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Leuk! Onze kidsproof tip voor september
Van harte aan te bevelen: Blikspuit. Een gezellig koffietentje waar meer 
te beleven valt, dan alleen maar koffie drinken. Er is een kinderspeel-
plaats, een heerlijke leestafel en er zijn ook nog wat spulletjes te koop, 
zoals tassen, kinderkleertjes en vintage speelgoed. Je moet er even 
voor naar Leeuwarden, maar dat is sowieso een mooie stad om te 
bezoeken. Al was het maar voor de M.C. Escher tentoonstelling in het 
Fries Museum, die je deze maand nog net kunt bekijken, maar daar-
over zo meteen meer. Blikspuit zit op Over de Kelders 38.  
Meer info: www.blikspuit.com

De grote vakantie is jammer genoeg al weer voorbij. Maar wat hebben we allemaal toch een geweldige 
zomer gehad! Een zomer van mateloos genieten. En nu mogen we nog even een maandje nagenieten 
van de toegift van de zomer.

Appeltjes, appeltjes en nog eens appeltjes.
Onze bomen geven weer gul, raap ze gerust op veld 3 of 4 onze Groningse kroon- of sterappeltjes. Heerlijk 
gezond en je weet zeker, er is geen gif op gespoten! Ook onze rozenbottels zijn klaar om jam van te maken. 
Wist je trouwens dat rozenbottels enorm gezond zijn? Er zit wel 10 x meer vitamine C in dit vruchtje dan in 
een sinaasappel.

Nog even lekker lanterfanten … doe je mee?

Dit is nu zo’n tentoonstelling, die je gewoon moet zien!
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24 augustus ontving het 
Fries Museum de 150.000e 
bezoeker van de  
Escher-tentoonstelling in 
het Fries Museum.  
De prachtige expositie 
laat zien hoe M.C. Escher 
inspiratie vond in Italiaanse 
steden en natuur.  
Daardoor bekijk je zijn latere en overbekende litho’s 
die er ook hangen met een frisse blik. Leuk is de met 

zorg nagebouwde werk-
kamer van Escher. In de 
werkkamer liggen enkele 
originele eigendommen, 
zoals het beroemde lepel-
tje, waarmee de in Leeu-
warden geboren graficus 
het papier over zijn beïnkte 
houtsneden wreef.  

Deze niet te missen tentoonstelling loopt nog tot  
28 oktober. www.friesmuseum.nl

http://www.blikspuit.com
http://www.friesmuseum.nl
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Anker & Anker: voor al uw misdrijven
In Friesland zijn ze wereldberoemd: de tweeling 
Anker & Anker. Wim en Hans Anker zijn een begrip 
binnen de strafadvocatuur. Ze staan bekend om 
hun eigengereidheid, hun gortdroge humor, hun 
sociale gezicht en om de spraakmakende zaken 
waarin zij vaak verguisde verdachten ter zijde 
staan. Op 30 september geeft Wim Anker een op-
treden in het Theater Sneek met als titel “Voor al 
uw misdrijven”. Tickets zijn nog te koop bij het te 
perse gaan van deze Heegwater, dus mocht je het 

seizoen hier op de camping spannend willen afsluiten… 
Kaarten zijn te bestellen via www.theatersneek.nl , of af te halen aan de  kassa van dinsdag t/m vrijdag 
tussen 11:00 en 17:00 uur en op zaterdag tussen14:00 en 17:00 uur. 

Toiletpraatjes
Misschien heb je ze al gezien, de lampjesslinger die 
onze Michiel aan het toiletgebouw heeft gemaakt. 
Langzaam maar zeker wordt het toiletgebouw bij de 
ingang van de camping steeds mooier gemaakt. 

Ondertussen zijn we ook nog druk in de weer met 
de rekken die voor de afwasplekken komen.  
Hopelijk vinden die in september hun plekje.

strip!
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