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Word lid van Fryslân 
Culinair 
en ontvang de pas. 
Kijk op de site voor
alle voordelen. 
www.fryslanculinair.nl
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Naam:

Fryslân Fryslân 
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Volg Fryslân Culinair @FryslanCulinair
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water

100% 

restaurant de Vrijheid
Seinpôlle 4   |  9001 zs  Grou

Vis en Meer

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

Taxi ServiceGrand Café 1834

Grand Café 1834 
Haal en breng

taxi service
Binnen een straal van 
5 kilometer. Van deur 

tot deur en terug! *

0-5 km 
6-10 km 

GRATIS
€ 4,- per persoon 
halen en brengen.
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Bij besteding van een 2-gangen lunchmenu 
of 3-gangen menu in Grand Café 1834. 

Haal en breng service van uw deur
tot Tjaarda en weer terug! 

Geldig van 1 t/m 31 maart.
Bekijk de voorwaarden op www.tjaarda.nl.

Plateau fruits de mer bij de Vrijheid
Als je het Pikmeer ziet en de keuken van de Vrijheid in Grou 
ruikt, loopt het water je in de mond. Geen wonder dat het 
restaurant de toonaangevend is in fruits de mer, oftewel 
het zeebanket: kreeft, langoustine, scampi, oesters, scheer-
messen en noem maar op. Alle heerlijke zeevruchten op 
een etagère geserveerd, gereed om te eten. De smaken zijn 
intens, de beleving groot. Eet ze binnen in het sfeervolle 
restaurant, of op het prachtige terras buiten. Mogelijk op 
alle dagen. Wel even twee dagen van tevoren reserveren 
en voor minimaal twee personen.  Prijs per persoon: € 
47,50 (incl. amuses, brood en sauzen). Kies bovendien een 
wijn uit de topselectie. info@restaurantdevrijheid.nl

Lunch voor partners FC-event

Met een voortreffelijke lunch in restaurant de Vrijheid in Grou dank-
te Fryslân Culinair de partners van het event oktober vorig jaar in het 
Waddencenter bij Kornwerderzand. Er kon terug worden geblikt op een 
zeer geslaagd culinair festijn. De accommodatie leende zich er bij uitstek 
voor, de entourage was groots en het uitzicht op het IJsselmeer en de 
Waddenzee fantastisch. Ook de partners waren tevreden over opzet en 
kwaliteit. 

Bedrijfsleider Ineke Beeksma van het Waddencenter vond het een hele gezelli-
ge middag. Voor haar was het een mooie kennismaking met zakelijk en culinair 
Friesland: ‘Velen waren hier nog niet eerder geweest. Mensen waren positief 
verrast over de mogelijkheden hier en over de uitstraling van het gebouw. We 
hebben nuttige contacten kunnen leggen. Verder mogen we ons verheugen in 
veel belangstelling uit zowel binnen- als buitenland. De Afsluitdijk is een icoon 
en trekt veel mensen. De komende jaren gaat hier veel gebeuren en daar zullen 
we ongetwijfeld van profiteren.’

Foto vlnr: Jenny Vogel (kaasboerderij 
De Gelder), Edwin Suykerland (Spa-
del Bru), Stefan van den Berg (UnIK 
wijnhuis), Jan Douwstra (Boomsma), 
Andreas van den Berg (UnIk), Jaap 
Poelstra (wijnwinkel/wijnimport Wie-
linga), Jelle Algera (Mocca d’Or), 
Freerk de Boer (Icarius wijnen), Jil-
dert de Jong (Fourcroy wijnen), Jan 
Bezemer (HANOS), Jarno van Huis-
stede (Van Huisstede Dé Slager), Jef-
frey Draaisma (Mocca d’Or), Anita 
van Huisstede (Van Huisstede Dé 
Slager), Annick Jager (salesmanager 
Waddencenter), Jan Volker (Kwast 
wijnkopers) en Ineke Beeksma (be-
drijfsleider Waddencenter). 

