
 

 

Zomer 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! 
 

Deze week is het thema Kleuren 
Hummel is heel erg in de war. Hij kan de kleuren 
allemaal niet meer uit elkaar houden. Wat kan er 
aan de hand zijn? Zal Hummel nooit meer de goede 
kleuren kunnen zien? 
 

Maandag 15 juli 
 
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 we de recreatieruimte versieren met 
zelf gemaakte slingers!   
 
14.00 uur Schminken 
Wat voor moois laat jij je schminken? 
16.00 uur Stoepkrijten 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen samen met 
Cootje 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel  
Kunnen we Hummel helpen met de kleuren? 
 
19:00 uur Biljarten en Handwerken voor 
volwassenen  

20.00 uur Marshmallows braden en 
klimmen: Kom naar het Canoma voor de 
lekkerste marshmallows! 

 
We komen jullie ophalen!  
's Ochtends komt het animatieteam langs de 
caravans en tenten wanneer de klok 10.00 slaat. 
Tegen de avond zullen Wapper en Hummel jullie 
komen ophalen bij de tent of caravan 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!  
Cootje is benieuwd wie er komen 
deze week 

 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag 16 juli 
 

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 
Wij hebben witte shirts, kom jij je eigen shirt 
versieren?? 
14.00 uur Sport en Spel 
We gaan een skelter parcours doen 
16:00 uur Annemaria koek koek 

 
 



 

 

18.30 uur Herby 
Ben je klaar met eten? Daar komt Herby aan 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet..  
 

20.00 uur Beach Volleybal voor  
volwassenen 
Zorg dat je er bent!! Dat maakt het extra gezellig 

 

Woensdag 17 juli 
 

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 gaan verder met het versieren van het t-shirt! 
 
14.00 uur Selfie Hunt 
Maak de leukste selfies, samen met de andere 
beroemdheden! 
16.00 uur Slingertikkertje!! 

 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen in Herby 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Trek allemaal je versierde t-shirt aan naar het 
theater! 
 

20.30 uur Poolparty in het zwembad 

Doe je gezellig mee?  
 

Donderdag 18 juli 
 
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 vrolijke bloemen 
 

13.30 uur Pool XL voor volwassenen 
 
14.00 uur Sport en spel 
We gaan laddergolf doen, doe je mee? 
16.00 uur Schipper mag ik overvaren ja of nee? 
 
18.30 uur Herby 
Heb jij je bord al leeg gegeten? Daar komt Herby 
19.00 uur Minidisco met Wapper en Hummel! 
Laten we kijken wat Hummel er van bakt met de 
kleuren vanavond!! 
 

20.00 uur  Voetballen op het 
sportveld  
Kom naar de overkant van de Camping 
word jij de sterspeler van jouw team? 

20:45 voetballen voor volwassenen! 
  
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 19 juli 
 
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 muziek hoofd deksel voor de 
optocht van vanavond! 
 
13.30 uur Klootschieten voor 18 + 
14.00 uur Levend ganzenbord 
Doe mee met dit spannende spel 
16.00 uur Kleurentikkertje 
Kom je ook? 
 
 

 
 



 

 

18.30 uur Herby 
Sta jij ook bij de halte? 
 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Zoek en plekje en geniet van de avonturen van 
Wapper en Hummel! 
 

20.00 uur Vlag veroveren  
Kom naar het speelbos toe om te 
verzamelen voor deze spannende 
activiteit! 

 
 

 
Zaterdag 20 juli  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 knutselen een kliederschort. Die kun je altijd 
gebruiken tijdens het knutselen thuis of op de 
camping 
 
14.00 uur Kinderbingo tot 12 
Doe mee, roep jij het eerst bingooooo?! 
16.00 uur springen op de Airtrampoline  
 
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 

 
21.00 uur Volwassen Bingo voor 12+ 
speel gezellig mee!!! Win mooie 
prijzen 
        
 
 

 
Zondag 21 Juli 
vandaag is het animatieteam een dagje vrij 
 
10.00 uur Jokeren en klaverjassen in De Remise 
10.00 uur Ontbijt in De Remise slechts € 3,00 per 
persoon 
 
 
 
 
Eventueel leuke uitstapjes in de omgeving met 
kinderen zijn: 
 
- Wandelen in het speelbos op de Sallandse 

Heuvelrug 
- Dagje Hellendoorn! Durf jij het aan? 
- Zwemmen bij openlucht zwembad De Tippe in 

Heino 
- Ontdek de stad Zwolle of Deventer 
- Bootje varen in Ommen 
- Naar kinderboerderij Dondertman  
- Speeltuin de Flierenfluiter in Raalte 

 
 
 
 
Let op: programma onder voorbehoud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Openingstijden: 
 

Receptie  

Dagelijks geopend van 09:00-17:00 uur 

 

Restaurant De Remise  

Ma t/m Za geopend v.a. 12:00 uur  
Zondag geopend v.a. 10:00 uur 
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 VG  
(privacy wet). 

 


