
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s Dance 3+ 

10:00 **Ponyrijden 
(Opgave bij de receptie) 

10:00 Campingvriendjesclub 3+ 

Neem zoveel mogelijk bladeren mee, 
deze knutsel wordt weer oké!   

11:00 Klimmen op de klimwand 6+ 

11:30 Klimmen op de klimwand 12+ 

15:00 Funboats 12+ 

Met de funboats op het water, 
ik zie je later! 

18:00 Ophaalronde  3+ 

We halen jullie op om mee te gaan naar het 
theaterfeest! Iedere dag een andere hoek! 

19:00 Theaterfeest 3+ 

Daar zijn ze weer, die twee! 
Wat maken ze vandaag mee? 

21:00 Disco in de theaterzaal 12+ 
(tot 23:00 uur) 

Een avond vol muziek, 
stilstaan is geen optie!  
 

ZONDAG 21 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s dance 3+ 

10:00 Kids bootcamp 6+ 

We gaan vandaag lekker naar buiten, dus trek je 
sportkleren aan! We gaan! 

10:00 Power Bootcamp 12+ 

Kijk uit voor het obstakel gevaar, 
krijg jij dat makkelijk voor elkaar? 

11:00 Schminken 3+ 

Komt dat zien, komt dat zien, we maken onszelf 
alvast mooi voor Halloween! 

14:00 Levend familie kwartet 
(Voor het hele gezin) 

Welk gezin verzamelt ze alle vier het snelst? 

19:00 Theaterfeest 3+ 

Heb je het al gelezen? 
Bij dit theaterfeest moet je wezen… 

20:30 Sing along night 
(voor het hele gezin) 

Welk team zingt het beste mee? 
Het gaat om tekst, melodie en punten! 
 

Vakantiepark Eiland van Maurik 20 oktober t/m 28 oktober 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 22 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s Dance 3+ 

10:00 Campingvriendjesclub 3+ 

Een kunstwerk maken wij, 
dit maakt iedereen blij!  

15:00 Welkom en fotoshoot  
met Barry de Bever 3+ 

Daar is hij weer! 
Wat heeft onze favoriete bever dit keer?  

18:30 **Ponyrijden 3+ 
(opgave bij de receptie 

20:00 Pictionary 12+ 
Snel tekenen én raden, daar gaat het om, 
Voor je het weet is de tijd om… 
 
  

DINSDAG 23 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s Dance 3+ 

10:00 Barry de Bever club 3+ 

Buiten waait het hard, 
maar samen met Barry gaan wij binnen van start! 

14:00 Zandkastelen bouwen  
Wat is er aan de hand? 
We bouwen op het strand!  

16:00 Vlottenrace 10+ 

Bouw een vlot en gaan, 
welk team gaat het andere verslaan? 

19:00 Theaterfeest 3+ 

Rik heeft weer iets meegenomen, 
hoe is hij hier nu weer aangekomen?   

20:30 Capture the flag 12+ 
Weet jij de vlag te krijgen? 
Te gek! 
  

WOENSDAG 24 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s Dance 3+ 

10:00 Campingvriendjesclub 3+ 

Hier op het eiland zijn wij niet te houden! 
We gaan weer iets moois bouwen! 

11:00 Waterspelletjes in het zwembad 8+ 

Kom op naar het zwembad! 
We hebben allerlei leuke spelletjes voor je!  

16:00 Master midgetgolf 12+ 

Midgetgolf maar dan net iets anders, 
Heb je een vraag goed? Dan mag je pas slaan! 

18:00 Ophaalronde 3+ 

We halen jullie op om mee te gaan naar het 
theaterfeest! Iedere dag een andere hoek! 

18:30 **Ponyrijden 3+ 
(opgave bij de receptie) 

19:00 Theaterfeest 3+ 

Becky komt daar om de hoek, 
ze heeft iets geks gelezen in een boek! 

20:30 Mega Party & Co 
(voor het hele gezin) 

Wat Mega Party & Co heeft te betekenen? 
Gezinnen die vragen beantwoorden en tekenen!   

DONDERDAG 25 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s Dance 3+ 

10:00 Campingvriendjesclub 3+ 

Een knutsel vol met kleuren, 
weet jij wat er gaat gebeuren? 

14:00 Voetbaltoernooi 8+  

14:00 Voetbaltoernooi 12+ 

Panna hier, panna daar, 
Sta jij al klaar?   

19:00 Theaterfeest 3+ 

De ruimte in? 
Dat is toch een heel gek begin? 

20:30 Crime Scene 12+ 

Wat hier is gebeurd klopt niet, 
eens zien of jij dat ziet… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VRIJDAG 26 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s Dance 3+ 

10:00 Campingvriendjesclub 3+ 

Een aquarium vol met vissen, 
dit wil je toch niet missen?  

16:00 Super speurtocht  
(voor het hele gezin)  

Deze tocht loop je met z’n allen, 
Lossen jullie alle raadsels op? Speuren maar! 

18:00 Fotoshoot met Barry Bever 

18:30 **Ponyrijden 3+ 
(opgave bij de receptie) 

20:00 Smokkelspel 12+ 

Wat smokkel jij over de grens? 
Ga ervoor, want de politie heeft je door! 
 

ZATERDAG 27 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s Dance 4+ 

10:00 Campingvriendjesclub 4+ 

Wat een gemak, 
wij maken een pennenbak!  

11:00 Klimmen op de klimwand 6+ 

11:30 Klimmen op de klimwand 12+ 

Even de handen uit de mouwen, kom op! 

16:00 Kanovaren 10+ 

Bij de animatiezaal begint een strijd, 
wees daarom op tijd! 

18:00 Ophaalronde 3+ 

We halen jullie op om mee te gaan naar het 
theaterfeest! Iedere dag een andere hoek! 

19:00 Theaterfeest 3+ 

Zit er iets tussen zijn tanden 
Hij heeft het zelfs aan zijn handen!  

20:30 Kampvuur 12+ 

Kom rond de klok van acht uur, 
we zorgen voor een gezellig kampvuur! 
 

ZONDAG 28 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s Dance 3+ 

10:00 Kids bootcamp 6+ 

We gaan vandaag lekker naar buiten, dus trek je 
sportkleren aan! We gaan! 

10:00 Power bootcamp 12+ 

Kijk uit voor het obstakel gevaar, 
krijg jij dat makkelijk voor elkaar? 

14:00 Beach soccer 8+ 

Kom naar het strand  
en blijf dan zeker niet aan de kant! 

14:00 Beach soccer 12+ 

Trap gezellig een balletje mee,  
we verzamelen op het strand! 

16:00 Filmmiddag  
(Voor het hele gezin) 

Sluit je vakantie af met een fijne film.  
We zien je graag! 

** Ponyrijden: Geef je op bij de receptie! Kosten: 
€2,50 rondjes stappen. Bij genoeg ervaring, 20 

min zelfstandig rijden voor €5,-. 
 
 

STARTPUNT? Animatieruimte! 
Tenzij anders aangegeven 

 
SLECHT WEER? Kom toch! 
We doen altijd iets leuks. 

 
DOE JE MEE MET ONS? 

Deelname op eigen risico. 
 

IN/OP HET WATER? 
Zwemdiploma verplicht! 

 


