
 

 

 

 
 
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 ‘Smakelijk Heino’.  
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 13 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 kookkunst 
 
14.00 uur Schminken 
Wat voor iets lekkers wordt jij? 
16.00 uur Levend Fruitspeed 
Krijg jij als eerst de kegel in jouw kamp? 
 
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! 
 
20.30 uur marshmallows bakken en klimmen 
Klim jij het hoogst van iedereen? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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! 
En lekker knuffelen met Cootje.  
 
 
Dinsdag 14 augustus 
 Picknicken met Wapper en Hummel! 
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 gaan we borden versieren! 
 

13.00 uur Picknicken met Wapper en Hummel 
Neem je lunch mee en kom gezellig mee picknicken! 
16.00 uur Eetspel 
Eet en speel je lekker mee? 
 
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! 
 
20.30 uur Lichtkaarten 
Smokkel je lichtkaart naar de overkant! 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Woensdag 15 augustus 
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 
Vandaag pimpen we een keukenschort 
 
14.00 uur  
 
16.00 uur Verdwenen lolly’s 
Pas op voor het lollymonster! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Voorleesavontuur  
Wat zullen Wapper en Hummel vandaag weer beleven? 
19:00 uur klootschieten voor 18+ 
20.00 uur Cupcake versier wedstrijd in De Remise 
 

Donderdag 16 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 gaan pollepels versieren 
 
14.00 uur Koekjesspel 
Doe jij ook lekker mee? 
16.00 uur Niet huilen maar ruilen! 
Eindig jij met het beste? 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Minidisco met Wapper en Hummel 
 
20.00 uur 112 alarm 
Geef de patiënten op tijd hun medicijn! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Vrijdag 17 augustus 
 
9.45 uur Ophaalparade 
10.00 uur Dansfestijn 
 
10.15 uur Poppendokter 
Heeft jouw knuffel te veel gegeten? Of is er iets anders mis? 
Neem hem mee naar de poppendokter! 
 
14.00 uur  
 
18.30 uur Herby 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Kom je ook gezellig kijken naar Wapper en Hummel?! 
 
20.00 uur Levend stratego in het bos 
Kom jij ook? 
 
 

Zaterdag 18 augustus 
  
9.45 uur Ophaalparade 
10.00 uur Dansfestijn 
10.15 uur Knutselclub 
We maken een koksmuts 
 
14.00 uur 
15:00 uur Pool XL voor 18+ 
 
16.00 uur  
 
18.30 uur Herby 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Hummel is misselijk, hoe kan dat nou? 
 
20.00 uur We doen een spel 
Kom je ook? 

 
 
Zondag 19 augustus 
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij, maar morgen 
zijn ze weer van de partij! 


