
	
 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	

	 	
 
	
	
	
	
 
 
 
	
	
	
 
 
	

VRIJDAG 12 JULI 2019 
 

09:15 Lesjes ponyrijden (3+)  
opgeven bij de receptie 

10:30 Rondjes ponyrijden (3+)  
opgeven bij de receptie 

09:30 Campingvriendjesclub (AL)  Avontura 
We maken iets voor in de lucht heel hoog, 
het wordt een super regenboog! 

10:30 Voetbaltoernooi (6+) Avontura 
Schiet de bal raak tussen die twee palen, 
zo niet, dan moet je de bal halen! 

13:30-
14:30 

Boogschietles voor 8-9-10 
jarigen 

Avontura 

Inschrijven bij de boogschietbaan 
13:30 Splashdance (AL) Zwembad 

Dansen in het zwembad, wat een feest!  
Hier moet je bij zijn geweest! 

15:00 Warm welkom met Barry (AL) Avontura 
Welkom op het Eiland van Maurik!  
Kom jij Barry ook even een high-five geven? 

18:00 Eiland Avontura Express Opstap 
Plaatsen 

Stap in bij een van de opstapplaatsen! 
19:00 Minidisco (AL) Avontura 

Kom gezellig dansen en swingen, 
en natuurlijk meezingen! 

20:30 Film- en muziekquiz (AL) Avontura 
Weet jij alles over films en muziek? 
Deze quiz is namelijk echt uniek! 

ZONDAG 14 JULI 2019 
 

09:30 Campingvriendjesclub (AL) Avontura 
Campingvriendjes zij aan zij, 
van deze knutsel word jij zeker blij! 
13:30 Aquadance (AL) Zwembad 
Spetter, spitter , spater, 
vandaag liggen we weer in het water! 
15:00 Aqua Spinner (8+) Beachclub 
Opgave bij de receptie: €7,50 p.p. 
15:00 Knotshockey (AL) Avontura 
Hockey, dat doe je met een ……! 

18:00 Eiland Avontura Express Opstap 
Plaatsen 

Stap in bij een van de opstapplaatsen! 

19:00 Minidisco met Barry de Bever 
(AL) 

Avontura 

Barry de Bever kent alle dansjes op een rij! 
Deze minidisco is zeker niet snel voorbij! 
20:00 Kampvuur (AL) Beachclub 
Om 8 uur is het weer tijd voor een kampvuur! 

ZATERDAG 13 JULI 2019 
 

09:15 Lesjes ponyrijden (3+)  
opgeven bij de receptie 

10:30 Rondjes ponyrijden (3+)  
opgeven bij de receptie 

09:30 Campingvriendjesclub (AL)	 Avontura	
 Kom gauw hier, 
vandaag maken we je lievelingsdier 
10:30 Omgekeerd verstoppertje 

(4+) 
Avontura 

Verstoppen op de beste plekken, 
deze plek moet je echt checken! 
13:30 Aquafit (AL) Zwemba

d 
Vandaag zijn we in het zwembad, 
wat een waterfestijn wordt dat! 
16:00 **COLORRUN** Avontura 
Dit wordt gaaf! Welke kleur ben jij? 
Max. 100 deelnemers. Opgeven bij het 
animatieteam! 
18:00  Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

Plaatsen 
De express rijdt vandaag weer rond! 
19:00 Theaterfeest met Rik & Becky 

(AL) 
Avontura 

Gaat Rik nou een winkel beginnen? 
Ik hoop wel dat je bij hem kunt pinnen! 
20:30 Kraak de kluis (AL) Avontura 
Deze code is helemaal niet pluis, 
hoe kraken wij nou die kluis? 

