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Lekker weer LENTEKRIEBELS!

Werelden komen samen op de camping

Een reiziger die niet van kaarten of wereldbollen houdt, is bijna niet te vinden. Vorig jaar 
verzamelden we een paar prachtige globes, die nu staan te shinen in het toiletgebouw aan  
de dameskant. 

Het andere toiletpaviljoen is deels verplaatst. Er is een mooie stretchtent overheen geplaatst, 
zodat het paviljoen er niet alleen aantrekkelijker uitziet, maar je kunt er ook droog en in de 
luwte afwassen. 

Op veld 5 is ook het nodige veranderd. We plaatsten er een aantal nieuwe circulaire verhuur-
onderkomens.  

En dan de entree… Om onze gasten fleurig welkom te heten krijgt de border aan de parkeerplaatsen bij de  
receptie nieuwe aanplant van bloeiende planten en struiken. Zo helpen we tegelijkertijd de biodiversiteit op  
de camping een handje. Ook de receptie gaat eraan geloven. We krijgen een nieuwe balie, die hopelijk voor  
het hemelvaartweekend klaar is. Natuurlijk – je kent ons –  is ook deze circulair. 

Helaas….. 

Wij moeten er ook aan geloven. Door de enorm gestegen energiekosten moesten  
we onze douches voorzien van € 1 muntautomaten. Grondstoffen als olie, maar ook 
hout en dergelijke zijn inmiddels zo schaars, dat we echt overal de tekorten voelen.  
Voor ons een extra stimulans om onze camping nog meer circulair te gaan  
organiseren!

Trek je tent van zolder, rij je caravan uit de schuur. Het is LENTE! We gaan weer open. 1 april is het zover, de dag  
waar we al weken naar toe werken. En hoe! Wat hebben we weer veel gedaan om het onze gasten naar de zin te maken. 
Altijd zo leuk om jullie enthousiaste reacties straks weer te horen. Benieuwd waar we dan zo druk mee waren?  

Pareltjes strooien

Net als voorgaande jaren willen we jullie graag weer tippen over de prachtige pareltjes in onze regio op het gebied  
van cultuur en circulair ondernemen. In elke nieuwsbrief kaarten we er een paar aan. Lees snel verder op de volgende 
pagina.
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Kortom…

Wij tellen de dagen af en kijken naar jullie uit. Komen jullie snel bij ons de lente vieren?
Karin, Jacob en team Watersportcamping Heeg

Skip de glasbak, red de fles!

Weet je dat je elke lege fles niet meteen in de glasbak hoeft te gooien. De sociale Pottle Fabriek 
in Leeuwarden is een nieuw initiatief. Zij maken er o.a. prachtige voorraadpotten van. Fantas-
tisch vinden wij dat. Wij werken daar graag aan mee.   

Dus, heb jij nog een (of meer) lege fles(sen) van  
Bombay Saphire, lever die dan bij ons in. Daarmee  

redden we deze flessen van onze glasbol en maakt Pottle er mooie potten van. 
We starten met Bombay Saphire flessen, maar in de toekomst kan Pottle nog 
meer verschillende flessen verwerken. We onderzoeken nog hoe we onze lege 
flessen naar Leeuwarden kunnen krijgen. Mogelijk moeten we specifieke flessen 
apart gaan inzamelen. Maar daarover later meer. We houden jullie op de hoogte!  
Meer weten? www.pottle.nl

Voorstelling Pelgrim,  
een massage voor de zintuigen

Zondag 10 april verleidt saxofoniste Lotte Pen tijdens 
een muzikale wandeltocht haar publiek om een reis van 
buiten naar binnen te maken, zowel letterlijk als figuurlijk. 
Haar muziek stimuleert je en wijst je de weg. Daarnaast 
gaat de voorstelling Pelgrim over het individu versus de 
groep. Je loopt relatief afgezonderd van elkaar in een 
mooie, rustgevende omgeving met een koptelefoon op.  

Pen: “Als alles wegvalt en je op jezelf wordt teruggeworpen, wat blijft er dan 
over? Dat is de vraag die de muziekwandeling opwerpt. We zijn in zekere zin allemaal 
pelgrims tegen wil en dank. Op onbekend terrein lopen we naar een onzekere bestem-
ming.”  
Waar de voorstelling in eenzaamheid begint, werkt het toe naar saamhorigheid.  
Pen: “Pas als je vrede met jezelf hebt, kunt je de ander echt zien. Dat is de essentie van 
Pelgrim.” 

De voorstelling duurt 5 kwartier en start om 11.00 uur en om 14.30 uur vanuit Sneek.  
Meer info: www.lottepen.nl Kaarten: Theater Sneek, Westersingel 28/0515-431400


