
 

 

Programma Pinksteren 
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! 

 

Het animatieteam, Wapper en 
Hummel hopen jullie snel te zien!  
Cootje is er natuurlijk ook bij! 
Hummel op de grootste camping-hits! 
 
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 stop halte om 18.30 uur. 
 

Vrijdag 7 juni 
18:30 uur Herby 
Gezellig! Kom je ook in Herby met Cootje? 
19:00 uur Theater met Wapper en Hummel 

 

20:00 uur beachvolly bal voor 12+ 
 

zaterdag 8 juni 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn   
Doe mee met de leukste dansjes! 
10:30 Knutselclub 
We maken een  
 
14.00 uur Kinderbingo  
Doe je mee. We spelen 3 ronde voor 1,50  
neem je pen of stift mee.  
 

 
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  ‘De 
Recreatieruimte’, tenzij anders is aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 uur Slingertikkertje 
Vorm jij de langste slinger? 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Laten we eens kijken of Wapper en Hummel 
kunnen bakken! 
 

20.00 uur Levend statego 

We doen dit leuke en spannende spel in het bos 

 
21:00 uur Volwassen Bingo 12+ in De 
Remise 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Zondag 9 juni 
10.00 uur Ontbijt in De Remise (graag reserveren) 
10.00 uur Klaverjassen en Jokeren in De Remise 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn   
Doe mee met de leukste dansjes! 
10:30 Knutselclub 
We maken een decoratie ei, kom je ook? 
 
14:00 uur  Sport en spel 
14:00 laddergolf voor 5 t/m 12 jaar 
15:00 laddergolf voor 12+ 
16:00 uur  Meet & Greet met cootje 
kom knuffelen en op de foto  
 
18:30 uur Herby 
Hij heeft er vandaag weer zin in! 
19:00 uur Meeleef theater 
wat gaat er vanavond gebeuren? 

 

 
20.00 uur Marshmallows bakken en 
klimmen bij de kleine recreatieplas! 
Kom allemaal naar het Canoma om marshmallows 
te bakken boven het vuur en te klimmen op de 
klimwand 

 

maandag 10 juni  
10.00 uur Ontbijt in De Remise 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn   
Doe mee met de leukste dansjes! 
10:30 Knutselclub 
We maken een fotolijstje voor je leukste 
vakantiefoto! 
 
14:00 uur Herby komt vroeg 
Wie zou de conducteur zijn? 

14.30 uur Afscheidstheater 
Voor de laatste keer deze vakantieweek! 

Openingstijden: 
Receptie  

Dagelijks geopend van 09:00-17:00 uur 

Restaurant De Remise  

Ma t/m Za geopend van 12:00-22:00 uur  
Zondag geopend van 10:00-20:00 
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 12:00-19:00 

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    

Openingstijden en programma onder 
voorbehoud 
 

Samen zijn 
Jeugdruimte voor kinderen tot 12 jaar!                                          
Jongeren ruimte vanaf 12 jaar!  
 
Privacy  
Heeft u een bezwaar wanneer er  
foto’s worden gemaakt (van uw  
kind) bij de recreatie? Meld dit dan direct bij de  
recreatie leiding i.v.m. de VG (privacy wet). 

 


