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Restaurant 
De Oranjetuin

10 gerechtjes
proeverij menu

à € 42,50
Heeft u een Tjaarda Card? 
Dan trakteren wij op een
gratis welkomstaperitief

Geldig van 2 januari tot en met 31 maart

p.p.

31
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maart2
donderdag

januari

Prieuwke Menu
Restaurant 

De Oranjetuin

Proeverij van 10 gerechtjes

Le Petit Bistro Fijnste Franse 
restaurant Publieksprijs 2019
Le Petit Bistro is door de lezers van het magazine Leven in Frankrijk geko-
zen tot Fijnste Franse restaurant Nederland Publieksprijs 2019. In een bom-
vol Hilton Hotel in Amsterdam reikte de bekende Franse chef Alain Caron 
de prestigieuze prijs uit aan Jan Gerard van der Wal en zijn souschef Wouter 
Brandsema. Een mooie opsteker voor het team van het Sneker restaurant.

Jan Gerard: ‘Een waardering van jewel-
ste. Alleen gasten en lezers van het blad 
konden hun stem uitbrengen. Na de 
bekendmaking werden wij overspoeld 
met gelukwensen, bloemen en atten-
ties.’ De redactie van het blad was zo 
onder de indruk van de kwaliteit dat 
men het bedrijf direct op de shortlist 
plaatste. Met een overmacht aan stem-
men sleepte Le Petit Bistro de prijs in de 
wacht.

Het was toch al een geweldig jaar voor 
Le Petit Bistro. Het is er aan de Munt-
straat 2 een komen en gaan van culi-
naire recensenten. Ton de Zeeuw van 
De Telegraaf was lovend over de zaak. 
Hij was er voor de tweede keer in drie 
jaar op bezoek. Jacques Hermus van 
de Hete Soep-rubriek van de Leeuwar-
der Courant was zo enthousiast over 
kwaliteit en ambiance dat hij het restau-
rant bij zijn top drie van 2019 plaatste.   
De redactie van En Route was eveneens 
opgetogen. Le Petit Bistro werd door dit 
blad tot de negen beste bistro’s van Ne-
derland gerekend.

Verder was er waardering in de restau-
rantgidsen. Le Petit Bistro staat op de 
drempel van de top100 in Lekker. In de 
nieuwste uitgave van GaultMillau werd 
de zaak als een ontdekking gepresen-

teerd en kreeg het 13 punten. Le Pe-
tit Bistro is al vier jaar in het bezit van 
de felbegeerde Bib Gourmand van de 
Michelingids. Dat is een erkenning voor 
zeer goede kwaliteit tegen een schap-
pelijke prijs van een driegangenmenu. 
Er zijn in Friesland drie restaurants met 
deze titel. Behalve Le Petit Bistro zijn dat 
Bistro Nijeholt (Lauswolt) onder leiding 
van Arjan Bisschop en WeidumerHout 
in Weidum waar Machiel de Boer de 
chef is.

Fryslân Culinair heeft een nieuwe 
website die onder regie van Stefan 
Oost tot stand is gekomen. De site is 
up to date gemaakt, heeft een over-
zichtelijker lay-out, een verfrissende 
uitstraling en koppelt beter met social 
media (Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn). Voorts wordt eenmaal per 
kwartaal een digitale nieuwsbrief ge-
redigeerd en verstuurd. Fryslân Culi-
nair kan via deze site het samenwer-
kingsverband nog beter op de kaart 
zetten en de club nog nadrukkelijker 
over het voetlicht halen.

Nieuwe website

Zwaarddienblad van Jan Lopik
Jan Lopik was als havenmeester in 
Heeg een bekende verschijning onder 
de watersporters in onze provincie. Nu 
hij met pensioen is wil dat nog niet 
zeggen dat Jan achteroverleunt. Hij 
heeft gouden handjes en heeft als lief-
hebber van de ronde- en platbodem-
jachten menig scheepje of rondhouten 
gerestaureerd. Een fraai gadget van 

hem is een dienblad in de vorm van 
een zwaard. Jan Gerard van der Wal 
van Le Petit Bistro kreeg een exem-
plaar.

‘Als dank omdat mijn vrouw en ik hier 
altijd zo heerlijk eten,’ aldus Jan. Voor 
Jan Gerard is het een speciaal gebaar: 
‘Zoiets geeft onze service extra cachet.’

Souschef Wouter Brandsema en Jan 
Gerard van der Wal: In de prijzen.



28  Journaal  nr 59  |  Januari - februari 2020www.fryslanculinair.nl

Producenten met het
Fryslân Culinair label

Onderstaande bedrijven brengen streekproducten op de markt onderscheiden zich 
daarbij door hoge kwaliteit, vakkennis, ambachtelijkheid en duurzame teelt, kweek 
of productie. Het Fryslân Culinair Label garandeert deze kwaliteiten. Alle bedrijven 
verkopen hun producten vanaf hun zaak.

