Vakantiepark Eiland van Maurik
26 juli t/m 1 augustus 2019
KINDERPROGRAMMA

VRIJDAG 26 JULI 2019
09:15
10:30
09:30

Lesjes ponyrijden (3+)
opgeven bij de receptie
Rondjes ponyrijden (3+)
Campingvriendjesclub (AL)

Avontura

Ik ben een echte knutselaar, met mijn stiften en schaar!
Avontura
10:30 Voetbaltoernooi (6+)
Word jij vandaag kampioen?
Dat word je alleen door mee te doen!
Avontura
13:30- Boogschietles voor 8-9-10
14:30 jarigen
Inschrijven bij de boogschietbaan
Zwembad
13:30 Splashdance (AL)
Dansen in het zwembad, wat een feest!
Hier moet je bij zijn geweest!
Avontura
15:00 Warm welkom met Barry (AL)
Welkom op het Eiland van Maurik!
Kom jij Barry ook even een high-five geven?
Opstap
18:00 Eiland Avontura Express (AL)
Plaatsen
Stap in bij een van de opstapplaatsen!
Avontura
19:00 Minidisco (AL)
Ik hoor de muziek al van ver komen,
ik hoop dat jullie ook snel komen!
Avontura
20:30 Bingo (AL)
Winnen doe jij bij de bingo! Kaartverkoop bij aanvang!
€7,50,- voor 4 rondes. Neem je pen mee!

ZONDAG 28 JULI 2019
09:30

Campingvriendjesclub (AL)

Avontura

Vandaag knutselen we iets voor in de auto,
misschien is het wel een foto?
Aquadance (AL)
Zwembad
13:30
We zijn in het water,
dus niet bij het theater!
Earth walk (4+)
15:00
Over de wereld lopen,
dat moet wel goed aflopen!
Aqua Spinner (8+)
15:00
Opgave bij de receptie: €7,50 p.p.
Beach Soccer (AL)
15:00

Avontura

Beachclub
Avontura

Doe jij mee? We spelen voetbal op het strand!
Eiland Avontura Express (AL)
Opstap
18:00
Plaatsen
Stap in bij een van de opstapplaatsen!
Minidisco met Barry de Bever
Avontura
19:00
(AL)
Dansen met die coole Bever,
Huh zit zijn hoed door het dansen nou schever?
Kampvuur (AL)
Beachclub
20:30
Het is altijd feest als je bij het kampvuur bent geweest!

ZATERDAG 27 JULI 2019
Lesjes ponyrijden (3+)
opgeven bij de receptie
10:30 Rondjes ponyrijden (3+)
opgeven bij de receptie
09:30 Campingvriendjesclub (AL)
Laat zien hoe goed jij dit kan,
misschien leer je hier nog wel wat van!
10:30 Doorschuifbal (4+)
Een spel met een bal,
hopelijk loopt dit niet af met een knal!
13:30 Aquafit (AL)
Vandaag worden we weer fit,
maar dat lukt niet als je op je billen zit!
16:00 Duathlon (6+)
Deze activiteit doe je niet alleen!
Maar met je vrienden om je heen!
18:00 Eiland Avontura Express (AL)

09:15

Avontura

Avontura

Zwembad

Avontura

Opstap
Plaatsen

Stap in bij een van de opstapplaatsen!
Avontura
19:00 Theaterfeest met Rik & Becky
(AL)
Het is weer theatertijd,
ik ben benieuwd naar deze nieuwe strijd!
Hollandse avond (AL)
Avontura
20:30
Supergezellige Hollandse avond met live muziek!

Vakantiepark Eiland van Maurik
26 t/m 1 augustus 2019
KINDERPROGRAMMA
MAANDAG 29 JULI 2019
Lesjes ponyrijden (3+)
opgeven bij de receptie
Rondjes ponyrijden (3+)
10:30
opgeven bij de receptie
Campingvriendjesclub (AL)
09:30
Kom jij ook naar de knutselclub?
Eentje is de wolf (6+)
10:30
Dat jongetje heette Dolf,
hij was toch een wolf?
Klimmen aan de klimwand (6+)
13:30
Klimmen en klauteren, wat vet!
Dit zorgt voor dikke pret!
Eiland bal (4+)
16:00
De bal vliegt van eiland naar eiland,
eens zien waar hij aan het eind belandt!
Eiland Avontura Express (AL)
18:00

09:15

Stap in bij een van de opstapplaatsen!
Theaterfeest met Rik & Becky
19:00
(AL)
Goedenavond het is bijna zeven uur,
dus roep je moeder, je vriendje en je buur!
Oer-Hollandse spelletjes (AL)
20:30
We gaan terug in de tijd,
win jij deze strijd?

