
 

 

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! Cootje is er 
natuurlijk ook bij! 
 

Deze week is het thema ‘Famous’.  
     
Hummel heeft op TV Minit to Winit 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 23 juli 
Geef je op voor het Cootje Buffet in De Remise 
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 “Wall of fame!” 

 
14.00 uur Schminken 
Wat voor beroemdheid wil jij worden?! 
16.00 uur Vincent van Gogh 
Ken jij die beroemde schilder? We gaan aan de slag! 
 
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 klimmen en marshmallows roosteren 
Samen met je vrienden van het animatieteam kun je heerlijk 
snoepen 

 
 

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 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 ook van 
de partij! 
 
Geef je deze week op voor het Cootje Buffet van 
woensdag! Opgave kan bij De Remise of receptie 
 
Dinsdag 24 juli 
 Lipdub!  
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 coole outfit voor de Lipdub 

 
14.00 uur Bungee Run 
Kom naar de Bungee run en beleef een vette middag vol 
plezier op de bungee baan! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Kan Hummel echt alles? 
 
20.00 uur Hints! 

Bekend van TV! Kom allemaal  
Naar De Remise. 
 

 



 

 

Woensdag 25 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 

We maken onze eigen microfoon! 
 
14.00 uur Lipdub voorbereiden 
Vanmiddag gaan we de Lipdub opnemen, doe je mee en kom 
je oefenen en helpen voorbereiden?! 

16.00 uur Lipdub shot 

In één shot een toffe clip maken. Doe je mee? 
 
16.30 uur Inschrijven voor Minit to Winit 
Doe je mee?! Wat ga je doen? Geef je snel op! 
 

17:00 uur Cootje Buffet in De Remise 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen neem je zwemspullen 
mee!!! 
19.00 uur Zwembaddisco met Wapper en Hummel! 
Doe samen met Wapper en Hummel de gekste dansjes in het 
zwembad! 
19:00 uur Jeu de boules voor 18+ 
 

20.00 uur Poolparty 
Disco in het zwembad! 12+! 
 

Donderdag 26 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 

Kom je eigen muziekinstrument maken! 
 
14.00 uur Beroemde tikspellen 
Zorg dat je niet gepakt word! 
16.00 uur Swing en Spring met cootje 
Kom jij ook met Wapper en Hummel en natuurlijk 
Cootje lekker springen en swingen op het sprinkussen?! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel  
Gaat het Hummel lukken? 

20.00 uur Één tegen 100!  

Vrijdag 27 juli 
Minit to Winit vanavond 

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 gaan het podium versieren voor vanavond! 
 
14.00 uur Wie ben ik? 

Welke beroemdheid ben jij? 

 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Wat zal er nu weer gebeuren?! 
 

20.00 uur Minit to Winit komt u ook naar de 
Remise 
 
Zaterdag 28 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 famous schilderij 
 
14.00 uur Kinderbingo tot 12 jaar 
Pak jij de hoofdprijs?! 
15:00 uur Laddergolf voor 18+ 
16.00 uur Levend Stratego 
Doe mee met het beroemde spel! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
We gaan nog niet naar bed, eerst nog theaterpret! 
 
21.00 uur Muzikale Bingo onder Professionele 
Begeleiding 12+ 
 

Zondag 29 juli Vandaag is het animatieteam een dagje 

vrij, maar morgen zijn ze weer van de partij! 