Echte Bakker Marten Boonstra
Buorren 14 Akkrum
www.bakkerijboonstra.nl

Kaasmakerij De Nylander
Lange Leane 10 Workum
www.nylander.nl

Bakker Kluft
Kerkstraat 31 Makkum
www.bakkerkluft.nl

Pieter Peit’s Hoeve
Buitenwalweg 6 Lies
(Terschelling)
www.pieterpeitshoeve.nl

Banketbakkerij
De Korenbloem
Galigastraat 16 Sneek
www.dekorenbloemsneek.nl

FZ Organic Food
Oppers 58 Wolvega
www.fzorganicfood.com

Schaafsma Patisserie
Dijkstraat 46 Franeker
www.schaafsmafraneker.nl

Natuurtuin It Hummelhûs
Schoterlandseweg 135
Oudehorne
www.natuurtuinhummelhus.nl

Bakker De Vries
Hoofdstraat 5 
Koudum

Ambachtelijke Slagerij
Menno Hoekstra
Bumaleane 2 Anjum
www.slagerijmennohoekstra.nl

Weduwe Joustra
Kleinzand 32
Sneek
www.weduwejoustra.nl

Kaasboerderij De Gelder
Heawei 42 Tynje
www.kaasboerderijdegelder.nl

Fiskerijbedriuw
Ale de Jager
Oan it Swin 9 Reduzum
www.praamvissenadejager.nl

Eilandbonbons
Oosterburen 24
Terschelling-Midsland
www.eilandbonbons.nl.

IJsselmeervisbedrijf
Bootsma
Buren 5 Hindeloopen

van Huisstede dé Slager
De Alde Mar 24
9035 VP Dronryp
www.deslager.nl

Veltman Visservice
Industrieweg 18 | Harlingen
www.veltmanvis.nl

Weduwe Joustra
Kleinzand 32 | Sneek
www.weduwejoustra.n

Unik Wijnhuis/LFE
Moleplaat 59
Leeuwarden
www.unikwijnhuis.nl

Mocca d’Or
Curieweg 25
Zwolle
www.moccador.nl

Slagerij van Huisstede
De Alde Mar 24 | Dronrijp
www.slagerijvanhuisstede.nl

Vanilla Venture
Contactweg 30e
Amsterdam
www.vanillaventure.nl

Spadel Nederland BV
Brieltjenspolder 28-D | Made
www.spadel.com

Bidfood
Osloweg 11-17
Groningen
www.bidfood.nl

Hanos Heerenveen
Houtdraaier 2 | Heerenveen
www.hanos.nl

Bouwhuis  
Horeca en Grootverbruik
De Wieken 2 Sint Nicolaasga
www.bouwhuis.nu

Drankenhandel Hooisma BV
Edisonstraat 14 
Franeker
www.drankenhandelhooisma.nl

Culinaire Groothandel G. 
Krikke & Zn. B.V.
Biensma 34 Grou
www.krikke.nl

Kwast Wijnkopers B.V.
Roggestraat 30 
Nieuw-Vennep
www.kwastwijnkopers.nl

Fortuin Wilhelmina Pepermunt
Fortuinweg 2
Dokkum
www.fortuin.com

Velzen Textielreiniging B.V.
De Marne 108A
Bolsward
www.velzentextiel.nl

Boomsma Distilleerdij
Edisonstraat 4-6
Leeuwarden
www.boomsma.frl

Fourcroy
Parklaan 43
Bussum
www.fourcroy..nl

NNRD
Het Helmhout 5
9206 AZ. Drachten
www.nnrd.nl

Wielinga Wijnimport
Molenstraat 34
Leeuwarden
www.wielinga.nl

Icarius
Hendrikalaantje 14
Laren
www.icarius.nl

Weduwe Joustra Privé Archief

Hét relatiegeschenk

van dit moment!

Kleinzand 32 8601 BH Sneek Tel. 0515-412912 info@weduwejoustra.nl www.weduwejoustra.nl

Vrienden van Fryslân Culinair

Weduwe Joustra Privé Archief

Hét relatiegeschenk

van dit moment!

Kleinzand 32 8601 BH Sneek Tel. 0515-412912 info@weduwejoustra.nl www.weduwejoustra.nl

NNRD: een afvalinzamelaar voor 
multinationals tot kapsalon

DRACHTEN  - Waar gewerkt wordt ontstaat afval. Dat moet worden opgeruimd. Netjes en zorgvuldig. Het geldt 
zeker ook in de horeca. Een van de partners van Fryslân Culinair is NNRD (Drachten en Groningen, plus Visser in 
Harlingen), een afvalinzamelaar die denkt in kansen, continu op zoek is naar duurzame oplossingen en op de 
hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het gebied van recycling en duurzaamheid. De oranje afvalwagens 
van NNRD (Noord Nederlandse Reinigingsdienst) zijn een vertrouwd gezicht in het straatbeeld.

Directeur Foky van der Veen en com-
mercieel manager Siebolt de Bruin 
vertellen enthousiast over hun vak, 
over de rol die NNRD in afvalland ver-
vult.
‘Wij scoren op onze lokale betrokken-
heid en inzet. Grote ondernemingen 
willen dat nog wel eens uit het oog 
verliezen. Wij niet. NNRD weet dat je 
juist zichtbaar moet zijn waar de klant 
actief is. In de eigen regio. Daar maken 
wij het verschil. Bij ons dus ook geen 
callcenter. Wij staan dicht bij onze op-
drachtgevers. De overhead houden wij 
zo beperkt mogelijk. De lijnen moeten 
kort zijn, de contacten persoonlijk. 
NNRD is de afgelopen jaren autonoom 
met de economie mee gegroeid, al 

hebben wij ook twee overnames 
gedaan. In 2015 kwam Dusseldorp 
Noord erbij en begin 2019 de afvaltak 
van Oenema in Oosterwolde,’ vertellen 
de twee. NNRD is ontstaan uit het fa-
miliebedrijf Holwerda en maakt sinds 
2011 onderdeel uit van GP Groot in 
Alkmaar, een zelfstandig en reeds in 
1917 opgericht familiebedrijf in brand-
stoffen, oliehandel, infra, engineering, 
afval en recycling.

