
 

 

Hemelvaart vakantie  
Gezellig dat je vakantie komt vieren op Camping 
Heino! Je hoeft je niet te vervelen, want er is een 
super leuk animatieprogramma! 
 

Wij hebben naast Cootje ook Wapper en Hummel 
op de camping. Een superleuk stel dat met jullie 
leuke spellen doet, knutselt en nog veel meer! 
 

We verzamelen voor alle activiteiten bij 
‘De Recreatieruimte’, tenzij anders is aangegeven. 

 
We komen jullie ophalen!  
's Ochtends komt het animatieteam langs de 
caravans en tenten wanneer de klok 10.00 slaat. Om 
18.30 uur komt Herby jullie ophalen langs de route. 
Cootje, Wapper en Hummel gaan dan ook mee in 
Herby.  
 
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! 
Het animatieteam, Wapper en Hummel hopen 
jullie snel te zien!  En Cootje natuurlijk! 
 

Woensdag 29 mei 
 

18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
 

20.00 uur slagbal 
op het sportveld! 
Sla jij de bal het meest ver?  
 
 
 
 
 

Donderdag 30 mei 
 
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 blaastekening van 3 t/m 8 jaar 
en oorbellen vanaf 8 jaar 
 
14.00 uur  Sport en spel 
We doen vossenjacht!! Kom snel 
16.00 uur vies en lekkertje  

 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Nu wordt het toch echt tijd dat Hummel zijn 
energie terug krijgt! Gaat het Wapper lukken?! 

20.00 uur Levend statego 

We doen dit leuke en spannende spel in het bos 
 

Vrijdag 31 mei 
 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
We maken een vogelhuisje, neem allemaal een leeg 
melkpak/yoghurt pak mee 
 
13.30 uur Klootschieten voor 18 + 
14.00 uur Sport en spel 
Levend kwartet, verzamel jij alles? 
16.00 uur stoelendans 

 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00  Minidisco met Wapper en Hummel! 



 

 

21.00 uur Casinoavond voor 16+ (entree 
€ 7,50 p.p met 1 drankje en speelfiches) 
met bieden op leuke prijzen – Geef je op 
 

Zaterdag 1 juni    Bingo! 

 
10.00 uur Ophaalparade 
Loop je mee met de ophaalparade? We eindigen bij 
de Recreatieruimte! 
10.15 uur Dansfestijn 
Gezellig met z’n allen 
dansend wakker worden! 
10.30 uur Knutselclub 
We maken een duveltje uit 
een doosje 
 
14.00 uur Kinderbingo tot 12 
Doe mee, roep jij het eerst bingo!!!! 
16.00 uur stand in de mand en de bal is voor… 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Heeft Hummel nu eigenlijk zijn energie terug 

21.00 uur Volwassen Bingo voor 12+ 
 

Zondag 2 juni 
 
10.00 uur klaverjassen en Jokeren in De Remise 
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 Dansftijn  
Doe mee met de leukste dansjes! 
10:30 Knutselclub 
We maken een houten auto (€ 1,00) 
 
14.00 uur Herby komt je ophalen 
14.30 uur Theater met Wapper en Hummel! 
Kom jij ook naar de laatste theatershow van het 
Hemelvaart weekend? 

Openingstijden: 

Receptie  

Dagelijks geopend van 09:00-17:00 uur 

Restaurant De Remise  

Ma t/m Za geopend v.a. 12:00 uur  
Zondag geopend v.a. 10:00 uur 
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 12:00-19:30 

 
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). 


