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Zomer! Ik neem vandaag een...
slipperdag...
Het is alweer juli, de maand dat de (school)vakanties starten! En hoe, eindelijk mogen onze toiletgebouwen open
en mogen we weer naar hartelust gasten ontvangen. Wat hebben we die gezelligheid gemist! In juli start ook weer
de eerste stagiair en vanaf 13 juli gaat ons strandbarretje Zimpel weer open. Kortom we zijn weer volop in
beweging!

Een zomer vol creatieve activiteiten en workshops
‘Coloured Creatures wants to bring more color, movement, joy and art to life,
to connect people with each other and their inner child.’
Zo leuk! In juli en augustus komt een team van Coloured Creatures de
zomervakantie opfleuren. Elke woensdag en donderdag organiseren ze
diverse creatieve knutsel activiteiten, dansworkshops en yoga lessen op
de camping. Het team bestaat uit enthousiaste en ervaren activiteitenbegeleiders en professionele docenten voor de dans- en yogalessen.
En als het regent? Dan zorgen we voor een overkapping.
Een greep uit het zomerprogramma:
Knutselactiviteiten
Fairtrade tasje, t-shirt of spijkerjack pimpen, houtbranden en schilderen.
Aan het einde van de activiteit mag je je gemaakte werk mee naar huis/
caravan/tent nemen.
Workshops
Streetdance, peuter- en kleuterdans of ballet voor kinderen; yoga en bootcamp voor volwassenen.
Wat kost dat?
De kosten per activiteit variëren van €10 - €25 p.p. De meeste workshops zullen €15 per persoon zijn.
Inschrijven kan via de receptie of online op de website.
Voor meer informatie: www.colouredcreatures.com/campingactiviteiten

Trek in pizza?
Pizzaliefhebbers opgelet! Elke woensdagavond van 17h tot 19h staat Pizza Drive
Sneek met haar pizzatruck voor de receptie. Vanaf 10h ‘s morgens kun je al je
pizza bestellen als je dat wilt via 06-2700 2120.
De menukaart vind je op www.pizzadrivesneek.nl
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De tip van Pip!
Pip, onze eigenwijze 2-jarige kleindochter, gaat graag leuk gekleed op pad.
Shoppen doet ze met haar moeder bij de leukste kinderkledingwinkel van Friesland,
waar je naast veel Scandinavische merken ook veel gave merken vindt van
Nederlandse bodem. Wil jij net als Pip er hip bij lopen, dan geven we je stiekem
deze Pip-Tip:
NYNstyles the little ones
Vlasstraat 11, 9101MX Dokkum, 0519 740011

Gespot! Streetfoodbar BUUR in Sneek
Aan de 1e Oosterkade 24 in Sneek vind je veruit de leukste en
meest trendy koffie-, borrel- en foodbar van Sneek en omgeving.
Op deze sfeervolle locatie met een heerlijk terras aan het water
serveert eigenaresse Hannah je de lekkerste dorstlessers en
heerlijke gerechtjes.
Open ma & di 10h-18h en wo t/m zo 10h-22h.
www.buursneek.nl

strip!

De zoektocht van de camping uit Friesland naar betekenis

BLOG!

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 .
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