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Weer even op de hoogte van alle ditjes en datjes op Watersportcamping Heeg

Lentekampeerkriebels!
Hé frisse wind,
ga je mee een tochtje maken?
Meimaand Fietsmaand! Stap eens op een fiets van de
camping naar de haven. Elke donderdag en bij veel
animo vaker vaar je vanaf 10.30 u. met je fiets per beurtveer naar het dorp Balk. Geniet van een tocht van ca 2,5
uur op een authentiek Fries skûtsje. De schipper vertelt
met veel plezier over al het moois onderweg. Vanuit Balk
fiets je dan via een 30 km lange mooie route weer terug
naar Heeg. Zo geniet je optimaal van het groene en
bomenrijke landschap, het vele water en de unieke uitzichten. Reserveren kan via www.skutsjeverhuurhaghe.nl
Het schip biedt plaats aan max. 15 personen (incl. fiets)
en kost voor een enkele reis €19,- voor volwassenen en
€ 9,50 voor kinderen.

De leukste winkel van Nederland...
staat in Leeuwarden natuurlijk! De Friese delicatessenwinkel Priuw in de Oosterstraat is in 2016 verkozen tot
leukste winkel van Nederland door de NL Streets Awards.
De enthousiaste eigenaresse Hielkje van der Molen verkoopt hier de mooiste en lekkerste streekproducten.

Onze jongens, Maarten en Maurits,
gingen bij haar op bezoek om een
leuk kort filmverslagje te maken.
Kijk maar eens op ons YouTube kanaal.

Museum Drachten viert 100 jaar de Stijl
In 2017 is het 100 jaar geleden dat de Nederlandse
kunstbeweging De Stijl is opgericht. Deze groep
kunstenaars streefden naar een totale vernieuwing van
de kunst, passend bij een moderne maatschappij die zou
breken met het verleden. De hele maand mei presenteert
Museum Dr8888 de tentoonstelling ‘Theo van Doesburg,
kleur in architectuur’. Snuif de sfeer van deze revolutionaire periode op en geniet van de kleurontwerpen, glas in
lood ramen, schilderijen en poëzie. Meer weten?
Kijk op: www.museumdrachten.nl
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Het tipje van de sluier van LF2018…
Volgend jaar is Leeuwarden-Friesland de Culturele Hoofdstad van Europa in
2018. Wij zijn daar reuze trots op en delen alvast onze voorpret met jullie.
60 duizend bezoekers, 7000 deelnemers uit 23 landen, 49 podia, 650 concerten,
234 bussen en 61 duizend eetbeurten….Kun je je voorstellen hoe dat zal zijn, het
hele hemelvaartweekend zoveel muziek in deze regio? Dat wil je toch echt meemaken! Houd je agenda dus alvast vrij. At the Watergate is de 13e editie van het
European Youth Music Festival. De spectaculaire opening is op woensdag 9 mei
2018 bij de Waterpoort in Sneek en het festival duurt tot en met vrijdag 11 mei.

Op 22 mei onkruid op je bord!
22 mei is het de dag van de biodiversiteit. Weet je wel
hoeveel eetbaar “onkruid” hier op de camping groeit?
Proef eens een lekker madeliefje, voeg het toe aan je
salade. Of maak van zevenblad een lekkere pesto. Hoe
denk je dat het vlees en de melk van de koeien smaakt,
die al die kruidige graslanden wél kunnen eten?. En kijk
dan eens naar het “dode” grasland dat helemaal de
overhand heeft gekregen in Friesland.

Wist je dat we in Friesland nog maar 5% van de biodiversiteit over hebben. Dus 95% zijn we in 50 jaar
verloren! Laten we de biodiversiteit omarmen en laten
we er een feest van maken.
Post jij een leuke foto van
een lekker recept gemaakt
van “onkruid” van onze
camping op deze dag?

Strip!
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