
 

 

 
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 zomer is 
voorbij’. Doen jullie mee? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 27 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 herinneringsdoos 
 
14.00 uur Schminken 
Wat wil jij worden? 
16.00 uur Zoek je rot 
Kan jij goed zoeken? 
 
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 Klimmen en marshmallows braden 
Kom heerlijk snoepen van de marshmallows 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 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 wordt al een beetje moe, maar 
hij gaat nog steeds op de foto met 
jullie! 
 
 
Dinsdag 28 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 
Vandaag gaan we zandkastelen bouwen! 
 
14.00 uur ABC zoekspel 
Op zoek naar het hele alfabet! De A van aardappel en de B van 
brood. Wat zoeken we bij de C? 
16.00 uur Levend Airhockey 
Je ligt en probeert schuivend te scoren bij de tegenstander 
 
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 Flessenvoetbal 
Schop jij de flessen van de ander plat of wordt je zelf nat?! 

  



 

 

 
Woensdag 29 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 memoriespel! 
 
14.00 uur Streepjesspel 
Verzamel zo snel als je kunt de streepjes. Maar onderweg kom 
je de gum tegen. Hij wil de streepjes weer weggummen 
16.00 uur Mega Splash Trefbal 
Pas op voor de spons! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Voorleesavontuur met Wapper en Hummel 
Wat gaan Wapper en Hummel vandaag weer beleven?  
 
20.00 uur Smokkelspel 
Wie niet snel is moet slim zijn!  
 
 

Donderdag 30 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 ansichtkaart, naar wie stuur jij hem op? 
 
14.00 uur Nummerbal 
Hoor je jouw nummer dan moet je zo snel als je kunt de bal 
grijpen. Maar de tegenstander rent ook!  
16.00 uur Leven bingo 
Zoek ze allemaal! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Een zomers avontuur! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vrijdag 31 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 luchtballon 
 
14.00 uur Ratten en raven 
Het verhaal begint…spits je oren want als je jouw naam  
hoort dan moet je vliegensvlug zijn! 
16.00 uur Handdoekbal 
Neem je handdoek mee en probeer met je handdoek te 
scoren bij de tegenstander 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Minidisco met Wapper en Hummel 
Los gaan op de WAU! Minidisco hits! 
 
 
 
 
 

Zaterdag 1 september 
 
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 souvenir voor thuis! 
 
14.00 uur Panna toernooi  
Doe je ook mee? 
16.00 uur Afscheidsspellen 
Dag zomervakantie, dag camping Heino! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je voor de laatste keer ophalen 
19.00 uur Afscheidstheater met Wapper en Hummel 
Je mag op de foto met Wapper en Hummel! 
 
 


