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Writer’s Block mural art Festival  in 
Leeuwarden
Van 12 tot 14 juli kun je een kijkje nemen bij de grootste gratis 
viering van openbare kunst van het noorden, het Writer’s Block 
Mural Art Festival. Mural art en street art in al zijn vormen en ver-
schijningen staat centraal en maakt Leeuwarden nog kleurrijker 
dan het nu al is. Een hele parkeergarage als canvas voor meer dan 
30 nationale en internationale graffiti-artists. Tijdens de Writer’s 
Block Jam nemen zij in een paar dagen de binnen- en buitenkant 
van Parkeergarage de Klanderij onder handen. Zin om dit  
massieve kunstwerk te zien ontstaan? Meer info:  
www.facebook.com/WritersBlockLeeuwarden.

If it requires a bikini the answer is yes!
Ben je je bikini of badpak vergeten in te pakken? Wat een geluk!  Dan 
heb je tenminste een goede smoes om nu echt een heel mooi badpak 
te kopen. Bij Qulotte in Gorredijk kun je prima slagen. Ook voor de 
mooiste lingerie trouwens! Qulotte is gevestigd aan de Lijnbaan 8.

No stress, relax, ‘t is zomer…
Hooggeëerd publiek, zit u er klaar voor? Helemaal in de relaxstand, in totale overgave aan het fijnste seizoen in 
het jaar? Jazeker: het vakantieseizoen, het kampeerseizoen oftewel ZOMER! Enjoy!

Lust jij plasticsoep?
De vervuiling van de zee neemt hand over hand toe.  
Plastic rietjes, bestek, bordjes, draagtassen verpakkingen etc. 
dragen bij aan de vorming van een steeds dikkere plastic 
soep met alle gevolgen van dien voor mens en dier. Weet jij 
eigenlijk wel hoe schrikbarend veel eenmalig plastic je  
aankoopt? Vast niet. Daarom vragen we je om op  
zaterdag 27 juli al het eenmalig te gebruiken plastic dat je  
in je caravan, tent of bus hebt meegenomen om 18.00 uur  
op een matje buiten bij je kampeerplaats neer te leggen. We gaan dan samen met alle gasten die meedoen, kijken 
wat ze zoal hebben en gaan dat op film zetten. Dus je flesje shampoo, je tube tandpasta, je fles olijfolie, zoutvaatje, 
wegwerpbordjes, boodschappentas enz. enz. We zijn benieuwd wat we allemaal te zien krijgen, jullie ook?

http://www.facebook.com/WritersBlockLeeuwarden
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Koken (bijna) zonder koken
Het klinkt haast te mooi om waar te zijn: koken zonder koken. Dat is het ook 
want een beetje koken hoort er toch wel bij. Ken je de ouderwetse hooikist?   
Die zorgt voor heerlijk smakelijk eten, waarbij vitamines en mineralen veel beter 
blijven behouden dan bij ‘snel koken’ , terwijl er geen stroom voor nodig is.  
 Wij hebben er eentje, die wij graag aan onze gasten uitlenen in ruil voor een 
lekker recept. En weet je wat zo leuk is? Je brengt  ’s middags  bijvoorbeeld 
bonen, bouillon of volkorenrijst aan de kook, je gaat lekker de hort op en als 
je ’s avonds terugkomt is je eten gaar, klaar en warm!  Heerlijk toch? We hopen 
dat jullie onze hooikist veel gebruiken, zodat we lekker veel recepten kunnen 
verzamelen. Kom je hem een keertje lenen?

Dat kunnen we weer afvinken!
In juni hebben we heel wat tips binnen gekregen via onze tevredenheids-
meting (NPS score). Een groot aantal zaken zijn alweer opgelost, zoals het 
ophogen van het strandje dat dit jaar alweer snel was “afgeslagen” door 
de ongewoon vele oostenwind. Er zijn weer de nodige vrachtwagens met 
zand gestort. Zo hebben ook de chalets nieuwe matrassen gekregen die 
weer jaren mee zullen gaan. De dwarsliggertent is opnieuw bevestigd en 
we hebben toiletpapier in het toiletgebouw geplaatst. Dat laatste is een 
test. Mochten de toiletten niet worden verstopt door het toiletpapier (door 
“grapjassen”) dan kunnen we eindelijk gewoon door blijven gaan met het 
aanbieden van toiletpapier.

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).

De zoektocht van de camping uit Friesland naar betekenis

strip!

BLOG!
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