
 

 

      
 
 
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 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! 
 
Deze week staat in het teken van: 

De zee en het strand  
 
Let op opgeven voor zeskamp per groep 
Zie flyer voor informatie 
 
Maandag 29 juli 
 
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 

Vandaag maken we een grote strandtafel  
 
13.30 uur Boerengolf voor volwassenen. Kom naar de 
receptie 
14.00 uur Sport & Spel 
Luchtbedden race. Wie is het snelst? 
16.00 uur stoep krijten  
 
18.30 uur Herby 
Herby rijdt langs. Ga jij ook mee? 

19.00 uur Theater met Wapper en Hummel  
Maak kennis met Wapper en Hummel en het thema van deze 
week! 
19:00 uur Biljarten en knutselen voor volwassenen 

20.00 uur Marshmallows bakken en 
goud zoeken 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Het schip op zee 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 jullie nodig!   
 
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 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 knutselclub? 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 heel benieuwd  
wie er Komen deze week 

 
Dinsdag 30 juli 
10.00 uur start Zeskamp 
13.30 uur verder met zeskamp 
 
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 uitslag van de Zeskamp.  
Wie o wie heeft er gewonnen! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Woensdag 31 juli 
 
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 

Vandaag maken we een zand tekening met gekleurd zand 
 

13.00 uur Bubbelbal Sumertour 
Dit jaar komt bubblebal langs met de summertour! Twee 
ervaren instructeurs zorgen ervoor dat bubblebal een hele 
ervaring wordt! Zijn jullie erbij? 
Opgeven bij het R-team 
 
18.30 uur Herby 
We komen je ophalen 

19.00 uur Voorleesavontuur met 
Wapper en Hummel 
Hoe vind jij dit verhaal? 

20.00 uur kinderdisco in De Remise 

 
Donderdag 1 augustus 

 
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 de zandtekening af 
 
13.30 uur klootschieten voor volwassenen 
14.00 uur Sumoworstelen 
Hiervoor moet je wel 1.60 meter zijn, want anders pas je niet 
in het pak. Spannend!! 
16.00 uur strand tikkertje 
 
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?! 

20.30 Sumoworstelen op het 
plein voor bij de Remise  
Eerst voor iedereen van 12+ en daarna zijn de 
volwassenen aan de beurt 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Vrijdag 2 augustus 

 
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 schildpadje 
13.30 uur Gezinsfietstocht  
Gezellig met z’n allen op de fiets door de mooie omgeving 

16.00 uur Schip ahoy 
Echte piraten komen door de test! 

16.30 uur BBQ voor de echte liefhebber. Kijk op de 
flyer voor informatie 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Theater is vandaag bij het strand! Wat zal er gebeuren? 
 

Zaterdag 3 augustus 
 
Vandaag 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 piratenzwaard! 
 
13:30 uur klootschieten voor Volwassenen. Start bij de 
Receptie 
14.00 uur Kinderbingo 
Tot 12 jaar drie rondes voor € 1,50 neem je eigen stift mee of 
koop een dabberstift voor € 2,00 
16.00 uur Waterkannonen 
Je ziet ze niet aankomen, maar zorg dat je ze vangt! 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Ook vandaag beleven Wapper en Hummel 
een strandavontuur!  
 

21.00 uur 21.00 uur Muzikale 

Bingo onderProfessionele 
Begeleiding 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
Zondag 4 augustus 

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

10.00 uur Jokeren en klaverjassen in De Remise 
10.00 uur Ontbijt in De Remise voor slechts € 2,95 
per persoon 
 
 

Eventueel leuke uitstapjes in de omgeving met 
kinderen zijn: 
 
- Het speelbos op de Sallandse Heuvelrug 
- Survival bij omni mobilae in Heino 
- Dagje Hellendoorn! Durf jij het aan? 
- Zwemmen bij openlucht zwembad De Tippe in 

Heino 
- Ontdek de stad Zwolle of Deventer 
- Bouncen bij Trampolinepark Zwolle 
- Speelgoedmuseum in Deventer 
- Subtropisch zwembad De Scheg Deventer 
- Suppen in Ommen  
- Op de barbecue boot varen in Zwolle 
- Naar kinderboerderij Dondertman  
- Speeltuin de Flierenfluiter in Raalte 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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). 

 