MENU
Amuses; Crackers van tapioca, won-
tong en tuile met Kimchi
Rode bietenmaccarons met gerookte 
paling en mierikswortel
Lolly van bloemkool, witte chocolade en 
pistache
Zwarte olijvencake met ansjovis
Voorgerecht; Langoustine, zoetzuur 
van spitskool, vadouvancrème, cashe-
wnoot, flammkuchen
Hoofdgerecht; Dunne lende van Fries 
Black Angus-rund, broodpudding, pieds 
de moutons en rode wijnsaus
Nagerecht; Gebrande witte chocolade, 
gepocheerde peer, tonkaboon roomijs, 

geitenkaas “kaviaar”, perengel en 
havermoutcrumble

Champagne Laurent-Perrier (Kwast)
Wijnen (Fourcroy)
Voorgerecht: Escudo Rojo chardonnay 
2018 van het huis van baron Philippe 
de Rothschild (perfecte combi met de 
langoustines, elegant hout op de ach-
tergrond, romig, botertje)
Hoofdgerecht: Bodegas Roda Sela 
rioja 2015. Wijnstokken gemiddeld 15-
30 jaar oud – 82% tempranillo, 10% 
garnache, 8% graciano. Vol, stevig, 
zwarte peper, mooie zachte tannines, 
perfect bij het Angus-beef)
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Vriend van Fryslân Culinair – Wielinga Dé Wijnwinkel/Wijnimport

Parels vinden op de wijndomeinen

Producenten met het
FRYSLÂN CULINAIR LABEL

Vrienden van
FRYSLÂN CULINAIR

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

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

Bakker Kluft
Kerkstraat 31 Makkum
www.bakkerkluft.nl

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

IJsselmeervisbedrijf
Bootsma
Buren 5 Hindeloopen

Patisserie De Korenbloem 
Schaafsma
Dijkstraat 46 Franeker
www.korenbloemschaafsma.nl

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

Weduwe Joustra Privé Archief

Hét relatiegeschenk

van dit moment!

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

Wielinga is een begrip in de wereld 
van wijnen. Dat is te danken aan de 
fijne neus voor wijnen, de kwaliteit, 
de uitgekiende selectie, het pio-
nieren, de specialismen (Portugal, 
Chili), het uitgebreide assortiment 
(500 verschillende wijnen en likeu-
ren van zo’n 60 producenten uit de 
oude en nieuwe wereld) en de lan-
ge historie. 

Het bedrijf werd in 1929 opgericht door 
de grootvader van Pieter Wielinga, de 
derde generatie die al op zijn 15e in de 
zaak kwam en die de familieonderne-
ming groot maakte door zijn slim en on-
vermoeibaar ondernemerschap. In 2006 
verkocht hij zijn bedrijf aan een grote 
groep (Baarsma), maar daar sneeuwde 
Wielinga onder. Acht jaar later, in 2014, 
werd Wielinga weer zelfstandig. Jaap 
Poelstra, werkzaam bij Wielinga sinds 
1996, en Diederik Pool, door zijn hu-
welijk met dochter Herma de schoon-
zoon van Pieter Wielinga, grepen hun 
kans toen ze het bedrijf konden kopen. 
Met hun vakkennis, ervaring en ma-
nagementkwaliteiten hebben ze Wie-
linga een nieuwe toekomst in geloodst. 

De onderneming is sinds 1983 ge-
vestigd in een na de oorlog gebouwd 
opslagpand van de CAF (veevoeders) 
aan de Molenstraat. Twee belendende 

delen werden gesloopt, maar dit bleef 
staan. Het is een oerdegelijk gebouw 
met veel uitstraling, dat behoort tot de 
vastgoedportefeuille van de vroegere 
Baarsma-baas Tjeerd van der Hoek. 
Perfecter kan niet: het pand heeft een 
grote, koele en geconditioneerde kelder 
waar de voorraden – ca. 60.000 flessen 
– worden opgeslagen en door de stra-
tegische ligging vlakbij de binnenstad is 
het ook een ideale locatie voor de win-
kel. Klanten kunnen er bovendien hun 
auto kwijt. Op de achtergrond dient 
Wielinga senior Jaap en Diederik bij tijd 
en wijle van advies. Jaap: ‘Hij heeft een 
schat aan kennis en ervaring en een 
groot netwerk. Daar maken we graag 
gebruik van. Hij was een bijzondere 
wijnpionier die in het begin in zijn auto-
tje en zonder takenkennis stad en land 
afreisde om de beste wijnen in te kopen. 
Bovendien was hij een van de eersten 
die Chili als wijnland ontdekte en zette 
hij de verrassende Portugese wijnen en 
portwijnen op de kaart.’  

