
  

 

 
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 is het thema DIEREN  
 
Wapper is altijd al een enorme dierenvriend 
geweest! Daarom snapt hij niet dat anderen dat 
niet zijn. Hummel vind dieren ook wel een beetje 
eng. Wapper denkt dat mensen alleen bang zijn 
voor dingen waar ze weinig vanaf weten. Hummel 
denkt dat dat waar is en vraagt of Wapper hem en 
de kinderen dan van alles over dieren wil leren, dit 
vind Wapper een goed idee, doen jullie mee?! 
 
Maandag 19 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 Poppendokter 
Heeft jouw knuffel te veel gegeten? Of is er iets anders mis? 
Neem hem mee naar de poppendokter! 
 
14.00 uur Schminken 
Welk dier wil jij worden? 
16.00 uur Rupstikkertje 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen 

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 wandklimmen 
Maak jij de lekkerste marshmallows? 

 

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 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 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 heeft er zin in! 
 
 
Dinsdag 20 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 dierenkijkdoos  
 
14.00 uur Doe de dierentuin 
Kan jij alle dierenopdrachten uitvoeren? 
16.00 uur Op avontuur met Wapper 
Wat voor dierlijkavontuur gaan we vandaag beleven?! 
 
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 Cupcake versier 
wedstrijd in De Remise  
Deelname € 0,50,- voor een cupcake en het versieren 
 
 
 



  

 

 

 
Woensdag 21 augustus 

Poolparty! 
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 versieren we een slushpuppy beker met dieren!  
Dan mag je die middag een gratis Slushpuppy halen 
 
13.30 uur Laddergolf voor volwassenen 
14.30 uur Laddergolf voor kinderen  
Verzamel bij de recreatie 
16.00 uur Dierenverstoppertje 
 
18.30 uur Herby 
Wapper en Hummel komen je ophalen! 
19.00 uur theatershow met Wapper en Hummel 
Kom allemaal snel kijken voordat je iets mist! 

 

20.00 uur Poolparty 
Gezellig met z’n allen zwemmen met hits! 
 

Donderdag 22 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 springende kikker 
 
14.00 uur Levend bingo 
Go, go, go en roep als eerste BINGOOOO!!! 
16.00 uur Vies en lekkertje! 
 
18.30 uur Herby 
Hoor jij Herby al aankomen? 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel  
Wat hebben Wapper en Hummel vandaag weer beleefd?! 
 

20.00 uur Levend ganzenbord 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vrijdag 23 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 koffievlinder. Kom je ook? 
 
14.00 uur Dolle dieren speurtocht 
Ben jij een echte speurneus? 
16.00 uur Spring jij hoger dan een kikker? 
 
18.30 uur Herby 
Kom jij naast Cootje zitten? 
19.00 uur Minidisco met Wapper en Hummel 
Hop, hop, hop, zet disco op z’n kop! 
 

20.00 uur Snel dierenspel 
Ben jij zo snel als een schildpad? 

 

Zaterdag 24 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 vissen die je kunt vangen 
 

13.30 uur jeu de boules 18+ 

14.00 uur Apenkooi  
Kom naar de overdekte speeltuin! 
16.00 uur Zoevende ZigZag spellen  
ZigZag ZOEFFFF!  
 
18.30 uur Herby 
Sta jij al klaar bij de halte voor Herby? 
19.00 uur Theater met Wapper en Hummel 
Retteketet, tijd voor theaterpret! 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
Zondag 25 augustus 
 
Vandaag is het animatieteam een dagje vrij 

 

Pomptoertocht – start op Camping Heino 
Aan de overkant op het familieveld zijn alle 
voertuigen opgesteld! 
 
Pompdagen!! 
Deze hele week van woensdag tot en met zondag 
zijn de feestdagen in Heino. Een super gezellig 
week vol drukte en activiteiten.  
 
Het weekprogramma kunt u ophalen bij de 
receptie. Iedere dag zijn er overdag verschillende 
activiteiten in het dorp. Daarnaast zijn de terrassen 
vol met mensen die genieten van een drankje en 
muziek. Iedere avond is er feest in de verschillende 
tenten. Van bandjes tot dj’s. Volop vertier de hele 
week.  

 
 
 
 
 

Let op: recreatieprogramma onder voorbehoud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 12:00-19:30 
 
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    

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

    
Let op: onder voorbehoud 
 


