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UIT BETROUWBARE BRON:
vanaf nu steeds meer zon!
Mei. Meer groen en meer zon. Er zitten weer blaadjes aan de bomen en het gras wordt 50 tinten groen(er). De kikkers komen uit hun winterslaap. En dat zullen we weten!

Heel interessant:
Mannetjeskikkers trekken massaal naar slootjes, zoals het slootje voor onze camping. Je hoort ze daar in mei vaak luidruchtig kwaken. Het is nu paartijd en daar wordt hard aan gewerkt. De mannetjes zoeken een goede plaats uit, zoals
ons slootje dus. Hebben ze zich geïnstalleerd, dan vormen ze koren. Eigenlijk roeptoeteren ze de hele dag dat ze zo’n
goede plek gevonden hebben. Alleen mannetjes kunnen kwaken. Het gekwaak van al die mannetjes gaat vaak dagen
en soms nachten lang door. Het zijn echte lawaaischoppers. Eindelijk na dagen, soms weken, komen eindelijk de veel
grotere vrouwtjes richting sloot. En hou je vast: eén op de 25 kikkers is maar een vrouwtje. De mannetjes staan handenwrijvend aan de kant. Plots breekt de erotische hel los! Met z’n allen bespringen ze de paar vrouwtjes en hebben is
hebben. Het zijn altijd de sterkste mannetjes die mogen paren. Met het afzetten van de eitjes keert de rust terug. Alle
mannetjes die niet hebben mogen paren (de meesten) nemen een koude douche en wachten af tot het volgend jaar.
Nieuwe ronde nieuwe kansen!

Kokend badderen/badderend koken
Jacob, de eigenaar van de camping, genoot als kind al van
zijn badje buiten. Hij kon niet vermoeden dat hij jaren later
deze unieke beleving op zijn camping zou aanbieden.
Via de receptie huur je onze 4-persoons Dutchtub voor bij
jouw eigen tent of caravan. We leveren hem af inclusief
hout en water. En wat nu zo leuk is? Terwijl jij geniet van
een houtgestookt, verwarmd bad in de buitenlucht kook
je in de ook meegeleverde wok op de kachel van de
Dutchtub de sterren van de hemel. Romantischer kan het
niet! Leen dan ook nog even onze hooikist erbij.
Dan krijg je van ons een goddelijk en origineel recept:

Doe de boter in de wok en laat het heet worden. Voeg de rijst
toe en bak deze tot ‘ie glazig is. Voeg twee glazen witte wijn
toe en blijf roeren tot alle wijn door de rijst is opgenomen.
Voeg de melk, het vanillestokje, twee eetlepels suiker en een

Vanillerisotto met witte chocolade

theelepel zout toe. Breng alles aan de kook. Breek intussen
de witte chocolade in stukjes (niet stiekem snoepen) en roer

Ingrediënten:

Roomboter

deze door de risotto tot alles gesmolten is. Zet de pan in

300 gram risotto rijst

Zout

de hooikist en laat het twee uur garen. Breek vlak voor het

Reep witte chocolade

Suiker

opdienen de pure chocolade in stukjes en decoreer je risotto

Reep pure chocolade

Vanillestokje overlang gespleten

ermee. Heerlijk met een muskaatwijntje of een zoete prosecco.

Half zoet witte wijn

900 ml volle melk

Mmmmmm…
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Beleefwandeling van State tot Stek, ode aan het landschap
Loop jij mee door de uitgestrekte weilanden van het kwelder- en
terpenlandschap vlakbij Leeuwarden? Langs eeuwenoude Friese
adellijke buitenplaatsen met hun fraaie parken en tuinen. Deze
beleefwandeling is een ode aan het landschap, dat in alle seizoenen
de moeite waard is. Zo bloeit er in het vroege voorjaar de bijzondere
stinzenflora. Deze historische beleefwandeling is 5 kilometer lang
en start bij het entreegebouw van Dekema State in Jelsum, waar je
voor € 4 een routekaart met QR-codes koopt. Door onderweg de
QR-codes te scannen leer je meer over het bijzondere cultuurhistorische landschap en de states die je tegenkomt.
Dekema state, Dekemawei 5, Jelsum / dekemastate.nl

Toppunt van lef: een winkel openen in Coronatijd!
Gelukkig zijn er ook ondernemers die juist midden in de Corona tijd het
lef hebben om een winkel te beginnen. Alleen daarom al een reden om
deze te leuke kinderwinkel te bezoeken. Behalve prachtige outfits voor je
baby of kids, kan je er ook nog eens verantwoord speelgoed en
|kinderverzorgingsartikelen aanschaffen.
TED, Oosterdijk 83, Sneek / tedbabyenkids.nl

Watersportcamping Heeg nu ook
bereikbaar via WhatsApp!
Heb je een vraag en wil je ons eenvoudig en snel kunnen
bereiken? Dan kan dat vanaf nu ook via Whatsapp:
06-3889 2450.
We doen ons best je zo snel mogelijk een antwoord te geven.
Je kunt ons bereiken op werkdagen van 9 u. tot 16 u.
Stuur je ons een berichtje in de avond? Dan nemen we de eerstvolgende ochtend contact met je op. Het 06-nummer is alleen
voor WhatsApp bedoeld. En natuurlijk blijven we ook gewoon
telefonisch en per e-mail bereikbaar. Of je loopt even binnen bij
onze receptie.

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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