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Rangers Robin & Renee zijn deze week ook op het Safari 

Resort! Zij bevinden zich bij het Buitentheater. Heb jij ze al 

ontmoet? Kijk snel verder en kom er achter wat voor een 

avonturen je deze week met de Rangers kan beleven! 

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. 
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Maandag 26 juli

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons!

Kids-ochtendgym! 
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Knutselen 
Iedere dag staat er een creatieve knutsel op de planning!

Fopbal @ Sportveld
Lukt het jou om de Rangers te foppen? Kom het testen tijdens dit spel. 

De grote Robin en Renee RANGER-QUIZ! 
Ben jij klaar om je kennis over dieren te testen? Kom dan mee doen aan deze 

quiz samen met Rangers Robin & Renee!

Vingerverven 
Kom samen met de Rangers de mooiste kunstwerken maken. 

Ranger Renee’s Moestuintjes
Kom samen met Ranger Renee je eigen moestuinje maken!

Jungle estafette 
Kom mee doen met dit sportieve spel! De Rangers zijn er klaar voor, jij ook?

Poppentheater: Flora de Flamingo
Flora de Flamingo komt vandaag bij ons op bezoek. Ben jij ook benieuwd wat er 

vandaag gaat gebeuren?

Karibu
De Rangers rijden rond op het Safari Resort en staan voor je klaar in het Ranger 

Basecamp om jou te ontmoeten! Kom jij ook kennismaken?

Rangerschool: Rangerguide
Neem je Rangerguide mee, nog geen Rangerguide? Vraag er een aan de 

Rangers. Doe samen met de Rangers de eerste opdracht!

Minidisco! 
Dans mee op de leukste safarihits!

Jungletheater met Rangers Robin & Renee
Elke dag beleven Rangers Robin & Renee de leukste avonturen!

Ranger Renee’s kampvuur met Marshmellows
Rangers Robin & Renee steken het kampvuur aan! Ranger Renee weet 

altijd wel een mooi verhaal over de dieren te vertellen en zo nu en dan pakt 
Ranger Robin zijn instrumenten erbij, kom je ook samen de dag 

afsluiten? Bij regen of extreme hitte wordt er een vervangende activiteit 
aangeboden. 

Tijdstip
09.30

10.00

10.30 - 12.00

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.30

18.00

19.00

Adviesleeftijd
0-5 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

0-5 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

alle leeftijden 

alle leeftijden 

alle leeftijden 

alle leeftijden

vanaf 5 jaar
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Wat gaan we doen?
Vroege Vogels - € reserveer bij de Rangerbalie

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

Welpjestijd 
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons!

Kids-ochtendgym!
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Knutselen 
Iedere dag staat er een creatieve knutsel op de planning! 

Ontmoet & Groet Djambo 
Djambo komt langs en kan niet wachten om jou te ontmoeten!

Backstage tour - € reserveer bij de Rangerbalie
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 Rangerbalie voor €10,- p.p.   

De grote Robin en Renee RANGER-QUIZ! 
Ben jij klaar om je kennis over dieren te testen? Kom dan mee doen aan 

deze quiz samen met Rangers Robin & Renee!

Vlaggen verovertje!
Lukt het jou om de vlag van de tegenstander te vinden en deze terug te

brengen zonder getikt te worden?

Vriendschapsarmbandjes maken met Rangers Robin & Renee
Om onze vriendschap te vieren gaan we samen een armbandje maken! 

Kom jij ook?

Kleien 
Wat is jouw lievelingsdier? Kom het vertellen aan de Rangers en dan gaan 

we jouw dier kleien!

Poppentheater: Karel de Krokodil!
Karel de Krokodil komt vandaag bij ons op bezoek. Ben jij ook benieuwd wat 

er vandaag gaat gebeuren?

Lekkerland en Viesland!
Tikkertje met een leuke twist! De tikker roept iets om te eten en jij

rent zo snel mogelijk naar Lekkerland of Viesland.

Navigeren met de natuur
Rangers Robin & Renee nemen je mee de natuur in! Zij gaan je leren hoe je 

met behulp van de natuur de weg kunt vinden!

