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Alle dagen feest!
Zet dat maar in je agenda!

We hebben er zin in en kijken uit naar een warm en gezellig, zomers kampeerseizoen.

Onze creatieve zomeragenda 2021
Houd je van kamperen, buiten zijn, gezelligheid én creatief vermaak? Dan kan het haast niet anders dan dat je van
onze activiteiten blij gaat worden:
19 Juli Strandconcert met LAILA & TIM, akoestische songs.
22 Juli DE NEDERLANDSE REISOPERA
komt langs met 2 kleinschalige campingopera’s!
’s Middags is er een kindervoorstelling en ’s avonds spelen
ze MAGELONE EN PETER, een kort muzikaal verhaal dat zich
afspeelt op een camping, waarbij hun caravan werkelijk een
sleurhut wordt.
30 Juli Davido circus
Davido’s Circustheater is een circus, maar dan anders. Het is een solovoorstelling over de
melancholie van de clown en het overwinnen van tegenslagen. Het lijkt een dag als iedere
andere dag. Totdat het rustige leven van Davido plotseling wordt verstoord. Hij vindt een
baby. Vanaf dat moment is alles anders, want de baby is niet snel tevreden. Davido jongleert, balanceert en maakt muziek en als dat niet genoeg is wordt de hulp van het publiek
ingeroepen. Kaarten à € 7,50 zijn een half uur voor aanvang (18.30 – 19.00 uur) te koop aan
de kassa van Davido’s Circustheater.
Vanaf 26 Juli gaan we los! Smeer de kelen alvast maar goed.
Zing jij mee met ons campingkoor onder leiding van de zussen Christie en Mechtild de Wit?
Zingen ontspant, geeft plezier en verbroedert. Ervaring hoef je niet te hebben.
Het repertoire bestaat uit popliedjes, canons en kampvuurliedjes. De repetities zijn van maandag t/m donderdag van
20 tot 21 u. en op vrijdag mag om 20 u.de hele camping komen luisteren. Van 26 t/m 30 juli en van 9 t/m 13 augustus.
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De hotspot van juli
Per 1 juli (her)opent Brasserie
No. 14 in Lemmer haar deuren.
Wij namen alvast een kijkje. In
Brasserie No. 14 - een verwijzing
naar het huisnummer - kun je
de hele dag terecht voor een
kop koffie, lunch, diner, borrel of
cocktail. Met verse ingrediënten,
heerlijke kruiden en bijzondere combinaties legt het keukenteam je in de watten. De inrichting is een vrolijke mix van
stijlen, met smûke zitjes en een fijn terras aan het water. Brasserie No. 14 is 7 dagen per week geopend vanaf 10.00 uur.
Tip van Team Brass: broodje carpaccio! Adres: Kortestreek 14, Lemmer. Tel: 0514 850 388.

Duurzaam, duurzamer, duurzaamst…
Dat wij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben weten jullie vast wel.
En, guess what? Als eerste recreatiebedrijf in Friesland mochten wij toetreden
tot de Vereniging Circulair Friesland. Zo hopen we nog meer inspiratie en
motivatie te vinden voor het ontwikkelen van circulaire producten en
diensten. Hebben jullie op dit gebied nog tips voor ons, dan horen we
die natuurlijk graag

Pizza! Pizza!
Vanaf 14 juli komen Andreas en Jelly van Pizza Drive Sneek elke woensdag op de namiddag
weer met hun foodtruck op de camping. Ze bakken ter plekke op bestelling de heerlijkste pizza’s.
Je kunt ze vooraf bestellen via telefoonnr. 06-27 00 21 20.
Voor de menukaart zie: https://www.pizzadrivesneek.nl/menu

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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