepark, Sportveld
Heb jij zin in een avondje met veel actie, spanning en adrenaline? Dat 

kan! Kijk voor meer informatie op de laatste pagina. 

Tijdstip
09.30

10.00

10.15

13.00

13.30

14.30

15.30

16:45 & 18:00 
& 19:45

18.30

18.45

20.00

19.00 & 20.30

19.30 - 20.30

Adviesleeftijd
0-5 jaar

alle leeftijden

vanaf 3 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 8 jaar

vanaf 8 jaar

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leetijden

alle leeftijden

vanaf 12 jaar
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Zondag 9 augustus

Wat gaan we doen?
Vroege vogel wandeling - €5   Reserveer bij de Guest Service

Ga voor openingstijd op pad door het Safaripark onder begeleiding van 
een Ranger! Kijk voor extra informatie op de laatste pagina.

Welpjestijd @ Ranger Basecamp 
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons!

Dansen met Rangers Robin en Renee 
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Knutselen @ Ranger Basecamp
Vandaag maken wij ons eigen vergrootglas om nog beter te kunnen 
speuren. Met het vergrootglas kunnen we piek-Aso hopelijk stoppen. 

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.

Waterparcours 
We strijden met 2 teams tegen elkaar, lukt het jou om zo snel mogelijk 

water aan de overkant te brengen?

Werkplaats! - €5 - reserveer bij de guest service
We maken zelf de mooiste souvenirs, stoer en uitdagend! Zo maken

we bijvoorbeeld houten puzzels, houten dieren, een fotolijstje of
vleermuizenkasten. Vraag bij de rangers wat er vandaag op het

programma staat!

De leukste spelletjes
De Rangers hebben de leukste spelletjes voor je georganiseerd! Weet jij 

zelf nog een leuk spelletje? Vertel het aan de Rangers en misschien spelen 
we jouw spelletje ook!

Vingerverven 
Kom samen met de Rangers de mooiste creaties maken!

Minidisco met Rangers Robin en Renee 
Dans mee met de Rangers op de leukste safarihits!

!UPDATE! De grote ontknoping! 
We moeten de laatste hindernis overwinnen. duikers Daan & Dani zijn er 

helemaal klaar voor, jij ook?

De Rangerbadge uitreiking 
Neem jouw ingevulde Ranger Guide mee en ontvang een echte 

Rangerbadge van Rangers Robin en Renee!

Weerwolven van Beekse Bergen
Het is tijd voor een spannend spel! De Rangers nemen je mee

op avontuur tijdens Weerwolven van Beekse Bergen.

Tijdstip
08.30 -10.30

09.30

10.00

10.15

13.00

13.30

14.30

15.30

18.30

18.45

19.30

19.45

Adviesleeftijd
alle leeftijden

0-5 jaar

alle leeftijden

vanaf 3 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 8 jaar

vanaf 5 jaar

0-5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 10 jaar
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Test je Rangerskills Inschrijven via de infoshop op het vakantiepark
Altijd al willen weten hoe het is om een echte Ranger te zijn? Een Ranger 

neemt je mee op safari en geeft je een uniek kijkje achter de schermen bij 
o.a. de olifantenstal. De dag zal in style worden afgesloten met een echte 

jeepsafari! Schrijf je in bij de Infoshop. 

Vroege vogels 
Voor de vroege vogels onder ons is er de mogelijkheid om een bijzondere 

wandeling door het Safaripark te maken samen met een Ranger. Het park is 
dan nog niet geopend en u krijgt de unieke kans om te zien hoe de dieren 

bij Beekse Bergen zich klaarmaken voor een nieuwe dag.

Archerytag  Inschrijven via de infoshop op het vakantiepark
Heb jij zin in een avondje met veel actie, spanning en adrenaline? Dat is dit 

echt iets voor jou. Ben jij de snelste en schakel jij al je tegenstanders uit? 
Kom het testen bij dit avontuurlijke spel! Deze activiteit is gratis maar je moet 
je wel inschrijven. Om Archerytag te kunnen spelen is er een minimum van 8 

spelers nodig. Zijn er minder dan 8 aanmeldingen, dan worden er 
alternatieve spelletjes georganiseerd. 

Sunset Safari
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. 
Vanzelfsprekend vertelt een ranger onderweg allerlei leuke weetjes over 
de dieren. En wie weet spot hij nog een ijsvogel! Aan boord serveren wij 

een heerlijke cocktail uit een kokosnoot.(voor de kinderen uiteraard zonder 
alcohol) en portie Nacho’s. Natuurlijk gelden op de safariboot ook de RIVM 
richtlijnen. Hierdoor is er per vaart plek voor 16 huishoudens van maximaal 
5 personen. Er is geen toilet aan boord. Vanaf 20 aanmeldingen gooit de 

‘livingstone‘ haar trossen los.

Boogschieten Inschrijven via de infoshop op het vakantiepark
Ben jij net zo goed in boogschieten als Robin Hood? Kom dan zeker mee 

doen! Deze activiteit is gratis maar meld je wel even aan bij de Infoshop op 
het vakantiepark. 

Werkplaats
wil jij ook zelf een souvenier maken? Stoer en uitdagend! Zo maken we

 bijvoorbeeld houten puzzels, houten dieren, een fotolijstje of
vleermuizenkasten. Vraag bij de rangers wat er vandaag op het

programma staat! Inschrijven kan bij de Guest Service. 

activiteiten op inschrijving

€4,50 p.p 

€5,- p.p.
Tot 3 jaar gratis

Gratis

€15,- p.p.
Tot 3 jaar gratis

Gratis

€5,- p.p.

6 - 12 jaar. 

alle leeftijden

vanaf 12 jaar

alle leeftijden

vanaf 12 jaar

vanaf 8 jaar
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