Vakantiepark Eiland van Maurik  
12 t/m 18 juli 2019 
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DINSDAG 16 JULI 2019 
 

09:15 Lesjes ponyrijden (3+)  
opgeven bij de receptie 

10:30 Rondjes ponyrijden (3+)  
opgeven bij de receptie 

09:30 Campingvriendjesclub (AL) Avontura 
Het is alweer half tien, 
heb jij de knutsel al gezien? 
10:30 Koekjes bakken (4+) Avontura 

Kom jij ook? 
13:30 Aquafit (AL) Zwemba

d 
Fitter dan fit, 
niets is fitter dan dit! 
15:00 Kidsbingo (AL) Avontura 

Een kinderbingo met fantastische prijzen! 
€5,- voor 3 rondes. Kaartverkoop bij aanvang! 
Neem je pen mee! 
18:00 Eiland Avontura Express Opstap 

Plaatsen 
Stap in bij een van de opstapplaatsen! 
19:00 Minidisco met Rik & Becky (AL) Avontura 

Van Ritmo Vuelta tot de apendans, 
het draait allemaal om balans!  
20:30 Ra Ra Ra Show! (AL) Avontura 

Weet jij het antwoord op alle vragen, 
dan kan je met je team de beker naar huis dragen! 

MAANDAG 15 JULI 2019 
 

09:15 Lesjes ponyrijden (3+) 
opgeven bij de receptie 

10:30 Rondjes ponyrijden (3+) 
opgeven bij de receptie 

09:30 Campingvriendjesclub (AL) Avontura 
Vandaag zitten we weer boven, 
dit wordt iets tofs dat kan ik beloven! 
10:30 Bootcamp (6+) Avontura 
Alle oefeningen komen weer voorbij, 
we beginnen in een lange rij! 
13:30 Klimmen aan de klimwand (6+) Avontura 
De touwen hangen al aan de muur, 
kom langs dit wordt een echt avontuur! 
16:00 Wat voel ik? (4+) Avontura 
Weet jij al wat je voelt, 
ik weet dat jij dat gekke spul bedoelt! 
18:00 Eiland Avontura Express Opstap 

Plaatsen 
Stap in bij een van de opstapplaatsen! 
19:00 Theaterfeest met Rik & Becky 

(AL) 
Avontura 

De klok slaat alweer zeven keer, 
huh? Een toverbeer! 
20:30 Party & Co (AL) Avontura 
Ken jij al deze coole onderdelen, 
dit gaat je niet vervelen! 
 

Vakantiepark Eiland van Maurik  
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WOENSDAG 17 JULI 2019 
 

09:30 Barry de Beverclub (AL) Avontura 
Vandaag knutselen we bevers, 
dat is wel wat anders dan kevers! 
12:00 
18:00 

Hippe Camping Markt (AL) Naast het 
zwembad 

13:30 Klimmen aan de klimwand (6+) Avontura 
Kom klimmen aan de tofste klimwand! 
15:00 Ha boer (8+) Beachclub 

Hé daar staat de boer, 
maar wat is dat voor vervoer? 
18:00 Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

Plaatsen 
De express maakt weer zijn dagelijkse ronde! 
19:00 Theaterfeest met Rik & Becky Avontura 
Het is past echt feest, 
als Rik en Becky zijn geweest! 
19:00 Aqua Spinner (8+) Beachclub 
Opgave bij de receptie: €7,50 p.p. 
20:30 Filmavond (AL) Avontura 
Het is tijd voor een leuke film! Dat zorgt voor veel fun! 

DONDERDAG 18 JULI 2019 
 

09:15 Lesjes ponyrijden (3+)  
opgeven bij de receptie 

10:30 Rondjes ponyrijden (3+) 
opgeven bij de receptie 

09:30 Campingvriendjesclub (AL) Avontura 
Het is weer tijd om te knutselen, 
wat ga jij frutselen? 
10:30 3 is te veel (AL) Beachclu

b 
Ik tel er drie, 
en tijdens dit spel mag dat niet! 
13:30 De gouden bel (AL) Zwemba

d 
Weet jij de bel te luiden, 
je vindt hem in het zuiden! 
15:00 Dieren op het Eiland (6+) Beachclu

b 
Allemaal dieren bij elkaar, 
dat is best wel een beetje raar! 
18:00 Eiland Avontura Express Opstap 

Plaatsen 
19:00 Rik en Becky’s Minidisco (AL) Avontura 
De DJ staat alweer klaar! 
Dit lied is met een gitaar! 
20:30 Super Obstaclerun (AL) Avontura 
Met welke snelheid ren jij over alle obstakels heen? 
We meten het meteen!  
 

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

Lesjes: €5,- p.p. voor 20 minuten, min. leeftijd 2 jaar. 
 
 

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! 

	