Avontura
Avontura

Avontura

Avontura

DINSDAG 30 JULI 2019
Opstap
Plaatsen
Avontura

Avontura

Lesjes ponyrijden (3+)
opgeven bij de receptie
10:30 Rondjes ponyrijden (3+)
opgeven bij de receptie
Avontura
09:30 Campingvriendjesclub (AL)
Vandaag maken we iets van papier,
dus kom maar snel naar hier!
Beachclub
10:30 Flessen bowlen (4+)
Weet jij alle flessen te raken,
dan kan jij dit spel nog wel eens kraken!
Zwembad
13:30 Aquafit (AL)
Het zwembadwater is alvast weer warm gemaakt,
ik hoop dat je bij dit spel aanhaakt!
Avontura
15:00 Kidsbingo (AL)
Een kinderbingo met fantastische prijzen!
€5,- voor 3 rondes. Kaartverkoop bij aanvang!
Neem je pen mee!
Opstap
18:00 Eiland Avontura Express (AL)
Plaatsen
Stap in bij een van de opstapplaatsen!
19:00 Minidisco met Rik & Becky (AL) Avontura
Dansen met die toffe twee,
doe jij weer mee?
Avontura
20:30 Ik hou van Holland (AL)
Het is tijd voor een leuk spel, doe je mee?
Het is bekend van TV!

09:15

WOENSDAG 31 JULI 2019
Circus

Avontura
09:30 Barry de Beverclub (AL)
Vandaag maken wij dingen uit het circus,
het is vandaag het leukste thema, zeker komen dus!
Avontura
10:30 Circusdieren (AL)
Alle verschillende dieren uit het circus komen voorbij,
misschien ben jij hierin ook wel een kei!
Naast het
12:00 Hippe Camping Markt (AL)
zwembad

18:00
13:30

Klimmen aan de klimwand (6+)
De hoogte in, net zoals in het circus!
15:00 Circustocht (8+)
Ben jij een echte circus-fanaat,
kom dan zeker niet te laat!
18:00 Eiland Avontura Express (AL)
Stap in bij een van de opstapplaatsen!
19:00 Theaterfeest met Rik & Becky
Rik en Becky zijn een dag weg geweest,
ze hadden het over een beest!
19:00 Aqua Spinner (8+)
Opgave bij de receptie: €7,50 p.p.
**Circus Fantasia**
19:00-

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 2019

Avontura
Beachclu
b
Opstap
Plaatsen
Avontura

Lesjes ponyrijden (3+)
opgeven bij de receptie
Rondjes ponyrijden (3+)
10:30
opgeven bij de receptie
Campingvriendjesclub (AL)
09:30
Roep snel al je vrienden erbij,
van deze knutsel wordt iedereen blij!
Gotcha (AL)
10:30
Dit spel moet je hebben gedaan!

09:15

Voetbalveld

Eksche
Waard
Kaartverkoop aan de kassa tussen 12:00-13:00
en een uur voor aanvang

Expeditie Maurik (AL)
Beachclub
Bekend van de TV! Doe jij ook met ons mee?
Ultimate frisbee (6+)
Beachclub
15:00
Alle frisbees nog aan toe,
van dit spel word je wel een beetje moe!
Eiland Avontura Express (AL)
18:00
Stap in bij een van de opstapplaatsen!
Rik en Becky’s Minidisco (AL)
Dansen, springen en gek doen!
BZT-show (AL)
20:30

19:00

Kom in onze flow!
Alles kan in de BZT-show!
** Ponyrijden: Geef je op bij de receptie!
Kosten: €2,50 rondjes stappen.
Lesjes: €5,- p.p. voor 20 minuten, min. leeftijd 2 jaar.

SLECHT WEER? Kom toch!
We doen altijd iets leuks.
DOE JE MEE MET ONS?
Deelname op eigen risico.
IN/OP HET WATER?
Zwemdiploma verplicht!

Beachclub

14:00
Beachclu
b

21:00

STARTPUNT? Animatieruimte!
Tenzij anders aangegeven

Avontura

Opstap
Plaatsen
Avontura
Avontura

