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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. 

Deze week is het Onderwater Bovenwater week! De Rangers 

willen meer weten van de wondelijke water wereld. Wat 

zullen we allemaal tegen komen? Ga jij ook mee op 

avontuur?

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!

De Rangers bevinden zich bij het sportveld tenzij in 

het logboek anders vermeld staat.
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Maandag 2 augustus

Tijdstip
09.30

09.30

10.00 - 12.00

14.00

15.00

16:00 

17:00

17:30

19.00

Wat gaan we doen?
Ochtendgymnastiek  

Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Welpjestijd 
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons. De Ranger leest een 

leuk boekje voor en daarna spelen we nog een leuk spelletje!

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

Tikspelletjes
Kom gezellig met ons mee spelen! We spelen allemaal verschillende 

tikspelletjes

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

een spelletje spelen? Kom dan naar het sportveld! De Rangers staan daar 
op je te wachten. 

Voetbal 
Hoeveel doelpunten kun jij maken?

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

!Update! Onderwater Bovenwater
De Rangers willen graag meer weten over de wonderlijke waterwereld. 

We gaan vandaag alles verzamelen wat we daarvoor 
nodig hebben. Kom jij ons helpen?

Water smokkelspel
We proberen het magische water naar de overkant te smokkelen. Maar 
je mag niet getikt worden. Lukt het jou om zo veel mogelijk water aan de 

andere kant te krijgen?

 

Leeftijd
5-12 jaar

0-5 jaar

3-12 jaar

vanaf 3 jaar

alle leeftijden

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 8 jaar
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Dinsdag 3 augustus

Tijdstip
09.30

09.30

10.00 - 12.00

13.00

14.00 - 16.00

14.00 

15:00

16.00

17.00

17.30

19.00

19.00

20.00 - 21.00

Leeftijd
5-12 jaar

0-5 jaar

3-12 jaar

vanaf 5 jaar

 alle leeftijden
(tot 3 jaar gratis)

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

0-5 jaar 

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 12 jaar

vanaf 12 jaar
(zwemdiploma 

verplicht)

alle leeftijden
(tot 3 jaar gratis)

Wat gaan we doen?
Ochtendgymnastiek  

Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Welpjestijd  
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons. De Ranger leest een 

leuk boekje voor en daarna spelen we nog een leuk spelletje!

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

Beachvolleybal 
Kom gezellig samen met ons volleyballen op het strand! We verzamelen 

op het sportveld

Backstage tour - € reserveer bij de verhuurbalie 
Ga mee op Safari met een echte Rangers. Een kijkje achter de schermen 
op het Safaripark in onder andere de olifantenstal en de nijlpaardenstal. 

Schrijf je in bij de Verhuurbalie voor €10,- p.p.

Flessenvoetbal 
Kun jij je eigen fles verdedigen en die van een ander raken met de bal?

Strand parcours @ 1e standje
Ben jij snel en slim? Dan lukt het jou zeker om dit parcours te rennen! Kom 

het testen, de Rangers wachten op je bij het 1e strandje. 

Zandkastelen bouwen @ 1e strandje
De Rangers hebben zin om hele mooie zandkastelen te bouwen! Kom jij 

ook helpen?

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

!Update! Onderwater Bovenwater
Wat een topdag hebben we gehad op het strand! Tijd om verder op 

onderzoek uit te gaan, of toch niet...?

Picknick Bingo - € reserveer bij de verhuurbalie
Kom jij ook meedoen met deze picknick bingo? Neem dan je eigen 

stoelof kleedje mee Inschrijven kan bij de verhuurbalie €10,- per boekje of 
€2,- per blad. 

Sup & Yoga - € reserveer bij de verhuurbalie 
Zin in ontspanning? Sluit je dag af op een supboard . Je gaat onder 

begeleiding van een ervaren yoga instructrice het water op met een 
eigen supboard. Geniet van de totale rust om je heen! Reserveer kan bij 

de verhuurbalie voor €30,- p.p.

Sunset Safari - € reserveer bij de verhuurbalie 
Een afrikaanse avond genieten op het Safaripark! Je wordt opgehaald 
door een Ranger voor de vaart. We gaan een uur varen met de boot 

terwijl een Ranger allerlei leuke weetje vertelt over de dieren die we tegen 
komen, geniet ondertussen van je cocktail en nacho’s. Inschrijven kan bij 

de verhuurbalie voor €15,- p.p.
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Wat gaan we doen?
Vroege Vogels -  € reserveer bij de verhuurbalie 

Ga voor openingstijd op pad door het Safaripark onder begeleiding van 
een Ranger! Inschrijven kan bij de Verhuurrbalie voor €7,50,- p.p. 

Ochtendgymnastiek  
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Welpjestijd  
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons. De Ranger leest een 

leuk boekje voor en daarna spelen we nog een leuk spelletje!

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

Draaikloken
De Rangers willen samen met jou een draaiklok maken in het water. Denk 

jij dat het gaat lukken? Kom ons snel helpen!

Opduikspelletjes
Kun jij goed duiken? We gaan vandaag voorwerpen opduiken uit het 

water!

