
 

 

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! Cootje is er 
natuurlijk ook bij! 
 

Deze week is het thema Sport 

     
Hummel heeft op tv een skelterwedstrijd gezien en 
wil ook heel graag winnen! Hummel denkt erg 
talentvol te zijn! Maar is dat wel zo? Wapper 
besluit op zoek te gaan naar het talent van 
Hummel! Want aan het einde van de week is het 
zover! Doen jullie ook mee?! 

 
Maandag 22 juli  
Geef je op voor het pannenkoek bakken dinsdag 
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 klok 3-8 jaar (figuurzagen 
voor 9+) 
 
13.30 uur Laddergolf voor volwassenen. Kom naar de 
receptie! 
14.00 uur Sport & Spel  
We gaan sportieve waterspelletjes doen!! 
16.00 uur Tikkie jij bent hem 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen. Yess! 

19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Maak kennis met Wapper en Hummel en het thema van deze 
week! 
19:00 uur Biljarten en Handwerken voor volwassenen  

20.00 uur broodjes bakken, 
handboogschieten voor volwassenen 

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! C ootje is ook van 
de partij! 
 
 
Dinsdag 23 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 

Maak je eigen vlag voor bij de skelterwedstrijd (9+ gaat verder 
met figuurzagen) 
 

14.00 uur springkussens op de camping 
 
18.30 uur Herby 
Wie zit er vandaag naast Cootje? 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Kan Hummel echt alles? 
 

20.00 uur pannenkoekbak wedstrijd  
Wie maakt de lekkerste pannenkoek in De Remise? 
(opgeven bij het Recreatieteam) 

 
 
 
 



 

 

 
Woensdag 24 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 fietslabel met je eigen naam zodat een ander 
ook kan zien van wie de fiets is (figuurzagen voor 9+) 
 
14.00 uur Biologische varkensboerderij. Kinderen onder 
begeleiding van een ouder. Kinderen gratis, ouders € 5,00  
16.00 uur we gaan tikkertje doen bij de speeltuin 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen, Cootje zit al klaar!!! 
19.00 uur theater met Wapper en Hummel! 
heeft hummel al goed geoefend met het skelteren? 
 
19:00 uur Jeu de boules voor 18+ 
Bij de Remise zijn Jeu de boules ballen te leen! 

20.30 uur Poolparty 
Disco in het zwembad! 12+! 
 

Donderdag 25 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 

Kom je eigen fiets of skelter versieren! 
 
14.00 Sport & Spel 
Estafette parcour met skelters/trikkers. Ga jij winnen?  
16.00 uur Op de foto met Cootje bij de recreatie ruimte! 

 
18.30 uur Herby 
Sta jij al klaar bij de halte? 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel  
Wat is Hummels sportieve talent? 

 

20.00 uur Versierde 
fietsen/skelter parade  
We maken een ronde over de camping. Herby gaat 
voorop! 

 

Vrijdag 26 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 
Neem je knuffel mee naar de sportdokter 
 
13.30 uur Klootschieten voor volwassenen. Kom naar de 
receptie 
14.00 uur Wie ben ik? 

Welke beroemdheid ben jij? 

16.00 uur Stoelendans bij de recreatieruimte 
 
18.30 uur Herby 
Toet, Toet, daar is Herby al!! 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Wat zal er nu weer gebeuren?! 
 

20.00 uur vossenjacht 
Kom naar de recreatie ruimte 
 
Zaterdag 27 juli 

Bingo! 
9.45 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 schilderen een eigen schilderij 
 
13.30 uur Laddergolf voor 18+ 
Bij de jeu de boules baan. Haal de spullen bij de receptie 

14.00 uur Kinderbingo tot 12 jaar  

Pak jij de hoofdprijs?! 
16.00 uur mens erger je niet spel (op een groot kleed)  
 
18.30 uur Herby 
Ga mee met Wapper en Hummel 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
We gaan nog niet naar bed, eerst nog theaterpret! 
 

Volwassenen Bingo 
6 rondes voor € 6,50 en een koffie 
ronde voor € 1,00, bingostift € 2,00 

 



 

 

 
Zondag 28 juli  
 
10.00 uur Jokeren & klaverjassen in De Remise 
10.00 uur Ontbijt in De Remise 

 
 
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij, maar morgen 
zijn ze weer van de partij! Maaaar dat geeft jullie lekker de 
vrijheid om allerlei leuke activiteiten te ondernemen. Op de 
camping of in de omgeving!  
 

Eventueel leuke uitstapjes in de omgeving met 
kinderen zijn: 
 
- Naar het speelbos op de Sallandse Heuvelrug 
- Dinoland in Zwolle: leerzaam, leuk en 

uitdagend! 
- Bootje varen in Ommen. Ook suppen kun je 

doen, hartstikke leuk! 
- Dagje Hellendoorn! Durf jij het aan? 
- Zwemmen bij openlucht zwembad De Tippe in 

Heino 
- Speelgoedmuseum in Deventer 
- Shoppen in Zwolle 
- Naar kinderboerderij Dondertman  
- Speeltuin de Flierenfluiter in Raalte 
- Klompenmakerij in Luttenberg 

 
In Broekland is het dorpsfeest. Gezellig iets 
drinken op het terras, de kinderen vermaken 
zich op de kermis of drink een drankje in de 
tent.  

 

 
 

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    

 
Samen zijn 
Jeugdruimte voor kinderen tot 12 jaar! 
Jongeren ruimte vanaf 12 jaar! 
 
Privacy  
Heeft u een bezwaar wanneer er foto’s worden 
gemaakt bij de recreatie (van uw kind) 
meld dit dan direct tegen  de recreatie leiding 
dit i.v.m. de AVG (privacy wet) 


