
MAMBO DJAMBO

Zwijntjes
0 t/m 5 jaar

Zebra’s
6 t/m 8 jaar

Wild Rhino’s
13 en 14 jaar

Lions
9 t/m 12 jaar

Vreemde vogels
15+

Karibu [welkom] op Vakantiepark Beekse Bergen! 

Mambo Djambo is een ander woord voor kletspraat, maar wel hele belangrijke kletspraat in dit geval! 
Hier kun je namelijk vinden wat er allemaal te doen is op Vakantiepark Beekse Bergen. Bij de uitleg over 

een specifieke activiteit staan diverse diersoorten afgebeeld. Dat betekend dat de activiteit voor die 
bepaalde leeftijdscategorie bedoeld is. Kijk hieronder dus snel bij welk diersoort jij hoort! Staat er 

geen diersoort bij? Dan is de activiteit voor het hele gezin!

We verzamelen [tenzij anders vermeld] altijd in de Djambo Club. Wij hebben de makkelijkste route vast 
voor je uitgestippeld; Je loopt door de centrale hal van de Afrika Club, gaat bij de schuifdeuren aan de 

andere kant weer naar buiten en dan sla je rechtsaf. 
Tot straks!  

Olifantengroeten, 
Djambo en de Animatierangers. 



Maandag 24 april Swem @Junglebad    09.30 - 10.00 
 
Zwyntjestijd     10.00 - 10.30

’t Knutselkluppie    10.30 - 12.00

Kinderbingo €    14.00
Zie laatste bladzijde voor informatie 

Zwi-Zwa-Zwyntjes spellies met Djambo! 16.00- 16.30

Minidisco      19.00 - 19.30 
 
Musiek maak    19.30 - 20.00 
 
Ballon trappie    20.00 - 20.45

Vroege Vogels @Safaripark   08.30 - 10.30 
Inschrijven & informatie bij infocafe/receptie
 
Zwyntjestijd    10.00 - 10.30

’t Knutselkluppie    10.30 - 12.00 
 
Kidskluppie    15.00 - 15.45

Zwi-Zwa-Zwyntjes spellies   16.00 - 16.30 
 
Slagbal! @Sportveld   16.00 - 17.00

Minidisco met Djambo   19.00 - 19.30 
 
Watoto Show    19.30 - 20.00 
 
Volwassenbingo €    20.15 - 21.30 
Zie laatste bladzijde voor informatie 

Zwyntjestijd    10.00 - 10.30

’t Knutselkluppie    10.30 - 12.00 
Tijdens het opruimen zal er een opruim  
koning & koningin worden gekozen!

Koningsspelen @Sportveld   14.00 - 16.00

Junglemarkt @Voor de AfrikaClub  14.00 - 20.00
Kom lekker struinen over de Junglemarkt

Rommelmarkt! @Voor de AfrikaClub  15.00 - 17.00

Koningbuffet @Restaurant Kaapstad  17.00 - 20.00
Zie laatste bladzijde voor informatie

Minidisco met Djambo   19.00 - 19.30

Koningsbal!    19.30 - 21.00 
Schrijf je in bij een van de Rangers voor de 
talentenjacht!

Donderdag 27 april Koningsdag!

Woensdag 26 april

Dinsdag 25 april

Afrikaanse Hints - Een hilarisch familiespel! De hints zijn met een tintje Afrikaans. 

Zwyntjestijd    10.00 - 10.30

’t Knutselkluppie    10.30 - 12.00

Schminkfestijn!    16.00 - 16.30 

Minidisco met Djambo    19.00 - 19.30
 
Ontmoet&Groet met Djambo        19.30 - 19.45 
 
Rangers zijn er voor jou!   19.45 - 20.00 
 
Afrikaanse hints    20.00 - 20.45 

Slagbal - We verzamelen op het sportveld voor een potje slagbal! 

Ballontrappie - Met een ballon aan je been dansen! Pas op dat je ballon niet kapot gaat..  

De Rangers zijn er voor jou! - Net aangekomen op het 

Vakantiepark? Kom dan gezellig kennis maken. De Rangers 

praten je gelijk helmaal bij over alle leuke dingen die je 

kan doen in en om Beekse Bergen. Je mag natuurlijk ook 

gewoon een praatje komen maken, een handtekening 

scoren of selfie maken!

Swem - Voordat het Junglebad open gaat is 

er voor de Wild Rhinos en Vreemde Vogels de 

mogelijkheid om een workout in het water 

te doen op muziek! Dit is uiteraard onder 

begeleiding van één van onze Rangers! 

Ontmoet&Groet met Djambo - Na de 

minidisco blijft Djambo nog even voor een 

high five, knuffel of een foto!

Koningsdag - Op de laatste bladzijde vind je informatie over 

alle leuke activiteiten die er met koningsdag te doen zijn.



Kidskluppie - Iedere middag staan er 
weer leuke activiteiten gepland voor 
de Zebra’s en Lions. Als het even kan 
gaan we lekker naar buiten maar we 
verzamelen altijd in de Djambo Club. Tot 
straks!