Kwalleballen
Tijd voor een sportief spel in het water! Zit jij in het winnende team?

Tikkende watertijdbom
Heb jij de watertijdbom in je handen als het alarm afgaat? De Rangers 

vertellen wat je dan moet doen!

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

!Update! Onderwater Bovenwater
Nu weten we al zo veel over de oceaan, tijd om verder op onderzoek uit 

te gaan! Maar we treffen iets geks aan in het water, wat zou het zijn? Kom 
jij ook kijken wat het is?

Musical: Lion King

Tijdstip
08.30

09.30

09.30

10.00 - 12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

17.30

19.00

Leeftijd
alle leeftijden

(tot 3 jaar gratis)

5-12 jaar

0-5 jaar

3-12 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 8 jaar

vanaf 8 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

Woensdag 4 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 

Verhuurbalie.



Beeksebergen.nl

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

Donderdag 5 augustus

Tijdstip
08.30

09.30

09.30

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

10.30

13.00

14.00

15.00

 17.00

17.30

19.00

19.30

20.00 - 21.00

Leeftijd
vanaf 16 jaar

5-12 jaar

0-5 jaar

3-12 jaar

5-12 jaar

vanaf 8 jaar
(zwemdiploma 

verplicht)

6-12 jaar

5-12 jaar

vanaf 6 jaar

alle leeftjiden

alle leeftijden

vanaf 8 jaar

vanaf 12 jaar

alle leeftijden
(tot 3 jaar gratis)

Wat gaan we doen?
Safari Trail workout! - € reserveer bij de Verhuurbalie

Squatten bij de leeuwen, rekken en strekken met zicht op de giraffen of 
rennen door de bossen van Beekse Bergen. Inschrijven kan bij de 

verhuurbalie.

Ochtendgymnastiek  
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Welpjestijd  
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons. De Ranger leest een 

leuk boekje voor en daarna spelen we nog een leuk spelletje!

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

Backstage Tour Kids -  € reserveer bij de verhuurbalie 
Een kijkje achter de schermen op het Safaripark samen met een Ranger. 
We bezoeken te tofste plekken zoals de voederkeuken en de giraffestal. 
Misschien is er zelfs nog tijd om de nijlpaarden een hapje eten te geven! 

Inschrijven kan bij de Verhuurbalie voor €10,- p.p.

Stand up paddling (SUP) - € reserveer bij de verhuurbalie 
Bij Stand Up Paddeling sta je op een SUP board en beweeg je jezelf voort 
met een peddel die je door het water haalt. Deze te gekke activiteit is te 

boeken bij de Verhuurbalie voor €20 p.p.

Plastic soup opruimspel 
We gaan rondzwervend plastic verzamelen om het Vakantiepark nog 

mooier te maken! Kom jij ons ook helpen?

Kinderbingo - € reserveer bij de verhuurbalie 
Kom jij ook mee Bingo spelen? Haal je Bingokaart op bij de Infoshop en 

misschien win jij zelfs wel een prijs. 

Charles Moor speurtocht  
We gaan opzoek naar het antwoord op deze vraag: Hoeveel plastic komt 

er per minuut terecht in de oceaan. Kan jij ons helpen?

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

!Update! Onderwater Bovenwater
We krijgen vanavond bezoek van Chales Moore. Hij verteld ons iets heel 

bijzonders! Kom snel uitvinden wat het is. 

Plastic soup Cluedo 
Wie is de dader, waar is het gebeurd en hoe is het gebeurd? Ga samen 

met de Rangers op onderzoek uit. 

Archerytag - € reserveer bij de verhuurbalie 
Heb jij zin in een avondje met veel actie, spanning en adrenaline? Dat 

kan! Inschrijven kan bij de Verhuurbalie voor €12,50,- p.p.

Sunset Safari - € reserveer bij de verhuurbalie 
Een afrikaanse avond genieten op het Safaripark! Je wordt opgehaald 
door een Ranger voor de vaart. We gaan een uur varen met de boot 

terwijl een Ranger allerlei leuke weetje vertelt over de dieren die we tegen 
komen, geniet ondertussen van je cocktail en nacho’s. Inschrijven kan bij 

de verhuurbalie voor €15,- p.p.
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Wat gaan we doen?
Ochtendgymnastiek  

Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Welpjestijd  
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons. De Ranger leest een 

leuk boekje voor en daarna spelen we nog een leuk spelletje!

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

Het mega watergevecht!
Strijd tegen de Rangers is dit gigantische water gevecht! Lukt het jou om 

de Rangers te verslaan?

Karibu 
De rangers rijden rond op het vakantiepark, heb jij ze al gezien? Wil je 

liever een spelletje spelen of een knutsel maken? De Rangers wachten op 
je bij het sportveld. 

De Big Five spellen 
We spelen vandaag 5 grote spellen! Ben jij snel en handig kom dan lekker 

mee spelen met de Rangers!

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

!Update! Onderwater Bovenwater
Wat zal er vandaag gebeuren? Kom snel naar het sportveld!

Muziekavond
Een gezellige avond op het Sportveld! Er is voor iedereen wat te doen, 

kom jij ook langs?

