
’t Is maart en we wrijven de winterslaap weer uit onze 
ogen. Nog even en er komt weer leven in de brouwerij 
op de camping!  

Tijdens de winter hebben we even een tandje minder 
hard gewerkt, maar stilzitten was er niet bij. Naast het 
onderhoud aan onze vele bomen en struiken, is ook de 
steiger van veld 6 voorzien van een nieuw dek.  
Het drainage systeem is nagelopen, doorgespoten en 
daar waar nodig vervangen. Het straatje bij de chalets 
ligt er weer strak bij en in het voortuintje bij de receptie 
zijn  de wereld aan zomerse bloemen geplant. Verder 
hebben we veel tijd besteed aan samenwerkingen met 
de creatieve sector. 
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Afstudeerstudenten aan boord!

Begin februari zijn er drie leuke, nieuwsgierige studenten 
gestart met hun afstudeeronderzoek. Jullie gaan ze vast  
ontmoeten dit seizoen, dit zijn Ruben, Pieter en Luuk: 

Fijne dag van de aardbei!

Wij willen jouw lekkerste recept weten. 20 April is de 
dag van de aardbei. Dat laten we natuurlijk niet zomaar 
voorbij gaan. Het zijn niet voor niets de zomerkoninkjes! 
We roepen jullie op om de lekkerste aardbeirecepten 

 te delen op onze Facebook pagina. Krijgt jouw recept 
de meeste likes en reacties, dan mag jij een avond ge-
nieten van onze houtgestookte hottub! 

                Lalala (bijna) lente!

Opening watersportseizoen Heeg

Zaterdagmiddag 22 april, om 13.00 uur, is de feestelijke 
muzikale opening van het nieuwe Watersportseizoen 
Heeg-Woudsend-Gaastmeer 2017. In Heeg geniet je o.a. 
van een braderie en preuvement in het feestelijk versier-
de centrum. Aan het Dekdweilfestival die dag in Heeg 
nemen dit jaar zes dweilorkesten deel. Inwoners en win-
keliers bieden lekkere hapjes en drankjes aan. Ook vindt 
er een opwindende flyboard-demonstratie plaats. 
Verbindend element tussen de festivals is een  
vaarverbinding tussen Heeg en Woudsend, met twee 
klassieke salonboten. 

Bezoekers kunnen doorlopend gratis heen en weer varen 
tussen beide dorpen. Tussen Heeg en Gaastmeer is een 
gratis pendeldienst met klassieke,  
Amerikaanse schoolbussen.

https://www.facebook.com/campingheeg/
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            Sinaasappellamplicht 

Met als motto gezond én gezellig hebben we 
alwéér een leuk doe-het-zelf-op-de-camping item.
Wat heb je nodig? Een sinaasappel (1), die je  
doormidden snijdt (3) en natuurlijk opeet.
Wees voorzichtig en houdt (4) het staafje in het 
hart (de stam) heel. Dat wordt de lont. Giet de 
sinaasappel halfvol met plantaardige olie (2). Olijf-
olie of zonnebloemolie is goed. Zorg dat het lontje 
goed olie opzuigt. Als ie klaar is kan het lichtje 
worden aangestoken. Ruikt nog lekker ook!

Volgend jaar is Leeuwarden-Friesland de Culturele  
Hoofdstad van Europa in 2018. Wij delen alvast graag 
onze voorpret met jullie. Het hele jaar bruist het in Fries-
land van de culturele activiteiten:  theater, kunst, muziek, 
sport, festivals en nog veel meer. Er zijn 40 grote en 1000 
kleinere evenementen in onze prachtige omgeving met 
11 historische steden, 30 meren, 4 Nationale Parken en  
2 UNESCO World Heritages.  

Hoewel het programma nog niet vaststaat, lichten wij   
alvast een tipje van de sluier op: vanaf 14 oktober 2017 

t/m 2 april 2018 in het Fries Museum een grote  
internationale tentoonstelling over de dubbelspionne 
Mata Hari.

                                  Mej. Hari ligt even te relaxen.

Het geheim van Heeg

Op 26 april om 16.00 uur start vanaf de camping de  
wandelende theatervoorstelling “Visserslatijn” In onge-
veer anderhalf uur wandel je door Heeg en beleef je de 
geschiedenis van dit palingdorp. In een theatrale, humo-
ristische wandeling maak je kennis met Anne Wigers en 
zijn vrouw Corneliske. Zij vertellen over de geschiedenis 
van het dorp en de bloei van de palinghandel. Onder-
weg vindt het echtpaar onverwacht een aantal  
zoekgeraakte relikwiën terug en ben je getuige van de 
koninklijke ontknoping van het geheim van Heeg.  
Of is het visserslatijn, gewoon een sterk verhaal...
Aanmelden kan op de website van Acta.

2018 Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad

Leuk!

Cul t uur
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