Wielinga, de enige wijnhandel in Fries-
land, levert aan horeca, retail en parti-
culieren. Horeca en vakhandel (kaaswin-
kels, delicatessenwinkels, wijnwinkels, 
speciaalzaken, relatiegeschenkenwin-
kels) vertegenwoordigen driekwart van 
de omzet. Het andere kwart wordt voor 
rekening genomen door de eigen wijn-
winkel die door optimaal voorraadbe-

heer altijd kan leveren. Om de levering 
zo soepel mogelijk te laten verlopen 
heeft Wielinga de accijns al verrekend. 
Vroeger was de kelder een ‘Krediet Be-
waarplaats’ wat wil zeggen dat de op-
geslagen wijnen nog niet door de dou-
ane waren gegaan. Jaap: ‘Het vergde 
even een flinke voorfinanciering op de 
hele voorraad maar daarna loop je met 
de handel mee. Dat scheelt veel tijd en 
administratieve rompslomp.’

Hoe omvangrijk de handel en voorraad 
ook is, Wielinga blijft altijd inzetten op 
niches. Zo heeft men in het culturele 
hoofdstadjaar in samenwerking met 
Maarten Gramsbergen van distilleer-
derij de Campen in Tzum naar geheim 
recept een suikerbroodlikeur ontwikkeld 
die weer is verwerkt in een Friese tira-
misu van Robèrt van Beckhoven van 
Heel Holland Bakt. De zelf op basis van 
rietsuiker gestookte pure en zuivere Frie-
sche Suikerbroodlikeur is dus een opval-
lend ambachtelijk Fries streekproduct, 
evenals de Friesche Dúmkeslikeur, de 
Fricello Friesche Limoncello en de Frie-
sche Pastis (anijslikeur) en de daaraan 
gelieerde likorettes met een lager alco-
holpercentage. Ook bier is verkrijgbaar 
in de winkel. En dan niet gewoon bier, 
maar bieren van eigen bodem. Friese 
bieren dus: Kâld Kletske van Brouwe-
rij Dockum, Brouwdok van Brouwdok 
Harlingen, Grutte Pier van Grutte Pier 

Brouwerij Leeuwarden, Bonifatius Bier 
uit Dokkum en Cambier van brouwerij 
De kroon op Leeuwarden. 

Aan verpakkingen besteedt Wielinga 
veel aandacht. Kwaliteit mag niet al-
leen geproefd en gedronken, maar ook 
gezien worden. Het oog wil ook wat. 
Zeker voor de markt van relatiegeschen-
ken en kerstpakketten waarin Wielinga 
zich danig manifesteert, is het van be-
lang dat de producten mooi gepresen-
teerd worden. Een product waar Jaap 
en Diederik veel van verwachten is cider 
die van het huis The Good Cider uit San 
Sebastian (Baskenland) komt. Wielinga 
importeert sinds vorig jaar deze gluten-
vrije vegan cider zonder toegevoegde 
geur-, kleur- en smaakstoffen exclusief 
voor heel Nederland. In vijf varianten 
brengt Wielinga de cider op de markt: 
dry apple, pear, wild berry, lemon en 
alcoholvrij. Diederik: ‘2020 wordt het 
jaar van de herontdekking van cider, dat 
wel eens dé terrasdrank in ons land kan 
worden. Het is een uniek product waar-
in wij ons volop kunnen onderscheiden.’
Altijd is Wielinga op zoek naar ontdek-
kingen, zoals de Spaanse Rioja Ugarte er 
een is: een mooi domein, niet te groot, 
exclusief, geen druk op afname. Jaap: ‘In 
de geest van Pieter Wielinga zijn Diede-
rik en ik relatiebouwers die de pareltjes 
willen vinden en vertegenwoordigen.’
www.wielinga.nl/info@wielinga.nl

