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 Lente, mijn dartel doet het weer..
De natuur explodeert de komende maand! De zon 
schijnt steeds meer,  planten, bomen en bloemen 
gaan weer groeien en dieren zetten hun nageslacht 
op aarde. Misschien is april wel de mooiste maand 
om dit alles te bewonderen op de Poelen. Pak een 
kano en glij eens geruisloos door de slootjes en 
meertjes. Wedden dat deze safari je lang zal heugen! 
De huppelende lammetjes, de fuut met haar jong op 
haar rug…Bij ons huur je al een kano voor € 5,15 p.p.

Het is weer voorbij, deze lange, koude en vooral natte winter. Wat hebben we zin in het nieuwe kam-
peerseizoen! Een bijzonder jaar, 2018. Niet alleen Leeuwarden, maar heel Friesland is dit jaar Culturele 
Hoofdstad van Europa (LF2018).  Ook op onze camping zal daar van alles van merken!

Geniet nooit met mate
De lievelingswinkel van Josefien Koenen (misschien 
wel de meest hippe dame van Heeg) ‘Koks en keu-
kenmeiden!’ staat in het mooie stadje Harlingen. 

Alleen al voor het handige tosti-ijzer, dat zo handig 
voor op de BBQ is, een reden om een bezoekje te 
brengen. In het prachtige, monumentale pand vind 
je de mooiste keukenspulletjes. Ook een handige 
winkel om cadeautjes te vinden voor mensen die 
echt alles al hebben. Een echte snoepwinkel voor 
ons, want zoals je weet is Jacob echt een fan van 
mooi en (h)eerlijk eten en maak ik met veel plezier 
de dingen in de keuken klaar! Mocht je toevallig 7 
april naar Harlingen kunnen, dan bof je helemaal! 
Dan zijn er de vlootdagen (www.vlootdagen.nl)

kom, naar de camping!

Altijd weer spannend,  
wat de afwas brengt…
Helaas is de opknapbeurt van het toiletgebouw nog 
niet helemaal af. Dat hadden we wel graag gewild, 
maar de combinatie van veel werk en het aanhou-
dend slechte weer maakt dat we nu nog de puntjes 

op de i moeten zetten. We zijn zelf echt blij met de 
nieuwe looks en zijn reuze benieuwd hoe het jullie 
zal bevallen. Zo wordt afwassen een nog leuker en 
gezelliger klusje!  
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https://www.koksenkeukenmeiden.nl/
https://www.koksenkeukenmeiden.nl/
http://www.vlootdagen.nl
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Farm to Table: 5 april van 15h tot 17.30 h is bij 
boerderij De Kreake in Húns een workshop waarbij 
je langs  bedjes van bloemen, groenten en kruiden 
loopt, terwijl je van alles wordt verteld over bijzon-
dere plek. Door kunstenaars, ontwerpers, boeren, 
ambachtslieden, koks en architecten van over de 
hele wereld samen te laten werken met lokale grond-
stoffen, is de verlaten boerderij weer productief, maar 
deze keer als voorbeeld van de kracht van creativiteit 
en natuur.  

Na de workshop is er een klein hapje en drankje. De 
kosten zijn 17,50 p.p. Info: farmoftheworld.nl/nl/

Wat is er vandaag, morgen, dit weekend of binnen-
kort te doen? Je ziet het in de agenda van LF 2018 
op www.friesland.nl

Slapen onder je oude spijkerbroek
Al een paar jaar lang werkt Karin aan het project: 
BlueLoopCamp. Eindelijk is het zover. Eind april 
komt het misschien wel meest duurzame tenten-
kamp van Europa op onze camping. Van afgedankte 
spijkerbroeken is door Ten Cate textiel doek gemaakt 
en daar zijn nu dus ook tenten van gemaakt. Bij de 
inrichting van deze tenten is steeds gekozen voor zo 
duurzaam mogelijke items. Het hele seizoen zal dit 
tentenkamp op veld 1 staan. 

Af en toe wijken de tenten even voor een bezoekje 
aan een festival, zoals b.v. Oerol, een festival dat wij 
een warm hart toedragen!

Leeuwarden-Fryslân 2018, wat mag je niet missen? 

strip!

cultuur!
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