Minidisco! 
Dans mee op de leukste safarihits!

Jungletheater met Rangers Robin & Renee
Elke dag beleven Rangers Robin & Renee de leukste avonturen!

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

Rangerbadge van Rangers Robin & Renee!

Ranger Robins Werkplaats! - €5 - reserveer bij de Rangerbalie
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!

Sunset Safari - € reserveer bij de Rangerbalie
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, ge-

niet ondertussen van je cocktail en nacho’s. Inschrijven kan bij de 
Rangerbalie voor €15,- p,p.

Tijdstip
 08.30

09.30

10.00

10.30 - 12.00

12.00

13.00

13.30

14.30

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.30

18.00

18.30

19.00

21.00 - 22.00

Adviesleeftijd
alle leeftijden 

(tot 3 jaar gratis)

0-5 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar

0-6 jaar

alle leeftijden
(tot 3 jaar gratis)

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

4-12 jaar

0-5 jaar 

vanaf 5 jaar

4-12 jaar

vanaf 6 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden 

vanaf 8 jaar\

alle leeftijden
(tot 3 jaar gratis

Dinsdag 27 juli
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Woensdag 28 juli

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons!

Kids-ochtendgym! 
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Knutselen 
Iedere dag staat er een creatieve knutsel op de planning! 

Balspelletjes @ Sportveld 
De Rangers spelen de leukste balspelletjes, heb jij ook zin om mee te doen?

De grote Robin en Renee RANGER-QUIZ! 
Ben jij klaar om je kennis over dieren te testen? Kom dan mee doen aan deze 

quiz samen met Rangers Robin & Renee!

Het grote kleuren zoek spel
Kun jij alles vinden in de juiste kleur?

Ranger Robin’s grote Rangertest 
Ranger Robin is benieuwd hoe goed jou Rangerskills zijn! Kom je Rangerskills 

testen snel testen!

Karibu
De Rangers rijden rond op het Safari Resort en staan voor je klaar in het Ranger 

Basecamp om jou te ontmoeten! Kom jij ook kennismaken?

Poppentheater: Flora de Flamingo
Flora de Flamingo komt vandaag bij ons op bezoek. Ben jij ook benieuwd wat 

er vandaag gaat gebeuren?

Spelletjes voor de allerkleinste 
Kom samen met de Rangers de leukste spelletjes spelen. Puzzelen, balspelletjes 

of knuffelverstoppertje? Wij hebben er zin in! Jij ook?

Rangerschool: Rangerguide
Kom je eigen Rangerguide ophalen bij Rangers Robin & Renee! Doe samen 

met de Rangers de eerste opdracht!

Minidisco! 
Dans mee op de leukste safarihits!

Jungletheater met Rangers Robin & Renee
Elke dag beleven Rangers Robin & Renee de leukste avonturen!

Ranger Renee’s kampvuur: Broodjes bakken boven het vuur
Rangers Robin & Renee steken het kampvuur aan! Ranger Renee weet 

altijd wel een mooi verhaal over de dieren te vertellen en zo nu en dan pakt 
Ranger Robin zijn instrumenten erbij, kom je ook samen de dag 

afsluiten? Bij regen of extreme hitte wordt er een vervangende activiteit 
aangeboden.

Tijdstip
09.30

10.00

10.30 - 12.00

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30 

16.00

16.30

17:30

18:00

19.00

Adviesleeftijd
0-5 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 4 jaar

vanaf 6 jaar

alle leeftijden

vanaf 5 jaar

0-5 jaar

alle leeftijden 

alle leeftijden 

alle leeftijden 

vanaf 6 jaar
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Donderdag 29 juli

Wat gaan we doen?
Vroege Vogels - € reserveer bij de Rangerbalie

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

Safari Trail workout! - € reserveer bij de Rangerbalie
Squatten bij de leeuwen, rekken en strekken met zicht op de giraffen of 

rennen door de bossen van Beekse Bergen. Inschrijven kan bij de 
Rangerbalie. 