bier-winkel com

kom ook in onze winkel Tsjûkemarwei 20 • Sint Nicolaasga

BIEREN VAN OVER 
DE HELE WERELD 
OP 1 WEBSITE!
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KOST WINNING
Leeftijd 38.
Geboorteplaats: Leeuwarden.
Woonplaats: Leeuwarden.
Opleiding: MBO administratief en inter-
nationale groothandel, Hogere Hotelschool 
Stenden en HBO leisuremanagement.
Functie: Directeur/eigenaar modellenbureau 
Jamm Models in Leeuwarden (modeshows 
in Nederland en Duitsland, mannen en 
vrouwen, alle leeftijden en maten), Elite 
Models in Amsterdam (management) waar-
onder Elite North Models in Leeuwarden 
(fashionshows premiummerken internati-
onaal – Chanel, Prada, Dior/Parijs, Milaan, 
New York – mannen en vrouwen 16-24 jaar).
Werk/carrière: Manager Vedior uitzen-
dorganisatie, ING/Postbank, Jamm Models, 
dansdocente- en jurylid.
Restaurant: It Posthûs Makkum.
Kok: chefkok Alwin Kalt en souschef 
Gert Tigchelaar.
Bediening: Maartje Kalt.
Interview Albert van Keimpema.

Jen-ai Monsma 

Column

Alwin en Maartje Kalt met Jen-ai Monsma (r.).

MAKKUM – Op de beursvloer van 
VROUW! in WTC Expo Leeuwarden 
is het modellenbureau van Jen-ai 
Monsma ‘thuis’. In haar eigen stad 
draaide zij negen modeshows in op-
dracht van twaalf bedrijven, en dat 
al tien jaar lang. Dertigduizend be-
zoekers bekeken tijdens deze beurs 
de door Jamm Models geshowde 
mode. Het evenement laat zien hoe-
zeer Jen-ai aan de weg timmert in 
dit bijzondere metier. Ook internati-
onaal. De catwalks in Parijs, Milaan 
en New York zijn geen onbekend 
terrein meer.

Ze heeft tal van vaste opdrachtgevers die 
weten dat Jen-ai alle kwaliteiten, maten 
en leeftijden in huis heeft om mode te 
showen voor meer doelgroepen dan al-
leen maatje 36. ‘Daar ligt onze kracht,’ 
zegt ze. ‘Kleding wordt gekocht door 
álle vrouwen en dus is het commercieel 
van belang dat ook maat 42 onder de 
aandacht wordt gebracht. Ze kennen 
ons en ze, de opdrachtgevers, weten 
dat wij de juiste vrouwen kunnen inzet-
ten.’ Van elk model, in leeftijd variërend 
van 18 tot 66, heeft ze een zogeheten 
setcard waarop de kenmerken van een 
model staan, zoals foto’s en maten. 
Maar dat kan verraderlijk zijn. Jen-ai: 
‘Leeftijd is niet meer goed in te schatten. 
Men zoekt bijvoorbeeld eentje van 40 
en komt dan uit bij iemand die over de 
50 is. De vrouw wordt leeftijdsloos door 
gezond eten en bewegen, door jong ge-
drag en make-up, door leuke en trendy 
kleding te dragen. Die dingen doen veel. 
Het ouder worden gaat ongemerkt en 
wordt niet meer zo herkend als vroeger.’

Jen-ai staat vol in het leven, is drukbe-
zet en ziet in alles een uitdaging: ‘Ik ben 
een streber, wil zaken voor elkaar krij-
gen.’ De kans bestaat dan dat iemand 
zichzelf voorbijloopt, of niet genoeg 
let op lichaam en geest, op de eigen 
mentale en fysieke conditie. Maar Jen-
ai heeft iemand die op de achtergrond 
toekijkt: haar eigen moeder Ginie. Zij is 
natuurgeneeskundig therapeut en deelt 
met haar dochter een bedrijfspand aan 
de Ceresweg op bedrijvenpark Hemrik. 
Jen-ai is lyrisch over haar moeder: ‘Zij 
kent het menselijk lichaam van binnen 
en van buiten, ze weet exact wat de in-
vloed is van stress, voeding en leefstijl, 
ze meet alles, weet daardoor alles, kent 
elk tekort, voelt aan waar iemand wel 
of niet goed tegen kan en ze weet hoe 
je door leefstijlveranderingen en het 
aanvullen met vitamines en mineralen 

iemand gezonder en gelukkiger maakt.’