Zoals restaurants waarde hechten aan 
representatie, zo geldt dat ook voor 
NNRD.
Siebolt: ‘Een professionele en nette uit-
straling is voor ons erg belangrijk. Wij 
willen laten zien dat wij heel serieus 

met afvalinzameling- en verwerking 
omgaan. Schoonmaken begint met 
opruimen. NNRD rijdt met modern en 
jong materieel en onze 65 medewer-
kers zijn vakbekwaam. Het meeden-
ken begint al bij onze chauffeurs. In 
wezen halen zij het werk binnen om-
dat men ziet hoe goed ze hun taken 
vervullen. Wij hebben een goed team. 
Onze mensen krijgen de ruimte, mo-
gen ondernemend zijn en voelen zich 
hier thuis.’ 
Ook heeft het bedrijf social return 
hoog in het vaandel. Voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt is vrij-
wel altijd een plekje bij NNRD. 
‘Werkplezier en betrokkenheid, zo 
mag je de sfeer bij ons omschrijven,’ 
vult Foky aan.
Voor NNRD is elk bedrijf, van klein tot 
groot, een potentiële klant, laat Foky 
weten.
‘Van multinational tot kapsalon. NNRD 
is groot geworden door zich vooral te 
richten op MKB klanten en overal rol-
containers te plaatsen. Heel veel kleine 
klanten maken je sterk. Inmiddels heeft 
NNRD een grote spreiding aan klanten, 
van klein tot groot in Noord-Neder-
land. Wij zijn prima in staat ook grote 
opdrachtgevers optimaal te bedienen. 
Zo hebben wij op basis van kwaliteit, 
circulariteit en uitvoering de Provincie 
Fryslân recent, middels een aanbeste-
ding, (wederom) als klant gegund ge-
kregen.’

NNRD is niet alleen inzamelaar van af-
val, maar ook verwerker. Beton, puin 
en hout worden gesplitst of gebroken, 
folies gaan de plasticrecycling in, glas, 
autobanden en groen afval worden 
apart gehouden, enzovoorts. Resten 
worden verbrand en als dat niet mag 
of kan, gestort. De controle is streng 
en het eigen toezicht adequaat. De 
vervoersstromen zijn traceerbaar. Dat 
is vanzelfsprekend voor een bedrijf dat 
aan de hoogste certificeringen voldoet.

Het bedrijf verandert met de tijd mee. 
Foky: ‘De ultieme transformatie is dat 
we over een aantal jaren niet meer be-
staan. Althans, niet in de huidige vorm. 
De maatschappij wil geen afval meer. 
Afval wordt meer en meer een grond-
stof en daar werken wij aan mee.’
Siebolt: ‘Wij zitten in een dynami-
sche branche. Geen dag is dezelfde. 
Er komt veel wetgeving op ons af en 
daar moeten wij voortdurend op anti-
ciperen. Maar dat maakt ons werk ook 
mooi en uitdagend.’

Dat NNRD betrokken is bij Fryslân Cu-
linair komt door erelid en oprichter 
Reitse Spanninga. 
‘Hij vroeg ons indertijd of wij het af-
val wilden ophalen. Zo is het gegaan. 
Wij afficheren ons graag met Fryslân 
Culinair, dat ook kwaliteit hoog in het 
vaandel heeft. Komt bij dat wij niet 
vies zijn van een hapje en een drankje,’ 
lachen Foky en Siebolt.  

Aaldering Pinotage Blanc is verkrijgbaar bij de leden van Fryslân CulinairAaldering Pinotage Blanc is verkrijgbaar bij de leden van Fryslân Culinair

fryslan culinair pinotage Aaldering.indd   1 22/02/2019   14:57:38
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KOST WINNING
Leeftijd 53.
Geboorteplaats Leeuwarden.
Woonplaats Leeuwarden.
Burgerlijke staat Getrouwd met Jannet 
Elgersma (47), kinderen Maren (15) en 
Linde (12).
Opleiding Havo (niet afgemaakt), MDS (niet 
afgemaakt).
Functie Eigenaar/commercieel manager 
catering & partyservice Onder de Luifel.
Werk/carrière Eigenaar Coos Bar Bodega 
(1988-1999), eigenaar catering & partyser-
vice Onder de Luifel (1999-).
Restaurant De Jouster Toer.
Koks Quinten Dijkstra en Edoardo 
Gulli.
Bediening Johan Schotanus.
Interview Albert van Keimpema.

Huib-Jan de Graaf 

Column

Foto vlnr: gastheer Johan Schotanus, Huib-Jan de Graaf, 
Edoardo Gulli en Quinten Dijkstra.

JOURE – Werken is voor cateraar 
Huib-Jan de Graaf van Onder de 
Luifel niet zaligmakend. Er is meer 
in het leven, vindt hij. Vandaar dat 
hij samen met zijn vrouw Jannet 
en hun twee jonge dochters vier 
jaar lang van 2010 tot 2014 rond 
de wereld zeilde: van Europa naar 
de Canarische Eilanden, de Kaap-
verdische Eilanden, het Caribisch 
gebied, door het Panamakanaal 
naar Equador, Frans Polynesië, Tahi-
ti, Fuji-eilanden, Bora-Bora, Tonga, 
Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland, 
Australië, Indonesië, Zuid-Afrika, 
Sint Helena, Brazilië, Suriname, 
weer de Caribbean, Bermuda, 
de Azoren, Engeland en terug in 
Harlingen. Een ervaring voor het 
leven.

