
 

 

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 2018 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 ‘De Verdwenen kracht’.  
 

Hummel is heel erg moe en loom. Hij is te moe om 
te dansen en te moe om te spelen. Wat kan er aan 
de hand zijn? Heeft iemand hem betoverd? Of zou 
het iets te maken kunnen hebben met de armband 
die Hummel kwijt is? Het zou super erg zijn als 
Hummel nooit meer kan dansen of spelen! Helpen 
jullie Wapper en Hummel mee om dit mysterieuze 
magische probleem op te lossen?! 
 
 

Maandag 16 juli 
 
9.45 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij de 
Recreatieruimte! 
10.00 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.15 uur Knutselclub 
Vandaag gaan we de recreatieruimte versieren met magische 
sterren! 
   
 
14.00 uur Schminken 
Wat voor iets magisch laat jij je schminken? 
16.00 uur Magische kennismakingsspellen? 
Wie zijn er allemaal op de camping? 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 

19.00 uur Show Wapper en Hummel  
Maak kennis met Wapper en Hummel en het thema van deze 
week! 
 
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 09.45 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 knutsel club? 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! 
 
 
 
 

Dinsdag 17 juli 
Vandaag is er een springkussen! 
9.45 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij de 
Recreatieruimte! 
10.00 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.15 uur Knutselclub 
We maken een krachtenamulet 
 
14.00 uur Heksentocht 
Er zijn echte heksen gezien op de camping! 
16.00 uur Levend Bingo 
Krijgen we door alles bij elkaar te verzamelen Hummel zijn 
energie terug? 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Ik zie ik zie wat jij niet ziet.  
 
20.00 uur Beach Volleybal 
Geef de bal rake klappen zonder zand te happen. 
 

  



 

 

 
Woensdag 18 juli 
 Goochelen! 
9.45 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij de 
Recreatieruimte! 
10.00 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.15 uur Knutselclub 
Vandaag maken we een toverstaf! 
 
14.00 uur Selfie Hunt 
Maak de leukste selfies, samen met de andere beroemdheden! 
16.00 uur Heksenspel 
Pas op voor de heks! Zorg dat jij niet al je energie kwijt raakt! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Kan Wapper de energie van Hummel terug toveren? 
 

20.00 uur  
 
 
 

Donderdag 19 juli 
9.45 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij de 
Recreatieruimte! 
10.00 uur Dansfestijn   
Doe mee met de leukste dansjes! 
10:15 Knutselclub 
 
14.00 uur Sport en spel 
 

   
16.00 uur Zwarte magie 
Durf jij mee te doen? 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Nu wordt het toch echt tijd dat Hummel zijn energie terug 
krijgt! Gaat het Wapper lukken?! 

 
20.00 uur  
 
 
 
 
 
 

 
 

Vrijdag 20 juli 
 Lampionnen optocht! 
9.45 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij de 
Recreatieruimte! 
10.00 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.15 uur Knutselclub 
We maken een lampion voor de optocht van vanavond! 
 
14.00 uur De Magische Zonnewekker 
Helpen jullie mee zoeken? 
16.00 uur Op zoek naar Hummel zijn energie 
Speur jij mee? Zal het dan toch lukken? 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Minidisco met Wapper en Hummel! 
Kunnen we dansend Hummel z’n energie terug krijgen?! 
 

20.00 uur Magische lampionnenoptocht 
Vanavond is het zover, we laten onze mooie lampionnen zien 
aan de hele camping! Zorgen de ouders voor leuke lichtjes 
langs de route?! 
 
 

Zaterdag 21 juli 
 Bingo! 

9.45 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij de 
Recreatieruimte! 
10.00 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.15 uur Knutselclub 
We maken een magisch amulet 
 
14.00 uur Kinderbingo tot 12 
Doe mee, roep jij het eerst bingooooo?! 
16.00 uur Magische spelen  
Nu Hummel zijn energie terug heeft gaan we maar eens flink 
sportief spelen! 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Heeft Hummel nu eigenlijk zijn energie terug? 
 

21.00 uur Volwassen Bingo 
Voor 12+  

Zondag 22 juli 



 

 

Vandaag is het animatieteam een dagje vrij, maar morgen 
zijn ze weer van de partij! 


