
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	

	 	
 
	
	
 

VRIJDAG 7 JUNI 2019 
 LOCATIE: 
15:00 Warm Welkom met Rik & 

Becky 
Receptie 

16:30 Fotoshoot met Barry (AL) Avontura 
Leuk dat wordt het zeker! 
Ga op de foto met Barry de bever 
19:00 Marshmallows bij het 

kampvuur 
Beachclub 

Het is 7uur! Tijd voor het kampvuur!ub 

ZATERDAG 8 JUNI 2019 
 LOCATIE: 

09:15 **Lesjes ponyrijden (3+) 
(opgave bij receptie)	

Buitenbak 

10:00 **Rondjes ponyrijden (3+) 
(opgave bij receptie)	

Buitenbak 

09:30 Let’s Dance Avontura 
Dit is echt te gek! 
Dansen op elke plek! 
14:00 Koekjesbakken (3+) Avontura 
Bak jij de lekkerste koekjes van het hele Eiland? 
16:00 Klimmen aan de klimwand 

(6+) 
Avontura 

We gaan er weer tegenaan! 
Ben jij het snelst bovenaan? 
18:00 Eiland Avontura Expres  Zie 

opstapplaatsen 
19:00 Theaterfeest met Rik & 

Becky (AL) 
Avontura 

Om 7 uur, 
Is het weer tijd voor een knallend avontuur! 
19:00 Bankvaren (8+)  

Scheurend over het water! 
Opgave bij de receptie! 
7,50 p.p. 

Beachclub 

20:00 Karaokeavond (AL) Avontura 

Sta jij al te springen om een liedje te zingen? 

ZONDAG 9 JUNI 2019 
 LOCATIE: 
09:30 Barry de Beverclub (3+) Avontura 
Het is altijd feest, 
Als je bij de barry beverclub bent geweest! 
10:00  Pinksterbrunch in 

Avontura, tot 13:00! 
Avontura 

 Meer info en reserveren via 
de receptie! 

 

14:00 Bootcamp (6+) Avontura 
Blijf lekker fit, 
Zorg dat je bij de bootcamp niet zit! 
18:00 Eiland Avontura Expres Zie 

opstapplaatsen 
19:00 Minidisco met Barry (AL) Avontura 
Wat een mooie kans, een te gekke dans! 

20:00 Bingo (AL) Avontura 
Dit wordt een toffe bingo! 7,50,- 4 Rondes: Kaartverkoop 
bij aanvang  en neem je pen mee! 

MAANDAG 10 JUNI 2019 
2E PINKSTERDAG LOCATIE: 

09:15 **Lesjes ponyrijden (3+) 
(opgave bij receptie) 

Buitenbak 

10:00 **Rondjes ponyrijden 
(3+) (opgave bij receptie) 

Buitenbak 

09:30 Campingvriendjesclub 
(AL) 

Avontura 

Wat super vet, 
Vandaag een mooie knutsel die zorgt voor dikke pret! 
14:00 Het grote tikspel  (AL) Avontura 
Ken jij dit wel? 
Dit is het grote tikspel! 
16:00 Zandkastelen bouwen 

(AL) 
Beachclub 

Dit worden toffe kunstwerken hoor! 
Kan het water ook onder de tunnel door? 
18:00 Eiland Avontura Expres Zie 

opstapplaatsen 
19:00 Minidisco (AL) Avontura 
Dit wordt echt te gek, wow! 
Het is weer tijd voor de minidisco! 
20:00 Filmavond (AL) Avontura 
Een leuke film voor iedereen, 
Kom jij hier vanavond ook heen? 

Vakantiepark Eiland van Maurik  
PINKSTEREN 2019 

KINDERPROGRAMMA 
 

**Ponyrijden: Geef je op bij de receptie! 
Lesjes: €5,00 p.p. voor 20 min, min. 2 jaar 
rijervaring 
 
Rondjes: : €2,50 p.p. 

	
 

STARTPUNT? 
Avontura bij het podium! 
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! 

	


