
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	

	 	
 
	
	
	
	
 
 
 
	
	
	
 
 
	
 

VRIJDAG 16 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 schatkaart gaan we maken, eens zien of je dit weet 
te kraken!  
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 Opstap 

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

Wij staan weer klaar, dansen maar! 
20:30 Optreden Steven Kazan (AL) Avontura 

Een gaaf optreden van de enige echte Steven! 
 

ZONDAG 18 AUGUSTUS 2019 
 

09:30 Campingvriendjesclub (AL) Avontura 
Pak de gekleurde papieren er maar bij, 
we knutselen met campingvriendjes aan onze zij!  
13:30 Aquadance (AL) Zwembad 
Dance, dance, dance,  
in het zwembad beleven wij dikke pret!  
15:00  Schipbreukelingen (4+) Avontura 
Waar is het schip gezonken! 
Komt het misschien door een paar vonken? 
15:00 Aqua Spinner (8+) Beachclub 
Opgave bij de receptie: €7,50 p.p. 

15:00 Ultimate Soccer (AL) Avontura 
Wat een pret! 
Schiet jij de bal in het net? 
18:00 Eiland Avontura Express Opstap 

Plaatsen 
Stap in bij een van de opstapplaatsen! 

19:00 Minidisco met Barry de Bever 
(AL) 

Avontura 

Wij staan weer klaar, dansen maar! 

20:30 Bingo (AL)  
Winnen doe jij bij de bingo! 
€7,50,- voor 4 rondes. Kaartverkoop bij aanvang! 
Neem je pen mee! 

ZATERDAG 17 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	
 Het is zaterdag, 
dit wordt een echte knutsel dag!  
10:30 Stoelendans (4+) Avontura 

De stoelen staan al klaar,  
kom nu maar! 
13:30 Aquafit (AL) Zwembad 

Spitter, spetter, spater!  
Wij worden fit in het water! 

13:00 
**FIFA-Toernooi** (6+) 

Avontura 
Inschrijven bij het animatieteam! 

18:00  Eiland Avontura Express (AL) Opstap 
Plaatsen 

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

(AL) 
Avontura 

Rik & Becky staan alweer voor je klaar, zien we jullie 
daar?  
20:30 Hollandse avond (AL) Avontura 
Supergezellige Hollandse avond met live artiesten! 

Vakantiepark Eiland van Maurik  
16 t/m 22 Augustus 2019 

KINDERPROGRAMMA 
 



	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
 
	
	
	
 
	
	
	
	
	
 
	
	
 
	
	
 
	
	

DINSDAG 20 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 maken wij in een zucht? 
Een vlieger voor in de lucht! 
10:30 Toren bouwen (4+) Beachclub 

Moet je eens horen! 
Bouw jij mee aan onze toren? 
13:30 Aquafit (AL) Zwembad 

Wij worden door heel veel pit, 
Weer lekker fit! 
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 

Rik en Becky hebben er zin in! 
Kom de cirkel maar in! 
20:30  Reis rond de wereld (AL) Avontura 

Een quiz over de wereld, doe jij mee? 

MAANDAG 19 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 
Het is maandag, 
dit wordt een echte knutseldag!  
10:30 Rovers (6+) Avontura 
Roof jij mee, 
 Of beland jij in de zee? 
13:30 Klimmen aan de klimwand (6+) Avontura 
Klimmen kunnen jullie heel goed! 
Laat maar zien hoe dat moet! 
16:00 Regenboogmannen (4+) Avontura 
De regen is weg! 
Als die terugkomt is dat dikke pech! 
18:00 Eiland Avontura Express Opstap  

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

(AL) 
Avontura 

Rik heeft een beetje last van zijn nek, dat is gek! 
20:30 Kampvuur uur (AL) Avontura 
Woehoe! Het is weer tijd voor ons kampvuur uur! 

Vakantiepark Eiland van Maurik  
16 t/m 22 Augustus 2019 

KINDERPROGRAMMA 
 



	
	
	
	
	
 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 2019 
 

09:30 Barry de Beverclub (AL) Avontura 
Dit is iets wat jij wil, vandaag maken wij een krokodil! 
10:30 Inschrijven Maurik’s Got Talent 

(AL) 
Avontura 

Heb jij je al ingeschreven voor vanavond? 
13:30 Klimmen aan de klimwand (6+) Avontura 

Klim jij mee, dit wordt echt te gek! 
15:00 Reactieloop (8+) Beachclub 

Reageer heel snel, misschien win je dan wel! 
18:00 Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

Plaatsen 
Stap in bij een van de opstapplaatsen! 
19:00 Theaterfeest met Rik & Becky Avontura 
Heeft Becky het echt zo koud? Waar is toch die pot met 
goud...  
19:00 Aqua Spinner (8+) Beachclub 
Opgave bij de receptie: €7,50 p.p. 
20:30 Maurik’s Got Talent (AL) Avontura 
Een echte talentenjacht voor iedereen! 

DONDERDAG 22 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 papegaai op het dek? 
Die van mij krijgt een lange nek!  
10:30 Raadselspel (AL) Beachclub 
Een raadsel, wat moeilijk! 
Eens zien hoe jullie het er vanaf brengen! 
14:00 Pionnenroof (6+) Beachclub 
Vergeet niet je pion in de gaten te houden! 

15:00 Opperhoofd Knipoog (6+) Beachclub 
Let op het andere oog! 
Ben jij opperhoofd knipoog? 
18:00 Eiland Avontura Express Opstap 

Plaatsen 
Stap in bij een van de opstapplaatsen! 

19:00 Rik en Becky’s Minidisco (AL) Avontura 
Het is tijd voor jullie om op het podium te staan! 
Gaan met die banaan! 
20:30 Wist je dat (AL) Avontura 
Is de wereld rond of plat? 
Weet jij dat? 

** 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! 

	