Zwyntjestijd    10.00 - 10.30

’t Knutselkluppie    10.30 - 12.00

Kidskluppie!    15.00 - 15.45
    
Zwi-zwa-zwyntjesspellies    16.00 - 16.30

Minidisco met Djambo   19.00 - 19.30

Ontmoet&Groet met Djambo   19.30 - 19.45 
 
Afrikaanse Dansworkshop!   19.45 - 20.30 

Zondag 30 april
Vroege Vogels @Safaripark   08.30 - 10.30 
Inschrijven & informatie bij infocafe/receptie  

Swem @Junglebad    09.30 - 10.00
 
Zwyntjestijd    10.00 - 10.30

’t Knutselkluppie    10.30 - 12.00

Kidskluppie!    15.00 - 15.45

Zwi-zwa-zwyntjesspellies met Djambo 16.00 - 16.30
 
Minidisco     19.00 - 19.30
 
Watoto Show         19.30 - 20.00

Zaterdag 29 april

Vrijdag 28 april
Zwyntjestijd    10.00 - 10.30 
 
‘t Knutselkluppie    10.30 - 12.00 
 
Schminkfestijn!    16.00 - 16.30

Minidisco met Djambo   19.00 - 19.30 
 
Serge&Coco    19.30

Watotoshow - Zoek na de minidisco een 

lekker plekje in de Djambo Club en geniet 

van het meeleeftheater voor jong en oud.  

Schminkfestijn! - Rangers, princessen, lievelingsdieren, het kan allemaal! Kom naar de Djambo Club en laat je schminken! 

’t Knutselkluppie - Iedere dag maken we een verrassende 

Afrikaans gethematiseerde knutsie in ongeveer 3 kwartier. 

Tussen 10:00 en 12:00 staan de Rangers voor je klaar in de 

Djambo Club. Je kan dus binnenlopen wanneer het jou het 

beste uitkomt. 

Minidisco - Gezellige safarihits en stoere danspasjes.. Iedere 
avond sluiten we de dag af met een swingende minidisco. Kijk snel 
op het programma om te zien wanneer Djambo mee komt dansen!

Serge&Coco - Een superleuke voorstelling van Serge en Coco. 

De knuffels van Coco: Teddy en Wezeltje zijn deze keer ook 

van de partij. Veel lachen en meedoen met deze fantastische 

kindershow van buikspreker Serge. Speciaal voor iedereen 

die kind is …. of is geweest! 

Zwi-zwa-zwyntjesspellies - Iedere middag kunnen de zw-

yntjes spellies spelen met de Rangers. Ga je mee op avontuur?

Zwyntjestyd - Rustig wakker worden met 

een klein verhaaltje en een spelletje. Een 

fijne opstart voor de allerkleinsten.



Volwassenbingo! - Om 20.15 zitten de Rangers klaar 
met toffe prijzen! Met maarliefst 8 rondes is de kans 
op winnen wel heel groot. Kijk op het programma om te 
zien welke avond de bingo deze week is. 
 
Een losse ronde kost €2,-
En 8 rondes is één keer kosten €12,-

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.

Kosten: €4,50 p.p. 
Kijk snel op het animatieprogramma wanneer de 
eerstvolgende Vroege Vogels wandeling gepland staat 
en schrijf je in. Inschrijven kan tot uiterlijk 17.00 de dag 
vóór de activiteit. 
 
Voor Vroege Vogels dient u in het bezit te zijn van een 
geldig toegangsbewijs voor het Safaripark. 

Kinderbingo! - 3 leuke ronde’s met prijzen! Om 14.00 uur 
zitten we met lekker weer bij het Watoto theater buiten. Bij 
slechter weer zitten we in de Djamboclub!

Een boekje kost €5,-

Koningsdag - Vakantiepark Beekse Bergen kleurt oranje! 
We knutselen de mooiste kroontjes en hebben een heus 
koningsbal! Doe mee met de leukste koningsdag 
activiteiten zoals de spannende konigsspelen vanaf 14.00 
op het sportveld of leg vanaf 15.00 een kleedje neer op de 
junglemarkt en probeer je oude spulletjes te verkopen.

Koningsbuffet - Vanaf 17.00 kan je in restaurant 
Kaapstad genieten van een uitgebreid koningsbuffet. 
Zorg wel dat je alvast een tafeltje reserveerd. Dit kan in 
het restaurant zelf. Wat helemaal leuk is, is dat kinderen 
dezelfde dag bij het knutselen een kroon kunnen maken. 
Als ze deze zelfgemaakte kroon op zetten tijdens het buffet 
krijgen zij €2.50 korting. 

Koningsbal - Laat je talent zien tijdens het koningsbal! 
naast verschillende (dans)spellies houden we ook een 
talentenjacht. Schrijf je in bij een van de Rangers als je 
een act wilt doen! Het koningsbal wordt geopent door de 
opruim koning&koningin!

Extra informatie

Afrikaanse dansworkshop! - In Afrika is dansen een 
belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Er wordt gedanst 
als mensen blij zijn, als er een kind geboren wordt, maar ook 
om elkaar te troosten. Kortom, wil je nog meer leren van de 
Afrikaanse cultuur en genieten van Afrikaanse muziek? Kom 
dan naar onze dansworkshop! 