Welpjestijd 
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons!

Kids-ochtendgym!
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Backstage Tour Kids - € reserveer bij de Rangerbalie
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 Rangerbalie voor €10,- p.p.

Knutselen 
Iedere dag staat er een creatieve knutsel op de planning! 

Stand up paddeling - € reserveer bij de Rangerbalie 
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 vindt plaats op 
Vakantiepark Beekse Bergen en is te boeken bij de Rangerbalie voor €20 p.p.

Meet & Greet met Djambo 
Djambo komt langs en kan niet wachten om jou te ontmoeten!

Safari parcours @ Sportveld
Een echte Rangertest! Lukt het jou om op verschillende manieren het Safari 

Parcours te lopen? Kom gezellig mee!

De grote Robin en Renee RANGER-QUIZ!
Ben jij klaar om je kennis over dieren te testen? Kom dan mee doen aan 

deze quiz samen met Rangers Robin & Renee!

Voetballen @ Sportveld
Zin in een sportieve middag? Ga samen met de Rangers een potje voetballen 

op het sportveld, de Rangers wachten daar op jou. 

Ranger Robin’s Badge
Ranger Robin is zo trots op zijn badge! Hij wil het graag aan jou laten zien. En 

samen met jou, jouw eigen badge knustelen 

Vingerverven 
Kom samen met de Rangers de mooiste creaties maken!

Tijdstip
08.30

08.30 - 09.30

09.30

10.00

10.00 - 12.00

10.30 - 12.00

10.30 - 11.30

12.00

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

Adviesleeftijd
alle leeftijden

(tot 3 jaar gratis)

vanaf 16 jaar

0-5 jaar

4-12 jaar

6-12 jaar

4-12 jaar

vanaf 12 jaar

0-6 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

4-12 jaar

vanaf 4 jaar

vanaf 6 jaar

z.o.z. voor het vervolg
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Poppentheater: Karel de Krokodil!
Karel de Krokodil komt vandaag bij ons op bezoek. Ben jij ook benieuwd 

wat er vandaag gaat gebeuren?

Beestenboel
We gaan samen dieren nadoen. Kun jij springen als een kikker of blaffen als 

een hond? Of weet jij wat voor geluid een tijger maakt? 

Ranger Renee’s Moestuintjes
Kom samen met Ranger Renee je eigen moestuinje maken!

Minidisco! 
Dans mee op de leukste safarihits!

Jungletheater met Rangers Robin & Renee
Elke dag beleven Rangers Robin & Renee de leukste avonturen!

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

Rangerbadge van Rangers Robin & Renee!

Ranger Robins Werkplaats! - € reserveer bij de Rangerbalie
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! Reserveren kan bij de Rangerbalie

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

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

Sunset Safari - € reserveer bij de Rangerbalie
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 Rangerbalie voor 

€15,- p,p.

15.30

16.00

16.30

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30 - 21.00

21.00 - 22.00

vanaf 5 jaar

0-5 jaar

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden 

alle leeftijden 

vanaf 8 jaar

vanaf 12 jaar

alle leeftijden 
(tot 3 jaar gratis)

Vervolg donderdag
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Vrijdag 30 juli

Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons!

Kids-ochtendgym! 
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Knutselen 
Iedere dag staat er een creatieve knutsel op de planning! 

Levend Kwartet @ Sportveld
Lukt het jou, om samen met je team als eerste 4 dezelfde voorwerpen te

verzamelen?

De grote Robin en Renee RANGER-QUIZ!
Ben jij klaar om je kennis over dieren te testen? Kom dan mee doen aan 

deze quiz samen met Rangers Robin & Renee!

Natuurbingo 
Ga samen met de Rangers het Safari Resort over opzoek naar alle 

onderdelen op je bingokaart

Ranger Robin’s grote Rangertest
Ranger Robin is benieuwd hoe goed jou Rangerskills zijn! Kom je Rangerskills 

testen snel testen!

Karibu
De Rangers rijden rond op het Safari Resort en staan voor je klaar in het 

Ranger Basecamp om jou te ontmoeten! Kom jij ook kennismaken?

