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#SKS19 Skutsjesilen

Meer info? www.skutsjesilen.nl

Time for wine!

Dicht bij Leeuwarden, in de Friese gemeente Achtkarpselen, zijn 
Douwe en Jantiene Broersma trotse eigenaren van de noordelijkste 
wijngaard van Nederland. Hoe super is het om een wijngaard van onze 
eigen bodem te bezoeken. Je wordt hier met open armen ontvangen. 
Het is zo ontzettend leuk om bij deze lieve mensen een kijkje in de 
keuken te krijgen. Aanrader!  
Ze organiseren wijnproeverijen, plukdagen en creatieve workshops.  
Wijngaard de Frysling, Egypte 7, 9286 EX  Twijzel, 0511-402859.

kom je bij ons sterrenkijken?
Augustus is sinds jaar en dag dé maand om vallende sterren te spotten. En waar doe je dat beter dan bij ons op  
de camping. Lekker vanuit een luie ligstoel op een donker plekje genieten van het sterrenspektakel.  
Augustus is ook dé maand van de belangrijkste zomerse sportevenementen in Friesland.  
Hieronder de data op een rijtje:

#Sneekweek 2019 

Vrijdagavond 2 augustus is de spetterende opening van de Sneekweek met de  
vlootschouw bij de Waterpoort in Sneek. De Sneekweek is van 2 t/m 11 augustus. Er zijn zeilwedstrijden op  
het Sneekermeer, kermis, muziek en straattheater om maar wat te noemen.  
Het hele programma vind je op sneekweekgids.nl

Zaterdag 27 juli Grou
Maandag 29 juli De Veenhoop
Dinsdag 30 juli Earnewoude
Woensdag 31 juli Terherne
Donderdag 1 aug  Langweer
Vrijdag 2 aug. Elahuizen

Zaterdag 3 aug.  Stavoren
Maandag 5 aug. Woudsend
Dinsdag 6 aug.  (geen of inhaal wedstrijd)
Woensdag 7 aug.  Lemmer 1
Donderdag 8 aug. Lemmer 2
Vrijdag 9 aug.  Sneek

Ons kan dit aanbeveel!

Anke en Wiebren zijn de eigenaren van Nuweland, gevestigd in een enorme 
woonboerderij. Deze prachtige plek is omgetoverd tot een zeer fraaie, moder-
ne ruime showroom waar zij o.a. design meubels en objecten verkopen uit 
Zuid-Afrika. De meubels zijn vervaardigd op authentieke wijze van natuurlijke 
materialen zoals hout, leer, kurk en jute en zijn ware kunstwerken op zich.  
Nuweland, Buren 31 te Oosterzee-Buren, 0514 856923.  
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Nachtkijkers Filmfestival 2019 voor de festivalliefhebbers en filmfreaks!

Het 2e Nachtkijkers Filmfestival strijkt van 23-25 augustus 2019 neer op 
onze camping. Na zonsondergang zijn er op vrijdag en zaterdag meerdere 
verrassende films na elkaar op twee schermen, zodat jij altijd keuzestress 
voelt;-) Geheel toepasselijk is het thema dit jaar dan ook #nopressure! Zater-
dag en zondag overdag hebben ze ook leuke dingen voor je in petto, zoals 
livemuziek, yoga, een ondoenlijke filmquiz, tafelvoetbal… en verder: gewoon 
relaxen. Digital detoxen. Nog meer woorden-met-een-x-en. Nixen.  
Om teleurstellingen te voorkomen, boek snel je tickets!  
Meer info: nachtkijkersfilmfestival.nl

Beeldlust in Museum Dr8888  (30 juli t/m 3 november 2019)

Museum Dr8888 is één van de meest toonaangevende musea voor mo-
derne kunst in Noord-Nederland en heeft een bijzondere (inter)nationale 
collectie. De laatste wisseltentoonstelling dit jaar is Beeldlust, gewijd aan 
kunstenaar Pier Pander (1864 – 1919). In 2019 is het 100 jaar geleden dat 
hij in Rome overleed. Pier Pander(Drachten 1864) was een beeldhouwer in 
de klassieke traditie die net als Laurens Alma Tadema tot de top van zijn 
tijd behoorde. Onze verwachtingen van deze tentoonstelling zijn dan ook 
groot! Museum Dr8888 is gevestigd aan Museumplein 2 te Drachten.  
Voor openingstijden: www.museumdrachten.nl

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!


