
	
 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	

	 	
 
	
	
	
	
 
 
 
	
	
	
 
 

VRIJDAG 19 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 
Wat gaan we vandaag maken? 
Jij weet deze knutsel vast te kraken! 
10:30 Voetbaltoernooi (6+) Avontura 

Schiet die bal eens hard in het net, 
dat was een goede voorzet! 
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 

We gaan weer dansen met z’n allen! 
Let’s go, laat de speakers maar knallen! 
20:30 So you think you can dance 

(AL) 
Avontura 

Ga jij zitten of staan? Bij deze show gaan we er in ieder 
geval tegenaan! 
 

ZONDAG 21 JULI 2019 
 

09:30 Campingvriendjesclub (AL) Avontura 
Hand in hand lopen we naar de knutselclub, 
vandaag maken we iets met een schub! 
13:30 Aquadance (AL) Zwembad 
Het water vliegt alle kanten op, 
je lijkt wel op Spongebob! 
15:00 Armband workshop (4+) Avontura 
Wat is er aan de hand? We maken een echte armband! 

15:00 Aqua Spinner (8+) Beachclub 
Opgave bij de 
Receptie: 7,50 p.p. 
15:00 Snelle estafette (AL) Avontura 
Ben jij behendig en snel, dat ben jij heel goed in dit spel! 

18:00 Eiland Avontura Express Optap 
Plaatsen 

19:00 Ibiza loungeparty (AL) Beachclub 
Met afsluitend een vuurwerkshow! 

ZATERDAG 20 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	
Bij de knutsel gaan we heel ver! 
Vandaag maken we een zeester! 
10:30 3 is te veel (4+) Avontura 

Kun jij goed tellen? 
Zo niet, snel herstellen! 
13:30 Aquafit (AL) Zwembad 

We gaan vandaag weer voor een top resultaat, 
je conditie weer in een goede staat! 
16:00 Frisbee (6+) Avontura 

Dit spel is niet heel ingewikkeld, 
maar je raakt bij dit spel zeker geprikkeld! 
18:00  Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

Plaatsen 
Yihaa daar gaan we weer! 
19:00 Theaterfeest met Rik & Becky 

(AL) 
Avontura 

Het is weer tijd voor lachen, gieren, brullen. 
Welke wens gaan ze vandaag vervullen? 
20:30 Bingo (AL) Avontura 
Winnen doe je bij de bingo! Kaartverkoop bij aanvang! 
€7,50,- voor 4 rondes. Neem je pen mee! 

Vakantiepark Eiland van Maurik  
19 t/m 25 juli 2019 

KINDERPROGRAMMA 
 



	
	
 
	
 
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
 
	
	
	
 
	
	
	
 
	
	
 
	
	
 
	
	

MAANDAG 22 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 
Hopelijk heb je genoeg geslapen, 
want we maken super-apen! 
10:30 ABC-tocht (6+) Avontura 
Ken jij het alfabet van A tot Z, 
dan heb jij op school vast goed opgelet! 
13:30 Klimmen aan de klimwand (6+) Avontura 
Klimmen en klauteren, wat vet! 
Dit zorgt voor dikke pret! 
16:00 Apekooien (4+) Avontura 
Kun jij de aap nadoen, 
laat het zien en word kampioen! 
18:00 Eiland Avontura Express Opstap 

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

(AL) 
Avontura 

Daar zijn ze weer die twee, 
wat nemen ze vandaag mee? 
20:30 Karaokeavond (AL) Avontura 
Laat je lekker gaan,  
zing dat liedje over die banaan! 

DINSDAG 23 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 

Dit heb ik nog nooit gezien, 
het telt van nul naar tien! 
10:30 Aquavoetbal (4+) Beachclub 

Voetballen en water, 
dat wordt een geschater!  
13:30 Aquafit (AL) Zwembad 

Bewegen in het water is erg gezond, 
ben jij zo lenig als een hond? 
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 

Dansen doen we zij aan zij, 
na deze disco ben jij weer helemaal bij! 
20:30 Kampvuur (AL) Beachclub 

Een half uur na 8 uur is het weer tijd voor een 
kampvuur! 

Vakantiepark Eiland van Maurik  
19 t/m 25 juli 2019 

KINDERPROGRAMMA 
 



	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 

WOENSDAG 24 JULI 2019 
 

09:30 Barry de Beverclub (AL) Avontura 
Er valt weer een boel te beleven, 
voor deze knutsel hoef je niet te beven! 
10:30 Cluedo (AL) Avontura 

Weet jij wie de dader is, 
of heb jij het toch mis! 
13:30 Klimmen aan de klimwand (6+) Avontura 

Klimmen en klauteren, wat vet! 
Dit zorgt voor dikke pret! 
15:00 Bouw estafette (8+) Beachclub 

Een estafette waarbij je moet bouwen, 
ben benieuwd wat het animatie team daarvan heeft 
gebrouwen! 
18:00 Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

Plaatsen 
Stap in bij een van de opstapplaatsen! 
19:00 Theaterfeest met Rik & Becky Avontura 
Het is weer een uur of zeven, 
tijd om een nieuw avontuur te beleven! 
19:00 Aqua Spinner (8+) Beachclub 
Opgave bij de receptie: €7,50 p.p. 
20:30 Filmavond (AL) Avontura 
Kom maar gauw zitten! Een nieuwe film staat weer voor 
jullie klaar! 

DONDERDAG 25 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 
Ja je hoort het goed, 
vandaag maken we een toverhoed! 
10:30 Bumperbal (AL) Beachclub 
Weet jij de ballen tegen te houden, 
het thema is oerwouden! 
14:00 **Superschuimparty + 

Buikschuifbaan** (AL) 
Voetbalveld 
Eksche 
Waard 

Ben jij kaar voor deze toffe middag? 

15:00 Colors (6+) Beachclub 
Ken jij alle kleuren, 
dan weet jij vast wat er moet gebeuren! 
18:00 Eiland Avontura Express Opstap 

Plaatsen 
Stap in bij een van de opstapplaatsen! 

19:00 Rik en Becky’s Minidisco (AL) Avontura 
Dansen is een leuke bezigheid, 
je vergeet soms zo de tijd! 
20:30 Steven Kazan (AL) Avontura 
Steven brengt een show vol humor, interactie en 
natuurlijk ongelooflijke goocheltrucs. 

Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId14 is niet aangetroffen in het bestand.

** 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! 

	


