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Some of the best memories are made in flip flops!
Juli, de zomervakantie staat op springen! Het leven kan even in de vertraging. Het simpele kampeerleven maakt dat we heerlijke herinneringen gaan maken. De geur van het hooi van de landerijen maakt
ons bijna dronken, of zou het komen van de “scheepslimonade”?

Peter en Do, onze vrienden uit Sneek, hebben een geweldige tip voor je
De Koperen Kees, een restaurant in Sneek, tegen het centrum aan, waar
uitbater Leo verrassend voor je kookt. De bediening is vrolijk, niets is
teveel, het eten fantastisch en gastvrouw Antsje heel vriendelijk. Voor ze
hun eigen restaurant begonnen deden Antsje en Leo eerst ruim ervaring
op. De menukaart is klein en snel wisselend en de gerechten zijn alles
behalve standaard en worden geserveerd op werkelijk prachtig servies!
Meer info op www.dekoperenkees.nl

Heb jij de omhoog klimmende emmer al gespot?
Overal en ergens doet Karin ideeën op om de camping nog mooier
en leuker te maken. Nu weer had
ze deze wens: een emmer die
omhoog tegen de tegeltjes zou
lopen. De emmer en de laarsjes
had ze al. Zo simpel als het in
haar hoofd was, zo lastig was het

om een degelijke constructie te
maken. Want hoe krijg je nu die
schattige, maar slappe laarsjes
aan die emmer? Zoon Michiel
heeft het gelukkig voor elkaar
gekregen. Zo benieuwd of jullie
onze klimmende emmer al zijn
tegengekomen.

Een absolute must go:
Young Solar Challenge op 6 en 7 juli in Leeuwarden
De Young Solar Challenge en Solar Sport One verzorgen samen dé zonnebootrace. Deze race is voor jonge techneuten, daredevils, nieuwsgierigen, teamplayers en
organisatietalenten. Tijdens het project Young Solar Challenge
leren jongeren tussen de 14 en 17 jaar hoe ze zelf een zonneboot kunnen bouwen, waarmee ze deelnemen aan de race.
Zo komen ze op een leuke manier in contact met techniek,
innovatie en duurzaamheid. Maar vergeet vooral de alles verbindende factor niet: veel plezier voor publiek en deelnemer.
Kijk op www.youngsolarchallenge.nl als je meer wilt weten.
En vraag op de receptie gerust naar de gratis treintickets van
IJlst naar Leeuwarden!
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En dan!
Onze kleindochter Pip Lauren eindelijk is ze er dan. Natuurlijk is het
ons mooiste meisje van de hele wereld. Apetrots zijn we! Op 18 juni
2018 is ze geboren, 2250 gram en 47 cm lang.
Vader, moeder en kind maken het goed. Hoera!!

cinema
Festivalliefhebbers en filmfreaks opgelet!
Eind augustus is de allereerste editie van het Nachtkijkers
Filmfestival gewoon in de openlucht op onze camping. Drie
dagen, twee bioscoopschermen en een vol programma met
films en overdag optredens. Wanneer de zon op vrijdag en
zaterdag ondergaat, gaan de projectors aan en kijken we in
samenwerking met het Noordelijk Film Festival naar een mix
van verrassende onafhankelijke films, cultklassiekers, korte
films en documentaires. De verkoop van de tickets loopt
goed, dus om teleurstellingen te voorkomen, boek snel je
tickets! www.nachtkijkersfilmfestival.nl
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