
	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRIJDAG 9 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 

Een molen met wieken, 
wij gaan tijdens deze knutsel pieken!  
10:30 Voetbaltoernooi (6+) Avontura 

Wat een pret!  Schiet jij de bal in het net? 
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 

Dansen vinden wij leuk! Of lig jij in een deuk? 
20:30 Vlog workshop (AL) Avontura 

Weet jij alles over vloggen? Kom bij deze workshop en 
misschien leer je nog meer! 
 

ZONDAG 11 AUGUSTUS 2019 
 

09:30 Campingvriendjesclub (AL) Avontura 
Wat een geschreeuw! 
Vandaag maken we een echte oranje leeuw!  
13:30 Aquadance (AL) Zwembad 
Dit is te gek! We gaan dansen in het water! 

15:00 Maak het verhaal af (4+) Avontura 
Waar eindigt het, 
Dit spel zorgt voor veel pret! 
15:00 Aqua Spinner (8+) Beachclub 
Opgave bij de receptie: €7,50 p.p. 

15:00 Apenkooien (AL) Avontura 
Klim maar snel, doe je dit niet? Dan vangt de aap je wel! 

19:00 Ibiza loungeparty met 
vuurwerkshow (AL) 

Beachclub 

Dit wordt een te gek feest! Zorg dat je er bent geweest! 

ZATERDAG 10 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 
Dit is fijn! 
We maken een supermooie vlaggenlijn!  
10:30 Kwallenballen (4+) Avontura 

Geef die bal een lal! We gaan spelen met een 
kwallenbal! 
13:30 Aquafit (AL) Zwembad 

Samen worden we fit! Bij deze workout weet ik zeker 
dat je niet zit! 
16:00 Letter zoektocht (6+) Avontura 

Op zoek naar de leukste letter, 
Is het de ‘b’, die zit in het Engelse woord better! 
18:00  Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

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

(AL) 
Avontura 

Wat is er aan de hand? 
Vandaag zijn we gewoon in Nederland!  
20:30 Muziek Bingo (AL) Avontura 
Winnen doe jij bij de bingo! 
€7,50,- voor 4 rondes. Kaartverkoop bij aanvang! 
Neem je pen mee! 
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MAANDAG 12 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 
Pak de schaar er vast maar bij,  
van deze knutsel worden we blij!  
10:30 Monster tikkertje (4+) Avontura 
Hou jij het monster bij of komt hij heel ver? 
13:30 Klimmen aan de klimwand (6+) Avontura 
Klim jij mee! Om half twee erbij zijn! 
16:00 Natuurchallenges (6+) Avontura 
Om 4 uur gaan we op een natuur avontuur! 
18:00 Eiland Avontura Express Opstap 

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

(AL) 
Avontura 

Zorg dat je hier ook bij komt, met Rik & Becky de wereld 
rond!  
20:30 Alles mag op maandag (AL) Avontura 
Deze show is te gek! 
Hier voel jij je helemaal op je plek! 

DINSDAG 13 AUGUSTUS 2019 
 
09:15 Lesjes ponyrijden (3+) 

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

09:30 Campingvriendjesclub (AL) Avontura 
Ojee! 
We hebben weer een goed idee!  
10:30 Kids bootcamp (4+) Beachclub 

Eens zien hoe dat gaat! Sta jij paraat?  
13:30 Aquafit (AL) Zwembad 

Spitter, spetter, spater! 
Lekker in het water! 
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 

Het is weer tijd om te dansen met Rik & Becky! 
20:30 Jongens tegen de meisjes (AL) Avontura 

Wat een spannende strijd! Ze zijn allebei goed dat is een 
feit! 
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WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019 
 

09:30 Barry de Beverclub (AL) Avontura 
Barry de Bever heeft weer een goed idee!  
Doe je mee?  
10:30 Klimmen aan de klimwand (AL) Avontura 

Klimmen en klauteren omhoog! Wow wat kom jij hoog! 
13:30 Koekjes bakken (6+) Avontura 

Bak jij met ons mee? 
15:00 Pion estafette (8+) Beachclub 

De pionnen staan al klaar! 
Ik zeg, beginnen maar! 
18:00 Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

Plaatsen 
Stap in bij een van de opstapplaatsen! 
19:00 Theaterfeest met Rik & Becky Avontura 
Van deze taal heb ik echt nog nooit gehoord!  
Het lijkt wel alsof de radio stoort!  
19:00 Aqua Spinner (8+) Beachclub 
Opgave bij de receptie: €7,50 p.p. 
20:30 Kraak de kluis (AL) Avontura 
Kom toch weg voor de buis!  
Kraak jij deze kluis? 

DONDERDAG 15 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 
Van verkeer weet ik erg veel! 
Rood, oranje en geel! 
10:30 Raak de fles (AL) Beachclub 
Was die mis of raak, 
Probeer het in ieder geval heel vaak! 
14:00 Ratten en Raven (6+) Beachclub 
Raven en ratten wie kan dit? 
Het is niet de bedoeling dat je zit! 
15:00 Schatzoekers (6+) Beachclub 
Opzoek naar de schat!  
Dat is nogal wat! 
18:00 Eiland Avontura Express Opstap 

Plaatsen 
Stap in bij een van de opstapplaatsen! 

19:00 Rik en Becky’s Minidisco (AL) Avontura 
Rik en becky staan weer klaar! Dansen maar! 

20:30 Wie is de mol (AL) Avontura 
Wat een lol, maar wie is de mol? 

** 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! 

 


