
 

 

Mei vakantie op Camping Heino!  
Gezellig dat je vakantie komt vieren op Camping 
Heino! Je hoeft je niet te vervelen, want er is een 
super leuk animatieprogramma! 
 

Elke vakantieweek in 2019 staan de animatie-
activiteiten in het teken van een speciaal thema. 
Wapper en Hummel beleven dan de spannendste en 
leukste activiteiten samen met jullie en de 
Uitblinkers van ons animatieteam! 
 

Dinsdag 23 april 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
We maken een boekenlegger 
 
14.00 uur Sport en spel 
We doen flessenvoetbal 
16.00 uur tikkertje 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen samen met 
Cootje in Herby, stap ook in! 

19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Maak kennis met Wapper en Hummel en het 
thema van deze week! 
 

 
Woensdag 24 april 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
Maak je eigen vlieger 
 
14.00 uur Sport en spel 
We gaan vliegeren 
16.00 uur stand in de mand 
 

18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen samen met 
Cootje in Herby, stap ook in! 

19.00 uur Show Wapper en Hummel  
Maak kennis met Wapper en Hummel en het 
thema van deze week! 
 

 
 
Donderdag 25 april 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
We maken een mooi masker 
 
14.00 uur Sport en spel 
We doen een Skelter estafette, doe je mee? 
16.00 uur zakdoekje leggen 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen samen met 
Cootje in Herby, stap ook in! 

19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Maak kennis met Wapper en Hummel en het 
thema van deze week! 
 

 
 
Vrijdag 26 april 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
We maken een koningsslinger voor morgen 
 
14.00 uur Sport en spel 
Boter kaas en eieren spel, zaklopen en meer.. 
16.00 uur springen en swingen op het springkussen 

 
 



 

 

18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen samen met 
Cootje 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Ik zie ik zie wat jij niet ziet  
 
Zaterdag 27 april  

Koningsdag 
 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
Vandaag gaan je fiets versieren! ’s Middags rijdt 
Herby in Heino voorop in de optocht, kom je ook? 
 
14.00 uur Spring en swing 
We gaan sponsvollybal doen 
16.00 uur Magische kennismakingsspellen 
Wie zijn er allemaal op de camping? 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen samen met 
Cootje in Herby, stap ook in! 

19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Maak kennis met Wapper en Hummel en het 
thema van deze week! 
 

20.00 uur Vossenjacht 
Spannend wie zou er winnen? 
 
We komen jullie ophalen!  
's Ochtends komt het animatieteam langs de 
caravans en tenten wanneer de klok 10.00 uur  
slaat. Tegen de avond komt Herby langs om jullie op 
te halen bij de Herby halte om 18.30 uur. 
 

Bij slecht weer of onvoldoende deelname wordt er 
altijd een vervangende activiteit georganiseerd. 
 

Willen jullie alle melkpakken, toiletrollen, doosjes 
en glazen bewaren voor de knutselclub? We 
kunnen alles gebruiken!! 
 

We verzamelen voor alle activiteiten bij 
‘De Recreatieruimte’, tenzij anders is aangegeven. 
 

Het animatieteam, Wapper en 
Hummel hopen jullie snel te zien!  
En Cootje natuurlijk! 

 
 

Zondag 28 april 
 

10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10150 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
We maken een verjaardagskalender 
Voor 8+ is er knutselen met kralen  
 
14.00 uur Sport en spel 
We gaan in het bos hutten bouwen 
16.00 uur schipper mag ik overvaren 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen samen met 
Cootje 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Wat zullen Wapper en Hummel beleven? 

 

maandag 29 april 
 

10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.015 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
Vandaag maken we brandweer helm 
voor 8+ gaan we verder met de kralen 

 
 



 

 

14.00 uur Schminken 
Wat voor iets moois laat jij je schminken? 
16.00 uur Mens erger je niet 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen samen met 
Cootje 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Wie wordt de afwaskampioen? 
 

19.30 uur Brandweer demonstratie. 
Spannend zorg dat je er bij bent! 

