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Heeg`water

Nog even en dan komt er weer leven in de  
brouwerij op de camping. Wij hebben er al zin in!  
Wat we allemaal gedaan hebben deze winter?  
Lees er alles over in deze eerste ‘Heegwater’ 
en kijk mee achter de schermen.

Het seizoen gaat beginnen 

Vanaf 1 april is onze Watersportcamping in Heeg :)
weer geopend. De eerste gasten komen al voorzichtig 
hun stekkie gereedmaken voor weer een mooi seizoen 
kampeer- en waterplezier. Dat betekent tentdoek 
schoonmaken, meubilair onder de hoezen vandaan en  
meer van dat heerlijke ontspannen kampeergedoe.

Super make-over voor onze chalets 
 
Wij vonden het tijd om onze zes chalets te pimpen  
en daar wilden we echt iets bijzonders van maken.  
 
Wij vroegen interieurontwerpster Paulien Wouda om 
voor ons 6 verschillende moodboards te maken  
variërend van ‘controle’ tot ‘hysterie’. Zes prachtig 
gestylede chalets met voor ieder een andere woon- 
beleving. Want niemand is hetzelfde.
 
De chalets zijn volledig gestript en echt he-le-maal in 
het nieuw gestoken. Lisette Folkertsma van woon- 
winkel Kreaz uit Makkum heeft geïnspireerd op de  
moodboards de chalets ingericht met voornamelijk 
Dutch design en als het even kon Fries design. Wij zijn 
reuze trots op het resultaat. In de volgende Heegwater 
vertellen we meer en hebben we ook de foto’s. 

Vaarwel winter, hallo lente!

                      We kunnen niet wachten: 
                      laat die zomer maar komen!

Als weerkundigen van de kouwe grond voorspellen 
wij voor 2016 een bijzonder mooie zomer. We zien 
eindeloos durende zomerdagen en dito zonsonder-
gangen, met een lekker wijntje bijvoorbeeld en wat 
lekkere hapjes. Mmmm! Heerlijk aan of op het water!

Weer
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Kleurrijk kamperen 

Dichtbij de natuur leven, elkaar ontmoeten en beter 
leren kennen staat voorop bij onze camping. Cam-
pinggasten en watersporters zijn van oorsprong  
kaaskoppen om het maar even oneerbiedig te zeggen.  
We bedoelen dat het door en door Nederlandse lief-
hebberijen zijn. Het zit ons in het bloed, zeg maar. 
Op verzoek van Watersportcamping Heeg gaan  
studenten van Stenden Hogeschool Leeuwarden  
onderzoeken hoe zij de camping kunnen laten   
‘verkleuren’.  Oftewel: hoe verleid je ‘nieuwe Neder-
landers’ om ook te komen kamperen, ontmoeten en 
integreren. Ook stelden wij de vraag hoe je jongeren 
die kamperen associëren met festivals en muziek naar 
de camping krijgt? Het onderzoek is in volle gang.  
We houden je op de hoogte...

Groen licht, duurzaam idee 
 
Tot slot in deze Heegwater is het nog even leuk om te 
vertellen dat de verlichting in onze loods en werk-
plaats helemaal is omgezet naar led verlichting. Niet 
zo spannend, wel zo duurzaam!  

Namens het hele team van Watersportcamping Heeg 
superbedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief. 
Ben je ook weer een beetje op de hoogte. Laten we er 
samen weer een prachtig seizoen van maken. 
Tot de volgende Heegwater!

Zijn wij nog wel gelukkig? 
                                  Is er drang naar meer? 

Kunnen wij onze ongenoegens nog wel kenbaar  
maken? Worden wij beïnvloed door de media?  
Save the date! 5 en 6 mei komt het bijzondere  
theaterproject ‘Blijf praten’ naar de camping. 
http://kustersmedia.nl/blijfpraten

Kampeerhandigheidjes 
 
Het lijkt wel een overlevingstip uit het 
Woudlopershandboek van Kwik, Kwek en 
Kwak. En toch. Het mooiste creatief kampe-
ren is creatief met niks. Een broekriem, een 
paar s-haakjes en een boom. Meer heb je 
niet nodig voor een handig keukenrek! 

Handig

Cul t uur
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