Huib-Jan de Graaf heeft het horeca-vak 
in de genen. Die gaan vier generaties 
terug. Zowel van vaders- als moe-
derszijde onderneemt de familie in 
verzorging en gastvrijheid. Oerbeppe 
Pietje Sterkenburg runde café De 
Drie Gemeenten in Âlde Leije. Haar 
zoon Huib nam de lunchroom aan 
de Wirdumerdijk van Arjen Rusticus 
sr. (grootvader van de gelijknamige 
horecaondernemer) over en later had 
hij Bar Paris in de Doelesteeg. Hij was 
de echtgenoot van Anne de Vries 
(zus van Tetman). Ze speelden mee in 
het befaamde theatergezelschap. De 
derde generatie wijlen Coos de Graaf 
(vader van Huib-Jan) begon in 1964 in 
de Doelesteeg een zaak die al gauw 
Coos Bar Bodega heette. De overgroot-
vader van Huib-Jan’s moeder Janneke 
Eisma had een limonadefabriek die 
voor de oorlog werd bestierd door Ale 
Eisma sr. Zoon Piet Eisma nam de 
zaak over maar vertikte het voor de 
Duitsers te werken waarna de fabriek 
werd overgenomen. Zelf ging Piet, 
getrouwd met Janny Siderius uit een 
ander horecageslacht, verder in hotel 
De Nederlanden aan de Zuiderstraat 
en vervolgens in ’s Lands Welvaren in 
Grou. Derde generatie Ale Eisma jr. 
(broer van Janneke) werd uitbater van 
de bekende bar De Wynkúp, ook in de 
Doelesteeg. Ale’s zoon Martin is de 
huidige cafébaas van Het Wapen van 
Leeuwarden.
 
Zo, eerst maar eens de stamboom 
in kaart gebracht. Heel bijzon-
der deze familiehistorie. Diverse 
bekende namen passeren de revue. 
Generaties stappers zijn over de 
drempel gelopen bij jouw voorva-
deren. De appel viel dus niet ver 
van het nachtkastje. Je was natuur-
lijk voorbestemd voor het vak van 
de horeca.
‘Ik groeide er in en mee op, maar toch 
was het geen uitgemaakte zaak dat ik 
in de voetsporen van mijn ouders zou 
treden. Ik was er namelijk niet mee 
bezig en sterker, heit was erop tegen. 
Hijzelf wilde vroeger officier bij de 
marine worden en hij zag graag dat ik 
in de offshore zou gaan werken. Zijn 
hart lag op zee, en in de olie- en gasin-
dustrie is het goed verdienen. Ouders 
willen natuurlijk zekerheid voor hun 
kind en het beste.’

 Het bloed kroop echter waar het 
niet gaan kon.
‘Door verschillende omstandigheden 
kwam ik toch in de horeca terecht. 
Op school ging het stroef. Na vier jaar 
havo en een jaar MDS was het einde 
oefening. Tijdens een gesprek met 
decaan Nijland over mijn toekomst zei 
hij: maak dat je hier wegkomt, ik zie 
leerlingen die met een diploma achter 
de kassa zitten en gevallen die zonder 
diploma een ton verdienen. Dus ik 
van school. Ik was in de jaren tachtig 
trouwens al in de zaak van mijn vader, 
die toen niet in zijn beste periode zat. 
Het huwelijk van mijn ouders was op 
de klippen gelopen. Mijn vader had 
zijn hoofd er niet bij en hij dronk een 
stevige borrel. Het was een zware tijd. 
De zaak liep achteruit. Ik stapte dus op 
een goed moment in. De lessen plande 
ik om het werk heen. Gymnastiek 
nam ik niet de tijd voor. Kon ik beter 
in de zaak staan. In 1988 nam ik het 
bedrijf over. Ik had in verband met de 
drank- en horecawet een zogenaamde 
handlichting nodig, een soort vergun-
ning onder toezicht, omdat ik nog 
geen 23 was.’
 
Huib-Jan kreeg het café volgens het 
bodegaconcept (sherry van het fust, 
tapas) langzaam maar zeker aan de 
praat. Winkeliers vonden weer de weg 
naar Coos. ‘Het jonkje achter de bar’ 
konden ze wel velen.
‘Het leek alsof de jaren zeventig onder 
mijn vader herleefden. Het zat toen 
altijd bomvol, er werd bakken met geld 
verdiend. Het succes kwam doordat 
iedereen zich in de zaak thuis voelde, 
jong of oud, van marktkoopman tot 
advocaat. Toen Leeuwarden door het 
hbo-onderwijs een studentenstad 
werd was dat ook goed voor de bar. Ik 
wilde met de jeugd inspelen op trends. 
Ik ging regelmatig naar Amsterdam 
om te kijken wat daar gebeurde. Ik 
bedacht concepten en thema’s. Er 
kwamen de juiste lampen, de nieuwste 
muziekinstallaties. Van bar werd het 
een feestcafé. Een portier bij de deur, 
Jacob Ritsma, hield eventueel fout 
volk buiten en was gastheer voor onze 
bezoekers.’
 
Toch gooide je het over een andere 
boeg.
‘Ik wilde niet dezelfde fout als heit 
maken en onderdompelen in het 
nachtleven. Dat is niet tientallen jaren 
vol te houden. Ik was toe aan meer 
inhoud. En ik had een medewerker 
die de zaak wilde overnemen toen ik 
bezig was met Onder de Luifel, het 
restaurant op de begane grond van 
het kantoor van de Coöperatieve Bond 
van Zuivelfabrieken aan de Stations-
weg met cateringactiviteiten. Eigenaar 
Harry Vastert deelde mee dat de 
prijs, die mij niet gek leek, vaststond en 
dat het personeel zou bepalen met wie 