Poppentheater: Flora de Flamingo
Flora de Flamingo komt vandaag bij ons op bezoek. Ben jij ook benieuwd 

wat er vandaag gaat gebeuren?

Rangerschool: Rangerguide
Kom je eigen Rangerguide ophalen bij Rangers Robin & Renee! Doe samen 

met de Rangers de eerste opdracht!

Minidisco! 
Dans mee op de leukste safarihits!

Jungletheater met Rangers Robin & Renee
Elke dag beleven Rangers Robin & Renee de leukste avonturen!

Ranger Renee’s kampvuur met Marshmellows
Rangers Robin & Renee steken het kampvuur aan! Ranger Renee weet 
altijd wel een mooi verhaal over de dieren te vertellen en zo nu en dan 

pakt Ranger Robin zijn instrumenten erbij, kom je ook samen de dag 
afsluiten? Bij regen of extreme hitte wordt er een vervangende activiteit 

aangeboden. 

Tijdstip
09.30

10.00

10.30 - 12.00

13.00

13.30

14.00

14.30 

15.00 - 17.00

15.30 

16.30

17.30

18.00

19.00

Adviesleeftijd
0-5 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

alle leeftijden

vanaf 6 jaar

4-12 jaar

alle leeftijden

alle leeftijden 

vanaf 5 jaar
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Wat gaan we doen?
Welpjestijd 

Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons!

Kids-ochtendgym! 
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Boogschieten - € reserveer bij de Rangerbalie
Een avontuurlijke ochtend! Kom jij ook leren boogschieten of schiet jij 

misschien wel in de roos? Boogschieten is op Vakantiepark Beekse 
Bergen. Inschrijven kan bij de Rangerbalie voor €10,- p.p. 

Knutselen 
Iedere dag staat er een creatieve knutsel op de planning! 

De grote Robin en Renee RANGER-QUIZ!
Ben jij klaar om je kennis over dieren te testen? Kom dan mee doen aan deze 

quiz samen met Rangers Robin & Renee!

Het grote kleuren zoekspel
Lukt het jou om alle kleuren te vinden?

Vriendschapsarmbandjes maken met Rangers Robin & Renee
Om onze vriendschap te vieren gaan we samen een armbandje 

maken! Kom jij ook?

Meet & Greet met Djambo 
Djambo komt bij ons op bezoek! WIl jij hem ook ontmoeten? Kom dan snel naar 

het buitentheater!

Poppentheater: Sjimmy de Chimpansee!
Sjimmy de Chimpansee komt vandaag bij ons op bezoek. Ben jij ook 

benieuwd wat er vandaag gaat gebeuren?

Tijdstip
09.30

10.00

10.00

10.30 - 12.00

13.30

14.00

14:30 

15.00

15.30

Adviesleeftijd
0-5 jaar

4-12 jaar

vanaf 6 jaar

4-12 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 8 jaar

vanaf 5 jaar

0-6 jaar

vanaf 4 jaar

Zaterdag 31 juli

Waterdrums Workshop  -  € reserveer bij de Rangerbalie 
Waterdrums, oftewel Chinkoumin, is een Benine traditie. De kalebassen drijven 

op water en worden met zachte stokken bespeeld. Vroeger werd dit instrument 
bespeeld door vrouwen die dit voor de koning deden. Het geluid is subtieler 

dan djembé, omdat het water een speciale trilling geeft. Doe mee en beleef 
de Afrikaanse cultuur op een nieuwe manier. Schrijf je in bij de Rangerbalie voor  

€7,50- p.p.

Talking drums workshop -  € reserveer bij de Rangerbalie
Talking drums is de trommel die praat! Door met je oksel te knijpen verandert de 
toon en lijkt het alsof de drums praat. De drums komen uit Nigeria van de Yoruba 
mensen. De drums werden vroeger gebruikt om boodschappen te sturen. Let’s 

talk! Schrijf je in bij de Rangerbalie voor  €7,50- p.p.

