
Helemaal op de hoogte van de nieuwtjes op Watersportcamping Heeg

Heeg`water
NR. 1
2019

Jacob de bruggenbouwer
De hele winter door heeft onze Jacob gewerkt aan nieuwe brugleuningen. 
Heb jij ze al gezien? Tussen veld drie en vier en tussen veld vier en vijf 
heeft hij nieuwe brugleuningen gemaakt. En dat was best een klus. 
Eerst het stalen frame lassen, daarna wegbrengen om te galvanise-
ren en tenslotte op de camping monteren. Het ziet er prachtig uit. 
Wij zijn blij met het resultaat en we zijn reuze benieuwd wat jullie 
er van vinden!

Zon, vogels, lekker licht, jonge eendjes, met zonder jas, rokjes, lammetjes, voorjaarsschoonmaak, terrasjes,  
bloemetjes, bijtjes, eitjes, picknick en natuurlijk: de camping! 

Cultuur in de buurt kan geen kwaad
Kennen jullie Ruben Hein? Niet?  
Dan is dít onze cultuurtip voor april. Op 6 april beleef je in 
Sneek het eerste soloprogramma van zanger, pianist en 
songwriter Ruben Hein.  Aan de hand van zijn muziek en 
persoonlijke herinneringen & met de broodnodige zelf-
spot laat Ruben zien hoe het voor hem is om een plaat 
te maken. Tickets €19, te bestellen via 0515 - 431 400 of 
kassa@cultuurkwartier.nl

Zondag 21 april geniet je vanaf 12.30 u. van een  
heerlijke paasbrunch voor het hele gezin in het prachtige 
Lokaal 55 in Sneek. Dit prachtige, industriële pand  
beschikt over een grote tuin, grenzend aan de Houke-
sloot. Binnen en buiten worden lekkernijen gepresen-
teerd vanaf buffet, foodtruck en sappenbar. Kinderen 
mogen paaseieren versieren, knutselen en in het  
speeltuintje spelen. Brunch incl. fruitsappen, zuivel,  
koffie en thee € 27.50 p.p. Kids (4-12 jaar): € 15.00.  
 
Reserveren: 0515-460321 of info@lokaal55.nl

Uitslapen, eitjes zoeken en genieten van een heerlijke paasbrunch 

Adem in. Het is lente!
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Wil je meer weten over die eigenzinnige camping in Friesland en wat onze campinghoudster Karin zoal beweegt?  
Lees dan ook eens haar blogposts op http://watersportcampingheeg.blogspot.com (helaas alleen in Nederlands).

Koop op maat!

2 halen, 1 betalen of 3 voor de prijs van 2. We zijn met 
zijn allen dol op aanbiedingen. Maar daardoor gooien 
we ook veel weg. Bedenk eens voordat je iets in de 
aanbieding koopt of je het ook echt gaat opeten.  
Lang houdbare producten als pasta en rijst krijg je 
waarschijnlijk wel op, maar lukt dat ook met al dat fruit 
en beleg?
Tippen jullie mee?  
Weet jij ook een goede Vernultip, deel die dan met  
ons via wch@watersportcampingheeg.frl Wie weet 
staat jouw tip in de volgende Heegwater. Wij belonen 
de winnende tipgever met een avond gebruik van 
onze Dutchtub.

VernultipHet vernullen van het afval
Vernullen? Ja, want wij gooien met elkaar niet alleen 
veel te veel nog bruikbare grondstoffen weg, het afvoe-
ren van huishoudelijk afval kost ook nog eens een hele 
hoop geld. Om die afvalberg te reduceren hebben we 
ook jullie hulp nodig! Dit jaar delen we in elke Heegwater 
een tip waardoor ook jij minder afval op de camping kan 
afvoeren. 
 

De zoektocht van de camping uit Friesland naar betekenis

strip!

BLOG!
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