men verder wilde. Mijn twee mededin-
gers waren Carel Nout en Sodexho. 
Alle drie moesten we een presentatie 
geven. Vervolgens feliciteerde men mij. 
Dat overrompelde me. Ik zei: ho, ho! 
Alles moest nog geregeld worden, de 
aankoop en de verkoop van de bar. 
Met dank aan de Heineken Brouwe-
rij en speelautomatenondernemer 
Sjoerd van der Wijk kreeg de nieuwe 
exploitant van Coos Bar Bodega een 
lening voor elkaar en zo kon ik op 1 
januari 1999 twee transacties sluiten. 
En daar stond ik dan, met een geda-
teerd bedrijf, dertig man personeel, 
een huurcontract met Rimag want Jan 
Riedstra was eigenaar van het ge-
bouw. Ik weet nog dat de accountant 
vroeg of de salarisbetalingen de deur 
uit konden. Doe maar, zei ik. Werd 
er in één keer dertigduizend gulden 
afgeschreven. Zulke bedragen was ik 
helemaal niet gewend. Ze hadden er 
ook stafvergaderingen. Bij de eerste 
zaten zeven, acht man aan tafel. Werd 
er gediscussieerd over de aankoop van 
een mes van 65 gulden. Ik zei: bestel 
dat mes maar. Er moest wat gebeu-
ren. Gasten zaten er voor acht gulden 
te eten. Er viel geen droog brood te 
verdienen. Zalen verbouwen, de kaart 
upgraden en het restaurant een andere 
entourage geven en onder de naam 
Oxo verder te gaan.’ 

‘De partyservice groeide goed door. 
Zo hield ik het hoofd boven water. Ik 
heb er enorm veel van geleerd. Maar 
toen joeg Osama bin Laden in 2001 de 
vliegtuigen in de twin towers en zag 
de wereld er plots heel anders uit. Het 
was crisis. Er moesten mensen uit. He-
laas was het last in first out. De besten 
raakte ik kwijt en de duursten hield ik 
over. Zeventig procent van mijn energie 
ging destijds in dertig procent van mijn 
omzet, het restaurant, zitten. Ik dacht: 
dit kan zo niet langer, ik doe de deur 
dicht. Van wat ik aan huur betaalde 
kon ik nieuw bouwen en dat deed ik 
aan de Balthasar Bekkerwei bij Crysta-
lic. Daar kon ik een schitterend pand 
bouwen met in die tijd de modernste  
keuken van Noord-Nederland inrichten 
die aan alle eisen voldoet. De logistiek 
kon ik optimaliseren. Sindsdien gaat 
het crescendo. Het was de beste beslis-
sing in mijn leven.’ 

‘De dagelijkse bedrijfsvoering wordt 
gedaan door de directie die bestaat uit 
Haye Westendorp, die hier al bijna 
veertig jaar werkt, en Ytje Dijkstra. 
De pr en marketing doe ik en samen 
met hun en onze chef-kok Sybolt 
Frölich vormen wij het management-
team. Ja, dat zie je niet altijd. Veel 
ondernemers willen het precies zoals 
zij het voor ogen hebben, maar dan 
moet je ook alles zelf doen. Ik geef 
mensen graag verantwoordelijkheid. Er 
staat een mooi bedrijf dat elk feest, elk 

Steeds vaker hoor ik chefs met lichte irritatie vertellen over gasten die allerlei 
noten op hun culinaire zang hebben. De een wil geen zout, de ander duldt 
geen gluten, weer een ander is overgevoelig voor lactose, nummer zoveel 
belieft geen sporen van weet ik veel wat allemaal. Waarom je dan nog uit 
eten gaat is mij een raadsel. Kook toch je eigen potje als het zo nauw steekt. 
Kun je de maaltijd helemaal afstemmen naar eigen smaak en wensen, en van 
een samenstelling die volkomen op jou is toegesneden. Want, zo leerde ik 
vroeger een tegeltjeswijsheid: een kok die kan koken naar alle monden is nog 
nooit gevonden. Precies. Laat de chef dus de ruimte.

Er komt nog iets bij: artsen weten dat al die allergieën dikwijls te maken 
hebben met een gezondheid die te wensen overlaat. Mensen bouwen dikwijls 
voedselintoleranties op door eenzijdig en weinig voedzaam eten. Ze krijgen 
dan een gebrek aan mineralen en vitamines en raken overgevoelig voor 
‘gewoon’ voedsel.

Restaurants moeten natuurlijk wel met hun tijd meegaan en inspelen op 
speciale dieetwensen of eettrends, zoals vegetarisch eten. Drie procent 
van de bevolking eet geen vlees en geen vis. Voor hen koken hoeft geen 
enkel probleem te zijn; er zijn voldoende groenten en kruiden in de 
restaurantkeukens voorradig dat een kok al gauw een mooie maaltijd kan 
bereiden. Anders wordt het met de veganisten onder ons die hun claims 
op tafel leggen. Het is bijna niet te doen om hun strenge leer vanuit een 
restaurantkeuken te volgen. Daar is de organisatie niet op voorbereid. Ik 
vraag mij af wat zo’n gast in een restaurant heeft te zoeken. Om te plagen, of 
hun wil aan anderen op te leggen?

Dat vlees eten per definitie niet en vegetarisch eten als regel wel 
duurzaam is, valt sterk te betwijfelen. Gezonder hoeft het ook niet te zijn. 
De in Gaast woonachtige radiomaakster Petra Possel van het culinaire 
vrijdagavondprogramma Mangiare! laat in haar podcastserie Wat de boer 
schaft zien hoe eerlijk en puur vlees kan zijn. Zij gaat op bezoek bij boeren 
en vissers. In de eerste aflevering kwam varkens- en kippenhouder Jaap 
Frerichs van De Kempenaer in Echtenerbrug aan het woord. Zijn dieren lopen 
vrij rond. Zij een goed leven, wij een goede bout, luidt zijn slogan. Beter, 
smakelijker, gezonder en duurzamer dan vleesvervangers. Die zijn niet aan te 
raden. Ze zitten vol met troep, laat u zich niks wijsmaken.

