
  

 

 
 
 

Geef je deze week op voor 
het griezelbuffet van 
donderdag bij De Remise! 

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 Zwarte Vloek van Heino’. 
Een griezel maakt de hele camping zwart. Elke dag 
duiken er tekens van deze Griezel op, maar wie is 
het? En hoe moeten Wapper en Hummel hem 
verdrijven? Helpen jullie mee om de camping niet 
zwart te laten maken?! 
 
 
Maandag 6 augustus 
Vergeet niet op te geven voor het griezelbuffet 
9.45 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We halen je op voor  
het grote bubblebal festijn! 
10.00 uur Bubblebal 
Dit jaar komt bubblebal langs met de summertour! Twee 
ervaren instructeurs zorgen ervoor dat bubblebal een hele 
ervaring wordt! Zijn jullie erbij? 
 
14.00 uur Schminken 
Wordt jij een heks of een monster? 
16.00 uur spooktikkertje 
Kom maar, als je durft!  
 
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 Mashmallows roosteren en klimmen 
Kom gezellig langs bij het Canoma 

 

 
 
 
 
 
 
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 benieuwd! 
 
 
Dinsdag 7 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 versieren glazen potjes!  
11.30 uur Opgeven voor de Griezeltocht en Escaperoom 
Aan deze activiteiten kan je alleen meedoen door je op te 
geven! 
 
14.00 uur De kleuren van de Griezel 
De griezel heeft een opdracht! 
16.00 uur Kleurcode 
Samen kunnen we de code oplossen! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Hummel houdt Wapper voor de gek! 
 
20.00 uur Heksenketelspel 
Durf jij mee te doen?! 
 

 



  

 

 
 
 
 

Geef je op voor Heino Got Talent!  

 
 

Woensdag 8 augustus 
Poolparty! 

9.45 uur Ophaalparade 
10.00 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.15 uur Knutselclub 
We maken kleurige bladeren! Zou de griezel hier van schikken? 
11.30 uur Opgeven voor de Griezeltocht en Escaperoom 
Aan deze activiteiten kan je alleen meedoen door je op te 
geven! 
 
14.00 uur Een palet aan kleuren 
Over de camping hangen “schilderijen” die ingekleurd moeten 
worden. Volg de beschrijving en kijk mee naar het toffe 
resultaat  
16.00 uur Spoken Bootcamp 
Heb jij een spookachtig goeie conditie? 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen! Neem je 
zwemkleding mee! 
19.00 uur Zwembaddisco met Wapper en Hummel 
Doe mee met de spetterende dansjes in het zwembad! 
19:00 uur Laddergolf voor 18+ 

20.00 uur Poolparty 12+ 
Gezellig met z’n allen zwemmen en dansen op hits! 
 
 

Donderdag 9 augustus 
Griezeltocht! 
9.45 uur Ophaalparade 
10.00 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.15 uur Griezelspeurtocht 
Kom mee griezelen tijdens de tocht 
11.30 uur Opgeven voor de Griezeltocht en Escaperoom 
Aan deze activiteiten kan je alleen meedoen door je op te 
geven! 
 
14.00 uur Spookhuis 
Durf jij het spookhuis te betreden?! 
16:00 uur Kleurkwartet 
Lukt het jou om een kwartet te maken? 
 

17:00 Griezelbuffet in De Remise 
18.30 uur Herby 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Een bericht van de Griezel! 
 
 
22.00 uur  

 
Geef je op! En loop mee, als je durft… 

 

 
 
 

Vrijdag 10 augustus 
 Heino Got Talent! 
9.45 uur Ophaalparade 
10.00 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.15 uur Knutselclub 
We maken een griezelmasker, misschien kunnen we hiermee 
de Griezel verjagen! 
11.30 uur Opgeven voor Escaperoom 
Geef je op en doe meet met de escaperoom! 
 
14.00 uur Selfie Hunt 
Kom allemaal in het zwart, dan maken we zwarte selfies, dat 
zal de Griezel leren! 
16.00 uur Generale Heino Got Talent 
De laatste puntje op de I van je act! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Minidisco met Wapper en Hummel! 
Whop whop til die voetjes lekker op! 
 
20.30 uur Heino’s Got talent 

 
Iedereen heeft heel hard geoefend en ze zijn er klaar voor! 
Kom kijken en geniet van al het talent! 

 

Zaterdag 11 augustus 
Escape Room 
9.45 uur Ophaalparade 
10.00 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.15 uur Knutselclub 
We maken een miniheks 
11.30 uur Opgeven Escaperoom, laatste kans! 
 
14.00 uur Kinderbingo tot 12 jaar 

 
13.00 – 17.00 uur  
Escape Room 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Nog niet naar bed, eerst nog theaterpret! 
 
21.00 uur Volwassenen Bingo 12+ 
 

Zondag 12 augustus 

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


