
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 betekent 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 26 Junie
Zwyntjestijd     10.00 - 10.30

’t Knutselkluppie    10.30 - 12.00 
 
Kidskluppie    15.00 - 15.45

Zwi-Zwa-Zwyntjes spellies   16.00- 16.30 

Minidisco  met Djambo   19.00 - 19.30 
 
Rangerverhaallie    19.30 - 20.00 

Zwyntjestijd    10.00 - 10.30

’t Knutselkluppie    10.30 - 12.00 
 
Kidskluppie    15.00 - 15.45 
 
Zwi-Zwa-Zwyntjes spellies   16.00 - 16.30

Minidisco met Djambo   19.00 - 19.30 
 
Musziek maak    19.30 - 20.00 

Leeuw en Antiloop    20.00 - 20.45

Zwyntjestijd met Djambo!   10.00 - 10.30

’t Knutselkluppie    10.30 - 12.00 

Kidskluppie    15.00 - 15.45

Zwi-Zwa-Zwyntjes spellies   16.00 - 16.30

Hocki @Sportveld    16.00 - 17.00 

Minidisco     19.00 - 19.30

Watoto Show    19.30 - 20.00 

Donderdag 29 Junie

Woensdag 28 Junie

Dinsdag 27 Junie

Musziek Maak - Muziek maken met trommels! De Rangers hebben een tof verhaal waar heel veel geluiden in voorkomen! Trommel jij mee? 

Minidisco & Ontmoet&Groet met Djambo! - 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! Na de minidisco blijft Djambo  

nog even voor een high five, knuffel of een foto!

Zwyntjestijd     10.00 - 10.30

’t Knutselkluppie    10.30 - 12.00 
 
Kidskluppie    15.00 - 15.45

Zwi-Zwa-Zwyntjes spellies   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

Watotoshow - Zoek na de minidisco een 

lekker plekje in de Djambo Club en geniet 

van het Beekse Bergen meeleeftheater 

voor jong en oud.  

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. 

Leeuw en Antiloop - Als antiloop moet je goed oppassen dat 
je staart niet wordt afgepakt door de leeuwen!  

Rangerverhaallie - Dit is jouw kans om met de Rangers mee te doen in een verhaal voor het slapen gaan. 

Hocki - Om 16.00 zijn de Rangers te vinden op het sportveld 

voor een hockeywedstrijd! 



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
 
Ping Pong    16.00 - 17.00

Minidisco     19.00 - 19.30

Watoto Show    19.30 - 20.00 
      
Weerwolven van Beekse Bergen  20.15 - 21.15

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 
 
Musiek maak    19.30 - 20.00

Beachvolleybal @2e strandje  20.15 - 21.15 

Saterdag 1 julie

Vrydag 30 junie
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

Minute to win it!    20.00 - 21.00

Zwi-zwa-zwyntjesspellies - Iedere middag kunnen de  

zwyntjes 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.Djambo laat zijn slurf ook nog even zien!

Sondag 2 julie

Weerwolven van Beekse Bergen - Durf jij het  spannendste spel van Beekse Bergen te spelen?  De weerwolven hebben Beekse Bergen overgenomen! Help jij mee om ze te verslaan?

’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. 

Beachvolleybal - Trek je schoenen en sokken maar uit 

want we gaan het strand op! Om 20.15 staan de Rangers 

met een volleybal klaar op het 2e strandje!

Ping Pong - Voor de fanatieke jongens en meisjes op  

Vakantiepark Beekse Bergen spelen we ping-pong.  

We verzamelen bij de ping-pong tafels vóór de Afrika Club 

Minute to win it - Binnen 1 minuut 
spelletjes doen! Kan jij het aan? 