Dat hele veggie-gedoe hangt me trouwens de neus uit. Het is weer zo’n hype, 
mede veroorzaakt door social media, die hopelijk snel overwaait. Als er al 
een plek is waar je heel goed vlees en vis kunt eten is dat juist het betere 
kwaliteitsrestaurant. Daar krijg je geen kiloknaller, maar mooie, verantwoorde 
producten van het land of uit de stal. Vlees is gezond en bevat behalve eiwit, 
vet, ijzer, fosfor en seleen ook vitamines B1, 2, 6 en 12. Belangrijk voor een 
evenwichtige voeding en een probaat medicijn om gezeur tegen te gaan.

Albert van Keimpema

‘De wereldreis was een 
verrijking van ons leven’

Wat de 
boer 

schaft

evenement, elke gelegenheid van klein 
tot groot helemaal kan verzorgen.’

Huib-Jan kijkt positief terug op het 
leven zoals het tot dusver is verlopen. 
Vooral de wereldreis is een onuitwisba-
re herinnering.

‘De kinderen kregen les van Jannet. 
Van school houden was trouwens 
nog een heel gesodemieter. Dagvaar-
dingen, veroordelingen, boetes, een 
werkstraf van 32 uur, we hebben het 
allemaal meegemaakt. Men kende 
geen pardon. Maar de kinderen, die 
wij uitschreven, haalden goede cijfers. 
Hun rapporten werden getoetst door 
de Wereldschool. Toen ze hier weer 
instroomden hadden ze geen achter-
stand. Integendeel, ze hadden een 
voorsprong. Wij hebben de VOC-route 
gevaren en hen er alles over geleerd, 
we hebben vroegere Nederlandse ko-
loniën bezocht, biologielessen gingen 
gepaard met het zwemmen tussen de 
walvissen, we hebben op Sint Helena 
het verbanningshuis van Napoleon 
bezocht en zo begon de Franse revo-
lutie voor hen te leven. Wij zijn overal 
geweest. Deze reis was zo’n verrijking 
van ons leven. Daar kan geen werker-
varing tegenop.’ 

AmUSE
Levermousse met rode bietgelei, 

radijstexturen en sesamolie

VOORGERECHT
Hollandse garnaaltjes, cocktailemulsie, 
structuren van radijs en komkommer 

en eetbare bloemen

TUSSENGERECHT
IJsselmeer-snoekbaars met knolselderij, 

gerookte en gebrande zwammen, 
gemarineerde schorseneer met een 

saus van paddestoelen

HOOFDGERECHT
Hertbovenbil, stoof van wild, crème 
van bloemkool, gekonfijte rode ui, 

gele biet en truffelaardappel, zoetzuur 
bereidde prei en een jus van hert met 

spicy kruiden

NAGERECHT
Tiramisu gemaakt door ‘huis-Italiaan’ 

Edoardo met crème van gebrande 
witte chocola, crème van mascarpone 
en cacao met een naturel crumble en 

roomijs

mENU
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 Restaurant de Vrijheid Grou
 Restaurant logement De Hinde Hindeloopen
 Restaurant de Jouster Toer Joure
 Restaurant Zuiver Joure by Marten & Nely Joure
 It Posthûs Makkum
 Restaurant De Oranjetuin Tjaarda Oranjewoud
 Restaurant Vis en Meer Woudsend
 Restaurant Zuiver Vlieland Oost-Vlieland
 Restaurant Le Petit Bistro Sneek

Een samenwerkingsverband van 9 gedreven restaurateurs,  
die naast hun eigen stijl en uitstraling het regionale product  

op een creatieve manier promoten Kijk voor de openingstijden en 
vakantiesluitingen op de desbetreffende websites.

Fryslân Culinair Secretariaat
postbus 30, 9270 AA de Westereen | info@fryslanculinair.nl

www.fryslanculinair.nl

restaurant de Vrijheid
Seinpôlle 4   |  9001 zs  Grou

Vis en Meer

Restaurant de Vrijheid
Seinpôlle 4 Grou 
T. (0566) 62 15 78
www.restaurantdevrijheid.nl

Restaurant logement
De Hinde
‘t Oost 4, Hindeloopen 
T. (0514) 52 38 68
www.dehinde.nl

Restaurant  
de Jouster Toer
Midstraat 54, Joure 
T. (0513) 41 82 16
www.dejoustertoer.nl

Restaurant Zuiver - Joure
Douwe Egbertsplein 1a, 
Joure, T. (0513) 41 70 70
www.joure-zuiver.nl

Restaurant  
De Oranjetuin Tjaarda
Kon. Julianaweg 98,  
Oranjewoud 
T. (0513) 43 35 33
www.tjaarda.nl

Restaurant Vis en Meer
De Dyk 6, Woudsend
T. (0514) 591 748
www.restaurantvisenmeer.nl

It Posthûs
Plein 15, Makkum
T. (0515)231 153
www.itposthus.nl

Restaurant 
Zuiver - Vlieland
Willem de Vlaminghweg 2, 
Oost-Vlieland, T. 0562-451857
 www.zuiver-vlieland.nl

Le Petit Bistro
Muntstraat 2 - Sneek
T 0515-433460
www.petitbistro-sneek.nl

bier-winkel com

kom ook in onze winkel Tsjûkemarwei 20 • Sint Nicolaasga

BIEREN VAN OVER 
DE HELE WERELD 
OP 1 WEBSITE!