 

Dinsdag 30 april 
 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn   
Doe mee met de leukste dansjes! 
10:30 Knutselclub 
We maken een dromenvanger  
voor 8+ gaan we verder met de kralen 
 
14.00 uur Sport en spel 
Wie is er het snelt van de glijbaan in het zwembad? 
16.00 uur Schipper mag ik over varen ja of nee?   
 

18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen samen met 
Cootje 
19.00 uur Minidisco met Wapper en Hummel! 
Kunnen we dansend Hummel z’n energie terug 
krijgen?! 
 

20.30 uur Pool Party in het 
zwembad  
voor iedereen van 12 jaar en ouder 
 
 
 
 
 

Woensdag 1 mei 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
we maken vingerpoppetjes  
voor 8+ gaan we verder met de kralen   

13.00 uur Voetbal clinic en Fifa 
toernooi 

opgeven bij het recreatie team 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen samen met 
Cootje 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Lachen, gieren en brullen. Kom snel! 
 

20.00 uur Beach Volleybal voor ouders 
Geef de bal rake klappen zonder zand te happen. 
 
Donderdag 2 mei 
  

10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
Kom je samen met vrienden en vriendinnen?  
 
14.00 uur springkussens op de camping 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen samen met 
Cootje 
 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Heeft Hummel nu eigenlijk zijn energie terug 

20.00 uur Cupcake wedstrijd!!  
Hiervoor moet je opgeven. Kosten 

zijn € 0,50  
Vrijdag 3 mei 



 

 

10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
We maken een zonnehoed 
 
13.30 uur Klootschieten voor volwassenen  
14.00 uur Sport en spel 
Levend stratego in het bos 
16.00 uur springen op het sprinkussen  
 
18.30 uur Herby 
Sta jij al klaar bij de halte? 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Heeft Hummel nu eigenlijk zijn energie terug 

 

20.00 uur Lasergamen het 
speelbos 
 
Zaterdag 4  mei                           Bingo! 

10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
We maken een kleurrijke pauw 
 
13.30 uur Laddergolf voor volwassenen 
14.00 uur Kinderbingo tot 12 
Doe mee, roep jij het eerst bingooooo?! 
16.00 uur Stoelendanssss 
 
18.30 uur Herby 
Wie wordt vandaag Herbyhelper? 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Kijk mee met de avonturen van Wapper en 
Hummel 

21.00 uur Beauty Bingo voor alle 
dames vanaf 12 jaar! 

 
Zondag 5  mei 
 

10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
We maken memorie  
 
14.00 uur Herby 
Cootje zit in Herby al op jullie te wachten! 

14.30 uur Theater met Wapper en Hummel 
Vandaag voor de laatste keer van deze vakantie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Openingstijden: 
Receptie  

Dagelijks geopend van 09:00-17:00 uur 
 

Restaurant De Remise  

Ma t/m Za geopend van 12:00-22:00 uur  
Zondag geopend van 10:00-20:00 
Let op: tijdens activiteiten langer open  
 
Keuken geopend van 12:00-20:00 
 
Reserveer een tafel, dan maken wij die voor u 
klaar zodat u direct kunt 
aanschuiven. 
 

Snackbar 

Dagelijks geopend van 12:00-19:30 

 

Zwembad 

08.00 – 09.00 uur        Senioren 
09.00 – 11.45 uur        Recreatief 
11.45 – 13.00 uur        Schoonmaak 
13.00 – 17.15 uur        Recreatief 
17.15 – 18.00 uur        Schoonmaak 
18.30 – 20.30 uur        Recreatief 
20.30 uur                      Gesloten    

    
 
 
 
Openingstijden en programma onder 
voorbehoud 
 
 

 

 
 
 
Samen zijn 
Jeugdruimte voor kinderen tot 12 jaar!                                          
Jongeren ruimte vanaf 12 jaar! 

 
 

 
 

Privacy  
Heeft u een bezwaar wanneer er foto’s worden 
Gemaakt (van uw kind) bij de recreatie? Meld  
dit dan direct bij de recreatie leiding i.v.m. de 
AVG (privacy wet). 

 

 


