
 

 

 

 
 
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! 
 
Deze week is het thema Eten!!  
Wapper en Hummel hebben een receptenboek, 
waar allemaal super lekkere recepten in staan! 
Maar Cootje heeft drinken over het boek laten 
vallen en nu zijn de letters niet meer te lezen. Wat 
nu? Willen jullie Wapper en Hummel helpen om 
alle recepten zelf uit te proberen? En zo een nieuw 
receptenboek maken? 
 
Maandag 12 augustus 
 
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 ketting  van pasta 
 
14.00 uur Schminken 
skelter en trikker wedstrijd 
16.00 uur Levend Fruitspeed 
Krijg jij als eerst de kegel in jouw kamp? 
 
18.30 uur Herby 
Kom je ook me in Herby? 
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 knutselen voor volwassenen 

20.00 uur handboogschieten en 
marshmallows bakken  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
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! 
En lekker knuffelen met Cootje.  

 
Dinsdag 13 augustus 
  
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 
Vandaag gaan we salade maken. Lekker gezond!!!! 
 

13.00 uur FIFA voetbal 
toernooi/computerspel 
opgeven bij het Recreatieteam!  
16.00 uur Oefenen voor Heino’s got Talent 
 
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 Beachvolleybal 
voor volwassenen 

 

Geef je op voor Heino Got Talent!  

 



 

 

 
 
Woensdag 14 augustus 
 
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 
Vandaag pimpen we een fruitmand 
 
13.00 uur picknick met wapper en hummel 
Neem je eigen broodje mee 
Wij bakken eieren en hebben ranja! 
16.00 uur koekjesspel 
Pas op voor het koekiemonster! 
 
18.30 uur Herby 
Hoor je Herby al aankomen? 
19.00 uur theater met Wapper en Hummel  
Wat zullen Wapper en Hummel vandaag weer beleven? 

 

19.30 uur lasergamen  
deelname 2,50 in het speelbos! Je doet toch ook 
mee? 
 
Donderdag 15 augustus 
 
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 koksmuts 
(sieraden maken9+) 
 
14.00 uur glijbaan race in het zwembad   
Doe jij ook lekker mee? Wie is de snelste? Voor iedereen met 
een diploma 
16.00 uur Oefenen voor Heino’s got talent! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Minidisco met Wapper en Hummel 
Gooi de beentjes maar los! 
 

20.00 uur minute to win it  
 
 
 
 

 
 
 

 
Vrijdag 16 augustus 
Heino Got Talent! 
 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij de 
Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn 
Dans je mee? 
10.30 uur Knutselclub 
we maken eier-memory. Kom je ook? 
 

13.30 uur Klootschieten voor volwassenen 
14.00 uur Sport & Spel 
We doen luchtbedden race bij canoma 
16:00 uur de laatste puntje op de i om te oefenen voor 
vanavond  
 
18.30 uur Herby 
Ga je ook gezellig mee? 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Kom je ook kijken naar Wapper en Hummel?! 
 
 
 
 

20.00 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 17 augustus 
  
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 gaan koekjes bakken, mmmm 
 

14.00 uur Kinderbingo  
3 rondes voor 1,50 
16.00 uur stand in de mand en de bal is voor…. 
 
18.30 uur Herby 
Kom je naast Cootje, Wapper of Hummel zitten? 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Hummel is misselijk, hoe kan dat nou? 
 

21.00 uur Volwassen Bingo 12+  
Alweer de laatste van dit seizoen. Ben je erbij? 

 
 
 



 

 

 
Zondag 18 augustus 

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

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: 
 
- Wandelen in het speelbos op de Sallandse 

Heuvelrug 
- Dagje Hellendoorn! Durf jij het aan? 
- Zwemmen bij openlucht zwembad De Tippe in 

Heino 
- Ontdek de stad Zwolle of Deventer 
- Bootje varen in Ommen 
- Naar kinderboerderij Dondertman  
- Speeltuin de Flierenfluiter in Raalte 
 
 
 
 
Let op: recreatieprogramma 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) 
 

    
Let op: onder voorbehoud 