Deze restaurants zijn aangesloten bij 
Fryslân Culinair
een samenwerkingsverband van 12 gedreven 
restaurateurs, die naast hun eigen stijl en 
uitstraling het regionale product op een 
creatieve manier promoten.

Restaurant Nobel
Ballum - www.hotelnobel.nl

Restaurant de Vrijheid 
Grou - www.restaurantdevrijheid.nl

Restaurant De Hinde
Hindeloopen - www.dehinde.nl

Restaurant de Jouster Toer 
Joure - www.dejoustertoer.nl

Restaurant Zuiver Joure
Joure - www.zuiver-joure.nl

Restaurant ’t Jagertje
Langweer - www.jagertje-langweer.nl

Restaurant It Posthûs
Makkum - www.itposthus.nl 

Restaurant 't Golfje 
Terschelling Midsland-Noord - www.restaurant-tgolfje.nl

Als u lid wordt van Fryslân Culinair
kunt u genieten van onderstaande 
voordelen:

•   10% Korting op de eindnota bij de aangesloten 

  restaurants (max 4 personen); de korting is niet 

geldig bij eigen acties van de restaurants.

•   10% Korting op het jaarlijkse Fryslân Culinair 

  evenement.

•   U ontvangt 6x per jaar het Fries Journaal.

De kosten van het lidmaatschap zijn € 60,50 per jaar 

inclusief 21% BTW. Het lidmaatschapsjaar loopt van 

juli t/m juni via automatische incasso. 

Na ontvangst van dit formulier krijgt u de pas zo snel 

mogelijk toegestuurd.

U kunt deze kaart inleveren bij één van de aangesloten 

restaurants of stuur het op naar het secretariaat van 

Fryslân Culinair,

Postbus 30, 9270 AA  De Westereen

info@fryslanculinair.nl

Hindeloopen

Ballum

Ternaard

Langweer

Joure Oranjewoud

Grou

Midsland

Restaurant De Oranjetuin Tjaarda
Oranjewoud - www.tjaarda.nl 

Herberg de Waard van Ternaard
Ternaard - www.herbergdewaard.nl

Restaurant Zuiver Vlieland
Vlieland - www.zuiver-vlieland.nl

Restaurant Vis en Meer
Woudsend - www.restaurantvisenmeer.nl

Makkum

Woudsend

 = Fryslân Culinair restaurant
 = labelhouder (zie: www.fryslanculinair.nl)

Dé Culinaire adressen van Fryslân

Bakker Vakkeuken, Bûtenpôle 1, Berlikum, www.bakkervakkeuken.nl

De beste oplossing vraagt om maatwerk
Bij Bakker Vakkeuken werken we aan prachtige 
projecten in de horeca, het onderwijs, de zorg 
en de maritieme sector.

Kennismaken? Bel 0518 - 46 30 00

ambacht
maakt het
verschil

19087303-1_BAKKER_Advertentie_Friesland_Culinair_A4.indd   1 13-08-19   09:08

Sneek

0513 - 43 35 33 ~ info@tjaarda.nl     www.tjaarda.nl

VAN 1 TOT 31 MAART

Restaurant 
De Oranjetuin

Restaurant 
De Oranjetuin

3-gangen
culinair menu

à € 35,-
Heeft u een Tjaarda Card? 
Dan trakteren wij op een
gratis welkomstaperitief

Geldig van 2 januari tot en met 31 maart

p.p.

    Culinair
       genieten 
 met voordeel

Bjusterbaarlik
Restaurant 

De Oranjetuin

Bjusterbaarlik
Menu

31
dinsdag

maart2
donderdag

januari

Smaaktest van Bru met 
Watermeester 
Je kunt alles proeven, eten, drinken. meestal gaat het wat dranken be-
treft om wijn, ook wel om bier, likeuren en gedistilleerd. maar water 
proeven? Nou nee, dat hebben velen nog niet gedaan. Toch is er wel 
degelijk verschil in de kwaliteit en smaak van water. Om die reden houdt 
Spadel (o.a. Spa en Bru) proeverijen onder de naam Watermeester. Dat 
deden Edwin Suykerland en Steven Jonker van het bedrijf tijdens de laat-
ste bijeenkomst van Fryslân Culinair-leden in restaurant Zuiver Joure by 
marten en Nely. 

Over water mag je niet te licht denken. 
Het is de belangrijkste drank die er is. 
Zonder water krijg je geen energie, 
word je futloos. Zonder water smaakt 
niets. Zonder water verwerk je alcoho-
lische dranken minder en verteert je 
voedsel minder goed. Dus mag er best 
wat meer aandacht voor water worden 
gevraagd. Water is de bron van leven. 
Je lichaam bestaat grotendeels uit wa-
ter. Water is je brandstof en smeert je 
gewrichten. Suykerland: ‘Zonder eten 
kun je wel dertig dagen volhouden, 
zonder water leef je slechts enkele da-
gen.’ 

Je hebt drie soorten water: kraanwa-
ter, bronwater en mineraalwater. In 
kraanwater zitten allerlei toevoegingen 
en de kwaliteit verschilt behoorlijk per 
regio en qua tijd. De toevoegingen zijn 
nodig om het water te conserveren. 
Bronwater komt uit een (beschermde) 
bron. Maar alleen op mineraalwater 
mag een gezondheidsclaim worden 
gelegd. Dit is honderd procent natuur-
zuiver water van een constante, mine-
rale samenstelling met een bottellijn 
vlakbij de bron. 

