
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	

	 	
 
	
	
	
	
 
 
 
	
	
	
 
 
	
 

VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2019 
  
09:15 Lesjes ponyrijden (3+) 

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

opgeven bij de receptie 
09:30 Campingvriendjesclub (AL)  Avontura 

Dat is maf! 
We maken een eigen toverstaf!  
10:30 Voetbaltoernooi (6+) Avontura 

Wat een pret, schiet jij de bal in het net? 
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 (AL) Opstap  

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

We gaan heen en weer! 
Op en neer! 
20:30 Funbingo (AL) Beachclub 

Winnen doe jij bij de bingo! 
€7,50,- voor 4 rondes. Kaartverkoop bij aanvang! 
Neem je pen mee! 
 

ZONDAG 4 AUGUSTUS 2019 
 

09:30 Campingvriendjesclub (AL) Avontura 
Met deze knutsel maken we dromen waar!  
13:30 Aquadance (AL) Zwembad 
Dit is te gek! We gaan dansen in het water! 

15:00 Smokkelspel (4+) Avontura 
Smokkel jij alles over de grens? 
Dan ben jij de winnaar van dit spel! 
15:00 Aqua Spinner (8+) Beachclub 
Opgave bij de receptie: €7,50 p.p. 

15:00 Flessenvoetbal (AL) Avontura 
Geef die bal een schop! 
Flessenvoetbal is helemaal top! 
18:00 Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

Plaatsen 
Stap op bij een van de opstapplaatsen 

19:00 Minidisco met Barry de Bever 
(AL) 

Avontura 

Barry bij de minidisco, te gek! 
Hier voel jij je helemaal op je plek? 
20:30 Echt waar? (AL) Beachclub 
Zeg maar wat het is, 
heb je het goed of is het mis?  

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 2019 
 

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

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

09:30 Campingvriendjesclub (AL)	 Avontura	
Becky komt langs om iets tofs te maken,  
weet jij deze knutsel te kraken?  
10:30 Fireworks (4+) Avontura 

Vanavond is het feest dus je moet zeker bij dit spel zijn 
geweest! 
13:30 Aquafit (AL) Zwembad 

Fit in het water,  
doe je de bewegingen op tijd of net iets later? 
16:00 Het grote Nieuwjaars spel (6+) Avontura 

Het is een grote chaos in dit spel! 
Ken jij dit wel? 
19:00 New Year’s Eve Party (AL) Beachclub 
Met afsluitend een vuurwerkshow! 

Vakantiepark Eiland van Maurik  
2 t/m 8 Augustus 2019 
KINDERPROGRAMMA 

 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
 
	
	
	
 
	
	
	
	
	
 
	
	
 
 
 
 
 
 
 

MAANDAG 5 AUGUSTUS 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 is dit voor een gek dier?  
Het wordt steeds gekker hier!  
10:30 Paperclip ruilspel (6+) Avontura 
Van ruilen komt… nog meer ruilen! 
13:30 Klimmen aan de klimwand (6+) Avontura 
Klim en klauter jij omhoog!  
Wauw wat kom jij hoog! 
16:00 Het web (4+) Avontura 
What’s your next step? 
Dit is het web! 
18:00 Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

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

(AL) 
Avontura 

Daar zijn Rik & Becky weer! Waar is het feestje deze 
keer?  
20:30 Glow in the Dark tocht (AL) Avontura 
Spannend zeg! We gaan met glow in the dark over het 
park! 

DINSDAG 6 AUGUSTUS 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 kunnen zelf toveren, 
kijk deze speciale tekening maar eens!  
10:30 Blaasvoetbal (4+) Beachclub 

Blaas jij met ons mee! 
Dit is blaasvoetbal hoezee! 
13:30 Aquafit (AL) Zwembad 

Fit in het water, doe je de bewegingen op tijd of net iets 
later? 
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 (AL) Opstap  

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

Rik en Becky bij de minidisco, te gek! 
Hier voel jij je helemaal op je plek? 
20:30 Hints (AL) Avontura 

Ik geef je een hint. 
Kijk maar of je wint! 

Vakantiepark Eiland van Maurik  
2 t/m 8 Augustus 2019 
KINDERPROGRAMMA 

 



	
 
 
	
	
 
	
	
	
 

WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2019 
 

09:30 Barry de Beverclub (AL) Avontura 
Knip het uit en plak het op, 
de Campingvriendjesclub staat weer op z’n kop!  
10:30 Klimmen aan de klimwand (AL) Avontura 

Klim en klauter jij omhoog!  
Wauw wat kom jij hoog! 
13:30 Stabal (AL) Avontura 

Hurken doen wij tijdens dit spel! 
Kun jij dit heel snel? 
15:00 Speuren naar sporen (8+) Beachclub 

Moet je eens horen! 
Het is tijd voor het speuren naar sporen! 
18:00 Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

Plaatsen 
Stap in bij een van de opstapplaatsen! 
19:00 Theaterfeest met Rik & Becky Avontura 
Een robot met dezelfde stem? Alsof ik dat niet herken!  
19:00 Aqua Spinner (8+) Beachclub 
Opgave bij de receptie: €7,50 p.p.  
20:30 Kampvuur (AL) Avontura 
Het is weer tijd voor een kampvuur! 

DONDERDAG 8 AUGUSTUS 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 is hier gebeurt? 
Wie heeft dat zeil ingekleurd?  
10:30 Omgekeerd verstoppertje (AL) Beachclub 
Wat een eer! 
Maak jij de ommekeer?  
13:30 Expeditie Maurik (AL) Beachclub 
Geef dat ding een pegel, 
Verover jij de kegel? 
15:00 Kleuren trefbal (6+) Beachclub 
Welke kleur komt hierna? 
Ga jij de kleuren achterna?  
18:00 Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

plaatsen 
Stap in bij een van de opstapplaatsen! 

19:00 Rik en Becky’s Minidisco (AL) Avontura 
We gaan heen en weer! 
Op en neer! 

20:30 
**BIOS XXL**  

(AL) 
BEACHCLUB 

** 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! 

	