Jachtseizoen 
Tijd voor een spannend avondspel! Kom jij ook mee doen? De Rangers 

wachten op het sportveld!

Tijdstip
09.30

09.30 

10.00 - 12.00

14.00

15:00 

15.00

17.00

17.30

18.00

19.00

Leeftijd
5-12 jaar

0-5 jaar

3-12 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

vanaf 8 jaar

Vrijdag 6 augustus
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Wat gaan we doen?
Vroege Vogels - € reserveer bij de verhuurbalie 

Ga voor openingstijd op pad door het Safaripark onder begeleiding van 
een Ranger! Inschrijven kan bij de verhuurbalie voor €7,50,- p.p.

Ochtendgymnastiek  
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Welpjestijd  
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons. De Ranger leest  een 

leuk boekje voor en daarna spelen we nog een leuk spelletje!

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

Boogschieten - € reserveer bij de verhuurbalie 
Een avontuurlijke ochtend! Kom jij ook leren boogschieten of schiet jij mis-
schien wel in de roos? Inschrijven kan bij de verhuurbalie voor €10,- p.p.

Waterdoolhof
Kun jij de uitgang vinden zonder nat te worden?

Vieze voetenspel 
Een spannend renspel! Ben jij snel genoeg? 

Water Estafette 
Toon je rangerskills op de obstakelbaan en verdien echte Rangerstrepen!

Sponzen spel 
Ben jij snel en goed in vangen? Kom dan snel naar het sportveld!

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

!Update! Onderwater Bovenwater 
We hebben al zo veel geleerd over de wonderlijke waterwereld! 

Vanavond krijgen we nog meer te zien.

Rangercamp - € reserveer bij de verhuurbalie 
‘s avonds, als de andere bezoekers allemaal weg zijn, is alles anders in het 

Safaripark. De geluiden van de dieren die zich klaar maken voor de 
nacht. Ga mee op Rangercamp en zie hoe de de nacht ingaan, geniet 
van het kampvuur en wordt ‘s ochtends wakker in het Safaripark om te 

zien hoe de dieren hun dag beginnen. Inschrijven kan bij de Verhuurbalie 
voor €50,- p.p.

Vossenjacht
Er zitten verschillende vossen verstopt op het Vakantiepark, lukt het jou om 

ze allemaal te vinden?

Afrikaanse Dansworkshop 
Dans is in Afrika een belangrijke vorm van expressie. De nadruk ligt altijd 
op dansplezier en het is een energieke vorm van dans. Kom jij met ons 

mee dansen?

Sunset Safari - € reserveer bij de verhuurbalie 
Een afrikaanse avond genieten op het Safaripark! Je wordt opgehaald 
door een Ranger voor de vaart. We gaan een uur varen met de boot 

terwijl een Ranger allerlei leuke weetje vertelt over de dieren die we tegen 
komen, geniet ondertussen van je cocktail en nacho’s. Inschrijven kan bij 

de verhuurbalie voor €15,- p,p

Tijdstip
08.30

09.30

09.30

10.00 - 12.00

10.00 

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

17.30

18.00

19.00

20.00

20.00 - 21.00

Leeftijd
alle leeftijden

5-12 jaar

0-5 jaar

3-12 jaar

vanaf 8 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

vanaf 3 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

5-12 jaar

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden
(tot 3 jaar gratis)

Zaterdag 7 augustus
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Wat gaan we doen?
Ochtendgymnastiek  

Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Welpjestijd 
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons. De Ranger leest  
een leuk boekje voor en daarna spelen we nog een leuk spelletje!

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

Backstage tour - € reserveer bij de verhuurbalie 
Ga mee op Safari met een echte Rangers. Een kijkje achter de schermen 
op het Safaripark in onder andere de olifantenstal en de nijlpaardenstal. 

Schrijf je in bij de Verhuurbalie voor €10,- p.p.

Snel naar de bel!
We strijden in 2 teams tegen elkaar. Welk team komt als snelste bij de bel?

Mega watergevecht 
Het mega watergevecht! Ben jij sneller dan de Rangers? 

Tikkende watertijdbom
Heb jij de tijdbom vast als de wekker afgaat? Dan knapt de ballon boven 

je hoofd. 

Minidisco met de Rangers
Dans mee met de leukste safarihits!

!Update! Onderwater Bovenwater
We hebben ons examen gedaan en wat hebben we veel pret gehad! Kijk 

samen met de Rangers terug op deze bijzondere week. 

Dansen op het Strand
We hebben zo veel plezier gehad deze week! Dit gaan we vanavond 

vieren op het Strand! Kom er gezellig bij. 

Tijdstip
09.30

09.30

10.00 - 12.00

13.00

14.00

15.00

16:00

17.00

17.30

19.00

Leeftijd
5-12 jaar

0-5 jaar

3-12 jaar

alle leeftijden
(tot 3 jaar gratis)

vanaf 5 jaar

vanaf 3 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

Zondag 8 augustus

Blijf jij nog even bij ons?

Haal dan een nieuw programma bij de 

Verhuurbalie!


