
  

 

 
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 ‘Dierengeluk op Heino’.  
 
Wapper is altijd al een enorme dierenvriend 
geweest! Daarom snapt hij niet dat anderen dat 
niet zijn. Hummel vind dieren ook wel een beetje 
eng. Wapper denkt dat mensen alleen bang zijn 
voor dingen waar ze weinig vanaf weten. Hummel 
denkt dat dat waar is en vraagt of Wapper hem en 
de kinderen dan van alles over dieren wil leren, dit 
vind Wapper een goed idee, doen jullie mee?! 
 
 
Maandag 20 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! 
9.45 uur Knutselclub 
We maken een Snavel 
 
14.00 uur Schminken 
Welk dier wil jij worden? 
16.00 uur Snaveltik 
Nemen jullie de snavel die jullie vanmorgen hebben geknutseld 
mee?! 
 
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 
Maak jij de lekkerste marshmallows? 
 
 

 
 
 
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 met Herby 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 knutsel club? 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 heeft er zin in! 
 
 
Dinsdag 21 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! 
9.45 uur Knutselclub 
We maken een dierenkijkdoos  
14.00 uur Doe de Dierentuin 
Kan jij alle dierenopdrachten uitvoeren? 
16.00 uur Op avontuur met Wapper 
Wat voor dierlijkavontuur gaan we vandaag beleven?! 
 
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 Snel dierenspel 
Ben jij zo snel als een schildpad? 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 
Woensdag 22 augustus 

Poolparty! 
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! 
9.45 uur Knutselclub 
Vandaag maken we een egel van bladeren! 
 
14.00 uur Door het moeras 
Zak er niet in! 
16.00 uur Op avontuur met Wapper 
Wat gaan we vandaag leren? 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen! Neem je 
zwemspullen mee! 
19.00 uur Zwembaddisco met Wapper en Hummel  
Spetter gezellig mee met de leukste dansjes! 
 
20.00 uur Poolparty 
Gezellig met z’n allen zwemmen met hits! 
 
 

Donderdag 23 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! 
9.45 uur Knutselclub 
We maken een pappagaai 
 
14.00 uur Levend bingo 
Go, go, go en roep als eerste BINGOOOO!!! 
16.00 uur Op avontuur met Wapper 
Een nieuwe dieren-les! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel  
Wat hebben Wapper en Hummel vandaag weer beleefd?! 
 
 
20.00 uur Oh wat een jaar!  
Kom je ook mee spelen? 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vrijdag 24 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! 
9.45 uur Knutselclub 
We maken een aquarium 
 
14.00 uur Dolle dieren speurtocht 
Ben jij een echt speurhond? 
16.00 uur Op avontuur met Wapper 
Het laatste avontuur! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Minidisco met Wapper en Hummel 
Hop, hop, hop, zet disco op z’n kop! 
 
20.00 uur Vossenjacht 
Vind jij alle vossen? 
 
 

Zaterdag 25 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! 
9.45 uur Knutselclub 
We maken   
 
14.00 uur Kinderbingo 
Tot 12 jaar 
16.00 uur Zoevende ZigZag spellen  
ZigZag ZOE EF!  
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Retteketet, tijd voor theaterpret! 
 
21.00 uur Volwassenen Bingo 12+ 
 

 
Zondag 26 augustus 
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij, maar morgen 
zijn ze weer van de partij! 