Spadel heeft in Spa, in de Belgische Ar-
dennen (een van de vijf Europese bron-
nen), zo’n bron waar dit mineraalwater 
wordt gewonnen en waar zeer strenge 
regels gelden voor menselijke activi-
teiten. Zo mag er in de omgeving niet 
worden geboerd, geen strooizout wor-
den gebruikt en geen fabriek draaien. 

Dat water doet er tientallen jaren over 
om vanaf een hoog plateau naar be-
neden, de bron, te sijpelen. Ondertus-
sen wordt het gefilterd en verrijkt door 
grondlagen van o.a. veenmos, turf, 
zand, vuursteen en kalksteen. Het wa-
ter van Spadel heeft een laag natrium-
gehalte en een zeer laag droog residu 
(reststof): 197 mg per liter tegen zo’n 
800 mg van andere merken. Daardoor 
is  water van Spadel bij uitstek geschikt 
in babyvoeding.

Verschil proef je.
Suykerland: ‘Ga maar thee zetten van 
kraanwater en van Spa reine. Dan 
merk je het wel.’ Daarom nam hij let-
terlijk de proef op de som met Bru, het 
gastronomische water van Spadel en 
sinds 1981 onderdeel van het Belgi-
sche concern dat jaarlijks 847 miljoen 
liter mineraalwater verkoopt met een 
aantal medewerkers van 1.350 en een 
omzet van € 289 miljoen. De proeverij 
bestond uit vier gedeelten: in combina-
tie met achtereenvolgens een aardbei, 
een rioja, pure chocola en een espres-
so. De grap was dat deze producten 
juist beter smaakten in combinatie 
met Bru dan met een ander water! Bru 
wordt exclusief aan de horeca verkocht 
en niet via de retail. Licht koolzuurhou-
dend is het water extra opwekkend. 
Maar drink water nooit te koud, stelt 
Suykerland. ‘Dat doen de meeste men-
sen, maar water op een temperatuur 
van 18 graden is op zijn best.’

Vierde druk van Ús Leafde foar Fryslân
Het in het Fries geschreven recep-
tenboekje Ús Leafde foar Fryslân 
valt in de smaak. De belangstelling 
is zo groot dat al de vierde druk is 
verschenen. Jan Gerard van der 
Wal van Le Petit Bistro schreef het 
kookboekje waarin recepten staan 
met louter ingrediënten uit het Na-
tionaal Landschap Súdwest-Fryslân. 
Het boekje wordt ingeleid met een 
voorwoord van commissaris Arno 
Brok.
Jan Gerard: ‘Het boekje gaat de 
hele wereld over, onder andere naar 
Amerika, Canada en Japan. Friezen 
om útens ontvangen het van vrien-
den of familie. Ook koning Wil-
lem-Alexander, koningin Máxima 

en prinses Beatrix ontvingen een 
exemplaar. Dat leverde een eervolle 
bedankreactie op.

Us leafde 
foar Fryslân
Nationaal landschap 
Zuid West Friesland 

Us leafde 
foar Fryslân

Jan Gerard van der Wal presinteart sân resepten yn dit boekje, fan 
produkten, ôfkomstich út it Nasjonaal Lânskip Súd West Fryslân.

In 2020 is het... alweer 

5 jaar geleden dat wij 

de deuren van It Posthûs 

opnieuw openden.

En dat vieren we graag 

met de mensen die er 

met ons een succes van 

gemaakt hebben, 

namelijk onze gasten!

Deze kalender geld ook  
als Waardebon!

Bewaar hem dus goed.

In de maanden november, 

december, januari en februari 

heeft u bij ons, op vertoon van 

deze evenementenkalender 

(onbeperkt geldig in 

genoemde periode) een 

3-gangen keuzemenu voor 

€ 32,50 (i.p.v. € 36,-). 

Dit geldt op dinsdag, 

woensdag, donderdag 

en zondag, uitgezonderd 

schoolvakanties-noord, 

feestdagen en tijdens 

evenementen.

 Zo 26 januari 2020 
 Workshop servies stippen 
Workshop servies stippen incl. High tea P.P. 39,50  
(Speciaal voor de dames) 
Ben je ook helemaal weg van het servies stippen? Wij organiseren 
samen met Mariska en Leontine van Strikjes en Bretels een 
gezellige middag. Onder het genot van een heerlijke high tea 
leren om servies te stippen? Start middag 15:00 uur

 Zo 23 februari 2020 
 Winter BBQ 
Ook dit jaar hebben we weer onze P.P. 22,50
welbekende winterse BBQ
Geniet buiten van vuur, gezelligheid, goed eten (van de Black 
Bastard) en lekkere warme dranken, incl. welkomstdrankje en 
amuse van de BBQ. Dit jaar met overdekt terras.
Start 16:30 uur (trek warme kleren aan of neem dekentjes mee)

 Zo 15 maart 2020 
 Wereldberoemde Whiskyproeverij 
Whiskyproeverij incl. hapjes, P.P. 47,50
met Aansluitend steak met frites
Onder leiding van Wim Wamelink zul je deze middag (weer) 
meegenomen worden op whiskyreis, langs de mooiste 
distilleerderijen, verhalen, omgevingen en smaken.  
Uiteraard weer afgesloten met 
een mooie steak en heerlijke frites.
Inloop tussen 15:00 – 15:30 uur.
Opgave via hendrikbonthuis@gmail.com

 Voor alle evenementen geldt: Opgave verplicht, 
 alleen doorgang bij voldoende deelname, 
 Vol = Vol, Dus meld je snel aan via info@itposthus.nl itposthusmakkum

Evenementen
kalender 2020

Houd onzewebsite in degaten
voor nog meerevenementen


