
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJDAG 12 OKTOBER 2018 
 

20:00 Welkom en fotoshoot met Barry Bever 

Joehoooee! Tijd voor een te gekke week, 
Kom kennismaken met Barry Bever!  

ZONDAG 14 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s Dance 3+ 

10:00 Campingvriendjesclub 3+ 

Een knutsel met de gevallen bladeren van de 
bomen? Hoe zijn jullie daar nou weer op 
gekomen? 

13:00 Voetballen 8+ 

13:00 Voetballen 12+ 

Maak jij de ene panna na de andere?  
Laat maar zien! 

16:00 Vlottenrace 8+ 

3, 2, 1… Go, go, go, go! 
Welk team steelt de show? 

19:00 Theaterfeest 3+ 

Wat is er allemaal aan de hand? 
Er gebeurt weer van alles hier op het eiland!  

20:00 Expeditie Eiland van Maurik 12+ 

We gaan op expeditie, 
weet jij de proeven te doorstaan? 

ZATERDAG 13 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s Dance 3+ 

10:00 **Ponyrijden 3+ 
(opgave bij de receptie) 

10:00 Campingvriendjesclub 3+ 

Het is herfstvakantie!  
We gaan er weer toffe dagen van maken.  

11:00 Klimmen op de klimwand 6+ 

11:30 Klimmen op de klimwand 12+ 

14:00 Becky’s Avontuuruur 4+ 

We gaan met Becky op avontuur, we komen zelfs 
langs de grote schuur! 

15:00 Kano race 12+ 

We verzamelen bij de animatiezaal,  
daarna barst de race los op het water!  

18:00 Het Eiland van Maurik treintje 3+ 

Het treintje rijdt weer rond om zoveel mogelijk 
kinderen op te halen voor het theaterfeest!  

19:00 Theaterfeest 3+ 

Rik heeft iets te vertellen, 
moeten we Becky nu gaan bellen? 

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

De muziek en de discolampen staan aan, 
niemand kan meer stil blijven staan! 

Vakantiepark Eiland van Maurik 13 oktober t/m 19 oktober 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAANDAG 15 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s Dance 3+ 

10:00 Campingvriendjesclub 3+ 

Dit beest kennen we allemaal, 
maar het knutselen is een ander verhaal! 

16:00 Beachvolleybal 8+ 

Doen jullie mee met een potje volleybal? 
Kom maar op!  

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

20:30 Maffia Night 12+ 
Vanavond een spannend mafia spel, 
eens zien of jij een echte Don bent! 
  

DINSDAG 16 OKTOBER 2018 
 

09:30 Let’s dance 3+ 

10:00 Outdoor bootcamp 8+ 

10:00 Outdoor bootcamp 12+ 

We gaan lekker naar buiten sporten! 
Ga je mee? We trainen in twee groepen. 

14:00 Barry’s Breakout 4+ 

Help jij Barry te ontsnappen? 
Los de raadsels op en help elkaar! 

16:00 Kanovaren 12+ 
Stap de kano in! 
Dit is pas het begin… 

19:00 Theaterfeest 3+ 

Becky en Rik zijn weer on tour, 
waarom kijken ze toch zo stoer?  

20:30 Verboden te lachen quiz  
 (voor het hele gezin) 

Lachen is gezond, 
maar hopelijk beweeg je niet met je mond! 
  WOENSDAG 17 OKTOBER 2018 

 

09:45 Let’s Dance 3+ 

10:00 Campingvriendjesclub 3+ 

We maken iets cools voor thuis, 
deze knutsel is zeker wel pluis! 

11:00 Olympische waterspelen 8+  

Kom naar het zwembad!  
Daar hebben we toffe spellen voor je! 

16:00 Beach voetbal 8+ 

16:00 Beach voetbal 12+ 

We verzamelen op het strand, 
Voetbal je mee? 

18:00 Het Eiland van Maurik treintje 3+ 

Het treintje rijdt weer rond om zoveel mogelijk 
kinderen op te halen voor het theaterfeest!  

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

19:00 Theaterfeest 3+ 

Een banaan aan zijn oor oor? 
Geen wonder dat Rik niks hoort!  

20:30 After summer beachparty 12+ 

Gezellig met elkaar, 
Een after summer beachparty op het strand! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DONDERDAG 18 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s Dance 3+ 

10:00 Campingvriendjesclub 3+ 

Kom je eigen lampion maken voor vanavond,  
wij kunnen haast niet wachten tot het donker! 

11:00 Waterfietsenrace 12+ 

Yeah, kom je ook? Verzamelen bij de animatiezaal, 
en daarna los! 

14:00 Goud zoeken met Becky 6+ 

Laten we beginnen, 
wie gaat het goud vinden? 

15:30 Wandklimmen 6+ 

16:00 Wandklimmen 12+ 

Ben jij erbij op de klimwand vanmiddag? 
Let’s go! 

19:00 Lampionnenoptocht  

Laat je eigen lampion maar zien,  
die scoort zeker een dikke tien! 

20:30 Jongens tegen de meiden show 
(voor het hele gezin) 

Wie gaat er met de winst vandoor? 
Staan de jongens of de meiden voor?  

VRIJDAG 19 OKTOBER 2018 
 

09:45 Let’s Dance 3+ 

10:00 Campingvriendjesclub 3+ 

Dit is precies wat ik bedoel! 
Wat een mooie paddenstoel… 

11:00 Voetbal 8+ 

11:00 Voetbal 12+ 

Doe een potje mee!  
Dan zijn wij dik tevree… 

15:00 Welkom en fotoshoot met 
 Barry de Bever  

Barry de Bever heet iedereen van harte welkom! 
Plezier, daar draait het hier om! 

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

20:00 Kampvuur 12+ 

Genieten rond de klok van acht uur, 
je kunt ons vinden bij het kampvuur!  
 

** 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! 

 


