
	
 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	

	 	
 
	
	
	
	
 
 
 
	
	
	
 
 
	

VRIJDAG 23 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 

Zorg dat je deze knutsel niet mist, we maken onze eigen 
goochelkist!  
10:30 Voetbaltoernooi (6+) Avontura 

Pass hier, omhaal daar! DOELPUNT! 
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 (AL) Opstap 

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

Wij staan klaar, 
Komen jullie maar! 
20:30 Muziek bingo (AL) Avontura 

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

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019 
 

09:30 Campingvriendjesclub (AL) Avontura 
Dat is maf! 
We maken een eigen toverstaf!  
13:30 Aquadance (AL) Zwembad 
Tijd om te dansen in het zwembad! 
Hoe gaaf is dat! 
15:00 Krantenslag (4+) Avontura 
Ben jij aan de beurt, probeer de kranten te ontwijken! 

15:00 Aqua Spinner (8+) Beachclub 
Opgave bij de receptie: €7,50 p.p. 
15:00 Rad van sport (AL) Avontura 
Welke sport doe jij? 
Bij dit spel zitten ze er allemaal bij! 
18:00 Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

Plaatsen 
We halen jullie op om mee te gaan naar de minidisco!  
19:00 Minidisco met Barry de Bever 

(AL) 
Avontura 

Mindisco hoezee! Doe jij ook mee? 

20:30  Wie ben ik? (AL) Avontura 
Weet jij het misschien, ben ik toevallig een superster? 

ZATERDAG 24 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	
 Neem een oud shirt mee,  
we gaan hem betoveren... 
10:30 Levend ganzenbord (4+) Avontura 

Dit wordt leuk! Bij levend ganzenbord liggen wij in een 
deuk! 
13:30 Aquafit (AL) Zwembad 

Wij worden fit in het water! 
16:00 Kubb (6+) Avontura 

Kubb is een superleuk spel!  
Misschien ken je het wel! 
18:00  Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

Plaatsen 
We halen jullie op om mee te gaan naar het 
theaterfeest! 
19:00 Theaterfeest met Rik & Becky 

(AL) 
Avontura 

Heeft Becky het echt zo koud? Waar is toch die pot met 
goud...  
20:30 Karaokeavond (AL) Avontura 
Zing jij alle nummers mee? Ga dan maar staan! 

Vakantiepark Eiland van Maurik  
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DINSDAG 27 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 Muziekestafette (4+) Avontura 

Kies een instrument en zorg dat jij de winnaar bent! 
13:30 Aquafit (AL) Zwembad 

Wij worden weer fit 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 (AL) Opstap 

Plaatsen 
We halen jullie op om mee te gaan naar de minidisco! 
19:00 Minidisco met Rik & Becky (AL) Avontura 

Wij staan weer klaar! 
Dansen maar! 
20:30  So you think you can dance 

(AL) 
Avontura 

Kun jij heel goed dansen, laat maar zien! 

MAANDAG 26 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 Koehandel (6+) Avontura 
Een kip voor een koe, 
Ben je nu al moe? 
13:30 Klimmen aan de klimwand (6+) Avontura 
Klimmen en klauteren kan jij heel goed! 
Laat maar zien hoe dat moet! 
16:00 Rad van sport (4+) Avontura 
Draai maar aan dat rad, misschien wordt het wel wat! 
18:00 Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

Plaatsen 
We halen jullie op om mee te gaan naar het 
theaterfeest!  
19:00 Theaterfeest met Rik & Becky 

(AL) 
Avontura 

Het is zeven uur, 
tijd voor een nieuw avontuur!  
20:30  Sketchshow (AL) Avontura 
Een sketchshow opgevoerd door het animatieteam! 

Vakantiepark Eiland van Maurik  
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WOENSDAG 28 AUGUSTUS 2019 
 

09:30 Barry de Beverclub (AL) Avontura 
Wat is dit voor een gek dier?  
Het wordt steeds gekker hier!  
10:30 Strandbal (AL) Beachclub 

Jij bent aan zet, dit wordt dikke pret! 
13:30 Mister X (6+) Avontura 

Mister X heeft weer een te gekke opdracht voor jullie! 
15:00 Minute to win it (8+) Beachclub 

Ken jij dit? 
Het is minute to win it! 
18:00 Eiland Avontura Express (AL) Opstap 

Plaatsen 
We halen jullie op om mee te gaan naar het 
theaterfeest! Iedere dag een andere hoek!  
19:00 Theaterfeest met Rik & Becky 

(AL) 
Avontura 

Heeft Becky een spook gezien? 
Zat Rik onder dat laken misschien? 
19:00 Aqua Spinner (8+) Beachclub 
Opgave bij de receptie: €7,50 p.p. 
20:30 Wie raadt het?  (AL) Avontura 
Dit wordt dikke pret! Wie raadt het?   

DONDERDAG 29 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 
Met deze knutsel maken we dromen waar!  
10:30 Master mind (AL) Beachclub 
Weet jij alles? 
Kom het hier testen! 
14:00 Maak het verhaal (6+) Beachclub 
Ga jij aan de haal, met de oplossing van het einde van 
dit verhaal? 
15:00 Links rechts (6+) Beachclub 
We gaan van links naar rechts!  

18:00 Eiland Avontura Express (AL) Opstap 
Plaatsen 

We halen jullie op om mee te gaan naar de minidisco! 

19:00 Rik en Becky’s Minidisco (AL) Avontura 
Het is weer tijd!  
Om 7 uur gaan we dansen dat is een feit! 
20:30 End of summer quiz (AL) Avontura 
De zomer is al bijna voor bij! Wat was er eerder de kip 
of het ei? 

** 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! 

	


