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Deze keuken is gekruid met liefde & sfeer…
Aan de overkant van het water aan de Mardijk 13 in Elahuizen ligt de  
Nieuwe Melkfabriek van Sandra en Otto. Een unieke plek om te ontspan-
nen en te genieten van (h)eerlijk biologisch eten uit de regio. Deze hotspot 
is vooral prima te bereiken via het water. De Nieuwe Melkfabriek is een 
eetcafé waar je gezellig op het terras of binnen kunt genieten van al het 
lekkers. Sandra en Otto  zouden het hartstikke leuk vinden je te mogen 
ontvangen bij De Nieuwe Melkfabriek!  
Info: www.denieuwemelkfabriek.nl/nl/ of bel 0514-700224/06-38427700. 

De eerste kikkertjes zijn alweer gespot, in het weiland van Hendrik dartelen de eerste lammetjes en zo-
pas ook de eerste moedereend met jonge “piekjes” gespot. De lente laat zich in volle glorie zien. Elke 
dag ontdekken we weer nieuwe bomen met blad, bloemen en bloesem. De hoogste tijd voor de start 
van het drukke toeristische seizoen! Mei zit dit jaar vol met lange weekenden en natuurlijk de meiva-
kantie! Daarom doen we extra ons best om met nog meer goede tips te komen. 

Sander, een van onze zakenrelaties, wees ons op 
een mooie tentoonstelling in Leeuwarden met de titel 
Places of Hope. Echt iets voor mensen die nieuws-
gierig zijn naar de toekomst! De tentoonstelling loopt 
van 4 april tot eind november (donderdag t/m zondag 

12.00 – 18.00 uur en is onderdeel van het program-
ma Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. 
Tentoonstelling en activiteiten vinden plaats in de 
Kanselarij aan de Turfmarkt 11 in Leeuwarden.  
www.placesofhope.nl

Lentekriebels:  
straal, huppel, flierefluit en krokus!

Als je dit leest ben je gelukkig!
Is het je al opgevallen dat er steeds weer “verse” leuke quotes op de spie-
gels in het toiletgebouw geschreven worden? Onze zoon Maarten maakt 
er hele kunstwerkjes van. Hans (plek nr. 121) had ook al een heel mooie 
bij ons aangemeld: “Een goede bui kan tegen alle regen!” De hele winter 
hebben wij al quotes zitten verzamelen, maar jij hebt ook vast ook wel een 
mooie, laat je het ons weten?
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‘Zin in de toekomst!’  
Kunstenaars, science fiction films, ateliers en workshops

http://www.denieuwemelkfabriek.nl/nl/
http://www.placesofhope.nl
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Wat is er vandaag, morgen, dit weekend of binnenkort te doen?  
Je ziet het in de agenda op onze site:  
www.watersportcampingheeg.frl/agenda-culturele-hoofdstad-2018.

Huisje, boompje, feestje!
Voor deze geheime tip moet je wel even rijden, maar 
dan heb je ook wat! Aan zo’n beetje de andere kant 
van Friesland zit de prachtige zaak van Pilat & Pilat. 
Ontwerpers van mooie no nonsens meubelen die 
voor de eeuwigheid gemaakt zijn. Zelf zeggen ze het 
zo mooi, de erfstukken voor de volgende generatie 
en daar sluiten we ons helemaal bij aan. Er zit ook 
een café binnen, waar ze heerlijke koffie en meer  
serveren. Kortom, zo’n winkel waar Jacob en Karin 
erg hebberig van worden! www.pilat.nl/  
Tsjerkebuorren 40 in Twijzel.

Verbaas, verwonder en vermaak je  
en geniet van al het moois van LF 2018 

strip!
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