
Helemaal op de hoogte van de nieuwtjes op Watersportcamping Heeg

Heeg`water
NR. 6
2020

Als er één kampeermaand is met nostalgische kleuren, dan is dat wel september. Diep koperen tonen, zacht stre-
lend zonlicht, de vergrijsde kleuren van de mist. Alle ingrediënten om in september veel mooie herinneringen te 
maken. Hier wat tips van ons.

Even bomen over onze bomen!
 
In 1987 kochten Jacob en ik deze camping onder het motto van Pippi 
Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 
kan’. Zo gezegd zo gedaan. Langs het pad bij de receptie stonden al 
heggen, maar dat er bomen moesten komen stond voor mij als  
Brabantse voorop. En dan ook nog eens bomen die echt boom  
mogen zijn! En hoe dan? In 1993 kochten we 25 oud-Hollandse fruit-
bomen, die als streekras in het noorden ‘thuishoren’ en met uitsterven  
bedreigd werden. Zoek ze maar eens op op het web en op de cam-
ping: de hoogstamfruitbomen Groninger kroon en het Sterappeltje 
en de leipeer Gieser Wildeman. Leiperen en hoogstamfruitbomen 
duiden de seizoenen zo mooi.  

In 2018 was het tijd voor een Walnotenboom. Muggen hebben daar een bloedhekel aan. 
Wist je dat walnoten echt hersenvoedsel zijn? Daar komt bij dat als je dagelijks walnoten 
eet je slaapt als een roosje. In september valt er voor onze gasten heel wat te rapen.  
Ga gerust je gang. En wij zijn altijd in voor een heerlijk recept van jullie met dit mooie fruit.  
Leuk is ook dat elk jaar in september de kinderen van de basisschool uit Heeg op de  
camping fruit komen rapen en plukken. Daarmee krijgen ze op school kookles.  
Zo benutten we samen al ons overheerlijke fruit. 

September, fruitmaand, maand met de meeste letters, 
maar ook al weer de laatste kampeermaand van dit seizoen...

Cultureel genieten in Workum
  

Workum heeft als de Kunst & Cultuurstad heel 
wat te bieden. Zo is er een grote verscheiden-
heid aan galeries, ateliers en diverse musea. 
Natuurlijk is Workum bekend door het Jopie 
Huisman Museum. Maar er is zo veel meer. 
Workum heeft zelfs een eigen kunstkring. 

Die Kunstkring Workum organiseert in het tweede weekend van september (zaterdag 12 & zondag 13 sept. 2020),  
tegelijk met Open Monumentendag, de tweede kunstroute Workum “Kunst in Workum. Op zaterdag 12 september 
kun je er ook terecht op de jaarlijkse kunstmarkt  ARTWORKum. Op de gezellige markt tref je een scala aan kunstuitin-
gen, zoals schilder- of beeldhouwkunst, glas, keramiek, fotografie en sieraden, om maar eens wat te noemen. 
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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 .

De zoektocht van de camping uit Friesland naar betekenis

Op avontuur naar de Himalaya 
 
Wat hebben we weer een leuke hotspot voor jullie! Ditmaal, een tip van onze dochter 
Judith, die helemaal weg is van de keuken van het Himalayan Restaurant in Sneek. Dit 
restaurant bereidt eten uit de hele Himalaya-regio. Vegetarische gerechten als Groente 
Thali en Dal Bhat, maar ook Tibetaanse Momo, zijn maar enkele voorbeelden van wat de 
kaart aan authentieke gerechten uit India, Nepal en Bhutan biedt. En dat alles ook nog 
eens voor een vriendelijke prijsje. 
 
In a nutshell het verhaal achter dit restaurant. Eigenaar  
Pralaad Chhetrie ontvluchtte samen met zijn broer geboorte-
land Bhutan, waar de hindoestaanse minderheid werd onder-
drukt door het boeddhistische regime. Pralaad ontmoette in 
het vluchtelingenkamp Santi, die uit hetzelfde dorp afkomstig 

was als hij. Samen trouwden ze en kwamen naar Nederland, waar ze in 2015 het restaurant 
aan het Grootzand 11-13 in Sneek startten met vers, eerlijk en authentiek eten.  

Vanwege corona is er op dit moment alleen een take-away service van donderdag tot  
zondag van 16.30 tot 19.00 uur. Je mag langskomen of bellen om te bestellen:  
Himalayan Restaurant: 06- 34 17 91 01.
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