
 

 

Meivakantie 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! 
 
De Schat van Kapitein Flosbaard.  
 
Het schip van Kapitein Flosbaard is gestrand en zijn 
schat is kwijt geraakt. Wapper heeft iets gevonden 
dat best wel op een schatkaart lijkt, maar het net 
niet is. Wapper en Hummel willen super graag de 
schat vinden, maar om de kaart compleet te 
maken, hebben ze wel de hulp van echte piraten 
nodig! Daarom is er deze week een echte 
piratentest: wie van de kids op de camping heeft 
het in zich om een echte piraat te worden en de 
schat te vinden? 
 
Vrijdag 27 april 

Koningsdag! 
9.45 uur Koetsparade 
Loop je mee met de koningsdagparade? We eindigen bij de 
Recreatieruimte! 
10.00 uur Koninklijk Dansfestijn 
Een buiging op het end! 
10.15 uur Knutselclub 

We versieren onze fiets of skelter en Herby 

 
14.00 uur versierde fietsparade in Heino 
Fiets mee in de versierde kinderfietstocht vol gezelligheid 
16.00 uur Koningsspelen 
Opdrachten van de koningin 
 
18.30 uur Herby 
Sluit aan op je mooie versierde fiets of skelter! 
19.00 uur Koningstheater 
Iemand wil graag koning worden! 
 
20.00 uur Koning eenoog 
Hoera voor de koning! Of toch niet…? 

 
 

 
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 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 is ook weer uit z’n winterslaap! 
 
Zaterdag 28 april 

Sportief weekend 
9.45 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade?  
10.00 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.15 uur Knutselclub 
Vandaag maken we een sportslinger! 
 
14.00 uur kinderbingo 
Wie neemt de prijzen mee naar huis? 
16.00 uur Levend tafelvoetbal 
Net als bij het echte spel kunnen de poppetjes alleen naar 
links en naar rechts! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper, Hummel en Cootje komen je ophalen 
19.00 uur Minidisco 
Swing mee met Wapper, Hummel op de grootste camping-
hits! 

 

21.00 uur Bingo! 
Om 21:00 start de volwassen bingo in De Remise. Ben je 12+ 
dan ben je van harte welkom! 
 

 



 

 

 

Geef je op voor het Cootje buffet van 
woensdag 2 mei om 17.00 uur 
Zondag 29 april 

Sportief weekend 
9.45 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade?  
10.00 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.15 uur Knutselclub 
We maken een olympische fakkel! 

 
14.00 uur Selfie hunt! 
Maak je de coolste selfies?  
16.00 uur apenkooien in de overdekte speeltuin 
Doe je mee?! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper, Hummel en Cootje komen je ophalen 
19.00 uur Voorleesavontuur met Wapper en Hummel 
Dat wordt spannend!!! 
 
20.00 uur Lama moordspel 
Kom jij er achter? 
 
 

Maandag 30 april 
           Piraten gezocht vanaf nu!! 
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 een piratenzwaard! 
 
14.00 uur Schminken 
Wordt jij een echte piraat? 
16.00 uur Groter en beter 
Maak van iets kleins iets heel groots! 

 
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 klimmen 
Kom allemaal naar het Canoma om marshmallows te bakken 
boven het vuur en te klimmen op de klimwand 

 

 
 
 
 
Dinsdag 1 mei 
 
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 een piratenboot 
 

14.00 uur Piratencode 
Kan jij deze lastige code oplossen? 
16.00 uur Levend zeeslag 
Dat wordt spannend! 
 
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 Muiterij 
We kapen de kapitein! 
 

Woensdag 2 mei 
 
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 maken we een papegaai. 
 
14.00 uur Zwabber het dek 
Dat wordt dweilen zeerovers! 
16.00 uur Piratentest 
Echte piraten komen door de test! 
 
17.00 uur Cootje Buffet in De Remise 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Is iedereen weer klaar voor een avontuur met Wapper en 
Hummel?! 
 
20.00 uur Goudsmokkelaars 
Stel de schat veilig! 

 



 

 

 

 
 
 
 
Donderdag 3 mei 
 
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 piratenkralen 
 
14.00 uur Waterkannonen 
Je ziet ze niet aankomen, maar zorg dat je ze vangt! 
16.00 uur Piratentest 
Easy voor echte piraten? 
 
18.30 uur Herby 
We komen je ophalen 
19.00 uur Voorleesavontuur 
Hoe voelt dit verhaal? 
 
20.00 uur Piratenbal 
Je hebt een houten been, hoe ga je te werk? 
 
 

Vrijdag 4 mei 
 
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 een kapiteinshoed 
 
14.00 uur Vlaggenroof 
Een echte piratenvlag! 
16.00 uur Piratentest 
Sterk en snel zijn! 

 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 

19.00 uur Piratenfeest  
Komt het dan toch nog allemaal goed?! 
 
20.00 uur Spook in een scheepswrak 
Hij heeft maar 1 doel! 
 

 
 
 
 

 
Zaterdag 5 mei 
 
9.45 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade?  
10.00 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.15 uur Poppendokter 
Is jouw knuffel ziek of gewond? Breng hem naar de 
poppendokter! 
 
14.00 uur kinderbingo 
Kom allemaal naar De Remise en win de leukste prijzen! 
16.00 uur Buikschuifbaan 
Echte piraten weten wel hoe ze moeten glijden, jij ook? 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Minidisco 
Swing mee met Wapper, Hummel op de grootste camping-
hits! 
 

21.00 uur Bingo 
Kom naar de Remise en 
speel  
mee als je 12+ bent. 
 

 
 

 

 
Zondag 6 mei 
 
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij, maar morgen 
zijn ze weer van de partij! 
 

11.00 uur Pony rijden 
Vandaag kun je wel pony rijden. Op het sportveld van de 
Camping. Van 11.00-12.30. 
Kosten € 1,00 per rit 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
Openingstijden: 
 
Receptie dagelijks   9.00-17.00 uur 
 
 
Restaurant De Remise dagelijks 12.00-22.00 uur 
tijdens activiteiten langer open 
Restaurant De Remise zondag 10.00-20.00 uur 
Keuken is open van   12.00-19.30 uur 

 
Reserveer een tafel zodat deze voor u klaar staat. 
 
Snackbar dagelijks  12.00-19.30 uur  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zwembad dagelijks 
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    

    
Nieuw 
Jeugdruimte voor kinderen tot 12 jaar naast de 
Huidige jeugdruimte vanaf 12 jaar 

houd het netjes en schoon! 
 
Openingstijden Onder voorbehoud 

 

 
 


