
 

 

  
 
 
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 staat in het teken van: 
De Schat van Kapitein Flosbaard.  
 
Het schip van Kapitein Flosbaard is gestrand en zijn 
schat is kwijt geraakt. Wapper heeft iets gevonden dat 
best wel op een schatkaart lijkt, maar het net niet is. 
Wapper en Hummel willen super graag de schat vinden, 
maar om de kaart compleet te maken, hebben ze wel 
de hulp van echte piraten nodig! Daarom is er deze 
week een echte piratentest: wie van de kids op de 
camping heeft het in zich om een echte piraat te 
worden en de schat te vinden? 

 
Maandag 30 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 maken we flessenpost! 
 
14.00 uur Schminken 
Wordt jij een echte piraat?!  
16.00 uur Welkomspellen 
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 bakken en wandklimmen 
Rooster jij je marshmallows mooi bruin? 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
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 benieuwd  
wie er  
Komen deze week1 

 
 
Dinsdag 31 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 een piratenboot 
 

14.00 uur Bossa ball Mega spektakel!!!!! 
Er komt een professioneel Bossa ball team! Speel samen met 
hen de hele middag en bekijk ook hun vette trucs!  
 
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! 
 
20.00 uur Bossa ball 15+ 
Kom weer naar het veld om  
Bossa ball te spelen! 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Woensdag 1 augustus 
 
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 papegaai. 
 
14.00 uur Zwabber het dek 
Dat wordt dweilen zeerovers! 

16.00 uur Piratentest 
Echte piraten komen door de test! 
 
18.30 uur Herby 
We komen je ophalen 
19.00 uur Voorleesavontuur met Wapper en Hummel 
Hoe vind jij dit verhaal? 
19:00 uur Pool XL voor 18+ 
20.00 uur Goudsmokkelaars 
Stel de schat veilig! 
 
 

Donderdag 2 augustus 
 
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 kapiteinshoed 
 
14.00 uur Vlaggenroof 
Een echte piratenvlag! 

16.00 uur Piratentest 
Sterk en snel zijn! 

 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Is iedereen weer klaar voor een avontuur met Wapper en 
Hummel?! 
 
20.00 uur Spook in een scheepswrak 
Hij heeft maar 1 doel! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 3 augustus 
10:00-22:00 kaartmarathon 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 piratenkralen 
 
14.00 uur Buikschuifbaan 
Echte piraten weten wel hoe ze moeten glijden, jij ook? 

16.00 uur Piratentest 
Sterk en snel zijn! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 

19.00 uur Piratenfeest  
Komt het dan toch nog allemaal goed?! 
 
20.00 uur Vossenjacht 
Vind jij met je groep als eerste alle vossen? 
 

Zaterdag 4 augustus 
 
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 piratenzwaard! 
 
14.00 uur Kinderbingo 
Tot 12 jaar 
15:00 uur klootschieten voor 18+ 
16.00 uur Waterkannonen 
Je ziet ze niet aankomen, maar zorg dat je ze vangt! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Wat zullen Wapper en Hummel vandaag weer beleven? 
 
21.00 uur Volwassenen Bingo 
12+ 

Zondag 5 augustus 
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij, maar morgen 
zijn ze weer van de partij! 
 

 
 