Djembé workshop  -  € reserveer bij de Rangerbalie
De Djembé is de populairste Afrikaanse trommel. Wie kent hem niet? De Dembé 

bespeel je met je handen en swingende partijen worden samengevoegd  tot 
een opzwepend ritme. Leer in deze workshop de eerste kneepjes van het vak. 

Schrijf je in bij de Rangerbalie voor  €7,50- p.p.

Doun Doun workshop  - € reserveer bij de Rangerbalie
De Doun trommel is de grote broer van de bekende Djembé. Hij wordt met 

stokken bespeeld en is een echte krachtpatser. Op de Doun Doun kun je je echt 
uitleven. Schuif aan en leef je uit! Schrijf je in bij de Rangerbalie voor  €7,50- p.p.

Sunset Safari - € reserveer bij de Rangerbalie
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 Rangerbalie voor 

€15,- p,p.

Afrikaanse zomeravond
Waan je vanavond helemaal in Afrika! Volg een muziekworkshop of ga op een unie-

ke safari. Hieronder vind je de tijden en uitleg over de verschillende activiteiten

16.30

17.30

18.30

19.30

21.00 - 22.00

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden

alle leeftijden
(tot 3 jaar gratis)
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Wat gaan we doen?
Vroege Vogels - € reserveer bij de Rangerbalie

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

Safari Trail workout! - € reserveer bij de Rangerbalie
Squatten bij de leeuwen, rekken en strekken met zicht op de giraffen of 

rennen door de bossen van Beekse Bergen. Inschrijven kan bij de Rangerbalie. 

Welpjestijd 
Een leuke opstart voor de allerkleinsten onder ons!

Kids-ochtendgym!
Samen met de Rangers de dag actief beginnen!

Knutselen 
Iedere dag staat er een creatieve knutsel op de planning! 

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

in bij de Rangerbalie voor €10,- p.p.   

De grote Robin en Renee RANGER-QUIZ!
Ben jij klaar om je kennis over dieren te testen? Kom dan mee doen aan deze 

quiz samen met Rangers Robin & Renee!

Vingerverven 
Kom samen met de Rangers de mooiste creaties maken!

Ranger Robins Werkplaats! - € reserveer bij de Rangerbalie
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!

Lummelen 
Lukt het jou om de bal te veroveren? Of zijn de Rangers je te slim af?

Poppentheater: Karel de Krokodil!
Karel de Krokodil komt vandaag bij ons op bezoek. Ben jij ook benieuwd wat 

er vandaag gaat gebeuren?

Tikspelletjes @ Sportveld
Kom samen met de Rangers de leukste tikspelletjes spelen. De Rangers 

wachten op je bij het sportveld. 

Ranger Renee’s Moestuintjes
Kom samen met Ranger Renee je eigen moestuinje maken!

Minidisco! 
Dans mee op de leukste safarihits!

Jungletheater met Rangers Robin & Renee
Elke dag beleven Rangers Robin & Renee de leukste avonturen!

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

Rangerbadge van Rangers Robin & Renee!

Ranger Renee’s kampvuur: Broodjes bakken boven het vuur
Rangers Robin & Renee steken het kampvuur aan! Ranger Renee weet 

altijd wel een mooi verhaal over de dieren te vertellen en zo nu en dan pakt 
Ranger Robin zijn instrumenten erbij, kom je ook samen de dag 

afsluiten? Bij regen of extreme hitte wordt er een vervangende activiteit 
aangeboden. 

Tijdstip
08.30

08.30 - 09.30

09.30

10.00

10.30 - 12.00

13.00

13.30

14.00

14.30 

15.00

15.30

16.00

16.30

17.30

18.00

18.30

19.00

Adviesleeftijd
alle leeftijden

(tot 3 jaar gratis)

vanaf 16 jaar

0-5 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar

alle leeftijden 
(tot 3 jaar gratis)

vanaf 5 jaar

0-5 jaar

vanaf 8 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

vanaf 5 jaar

alle leeftijden 

alle leeftijden 

alle leeftijden 

vanaf 5 jaar

Zondag 1 augustus
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