Een dag na dit interview stond een re-
guliere check-up door haar moeder ge-
pland. ‘Ik mag dan heel gezond leven, 
goed eten, sporten en aan yoga doen, 
er is altijd wel iets waar je op moet let-
ten.’ Haar naam Jen-ai valt op. Dikwijls 
wordt ze ernaar gevraagd. De naam 
blijkt Aziatisch te zijn en betekent: ‘Zij 
die veel liefde geeft’. ‘Mijn moeder pik-
te deze naam op uit de film Herberg 
van het Zesde Geluk waarin een Britse 
vrouw zendelinge in China is.’

Zelf oriënteert zij zich ook op de wereld. 
Nog voor haar studietijd, maar ook tij-
dens, maakt ze reizen: ‘Ik ben een jaar 
in Australië en Nieuw-Zeeland geweest, 
maar ook in Indonesië. Reizen en stude-
ren combineerde ik. Later ging ik naar 
Zuid-Afrika, Namibië en Zimbabwe. 
Als je wat van de wereld ziet neem je 
die ervaringen je leven lang mee.’ Op 
haar 24ste ging ze werken bij Vedior 
en daarna als manager bij de Postbank. 
Toen die opging in ING werd deze bank 
haar werkgever. De reislust verdween 
er niet door. Ze nam een sabbatical om 
Zuid-Amerika te ontdekken. ‘Ik mag 
graag onderweg zijn. Dat heb ik van 
mijn vader. Hij is chauffeur van de bur-
gemeester van Leeuwarden. Ook altijd 
onderweg.’

Jen-ai houdt graag veel ballen in de 
lucht. Zo ging ze als model werken. We-
ken van honderd uur maakte ze. Moei-
teloos. Ze is een peoplemanager en 
haalt veel energie uit haar werk, heeft 
een aangeboren gevoel om mensen op 
hun talenten te beoordelen en in te zet-
ten. Toen er door een reorganisatie veel 
mensen bij de bank moesten afvloeien 
zei ze: koop mij maar uit.

‘Maar jou willen we niet kwijt, zei men. 
Toch ging ik. Mijn wens was altijd om 
zelfstandig te zijn, een eigen bedrijf te 
hebben. Ik had een hartstikke goed in-
komen, je mag wel zeggen een mega-
salaris, maar dat belette mij niet bij de 
bank te blijven. Het was ook beter voor 
m’n gezondheid om me meer te focus-
sen.’ De branche waarin ze het zocht lag 
voor de hand: de wereld van de mode. 
Jen-ai: ‘Als 14-jarig meisje kwijlde ik al 
bij het zien van modeshows in het WTC. 
Het zat er vroeg in. Bovendien zit het 
ondernemersbloed in m’n familie. Een 
oom, een neef en een nicht hebben een 
kledingwinkel.’ Ze gaat zelf immer goed 
gekleed: ‘Ze zeggen wel tegen mij, jou 

staat alles. Maar het is meer dat ik niet 
van alledaags hou en weet te combine-
ren.’

Jen-ai werkt met freelancers, of het nu 
de modellen, de danseressen, de visagis-
ten, de fotografen, de muzikanten of de 
accountants zijn. Ze vindt dat heerlijk, 
geen mensen op de loonlijst. 

‘Freelancers kunnen zelfstandig wer-
ken. Komt bij dat ze drive hebben, want 
anders hebben ze geen werk. Ik func-
tioneer als de regisseur die niet alleen 
modellen op de catwalk inzet, maar 
een modeshow turnkey kan verzorgen. 
Zo’n show is namelijk meer dan mode 
etaleren, het is ook het creëren van een 
totaalbeleving met muziek, aankleding, 
bloemen, choreografie, de keus voor de 
schoenen, het interpreteren en vorm-
geven van thema’s. Ik kan al m’n crea-
tiviteit kwijt in mijn werk. Modeshows 
veranderen van karakter. Er wordt meer 
een match gemaakt met lifestyle en ge-
zondheid. Elke klus is anders, ik lever 
altijd maatwerk. De klant is koning.’ 
Angst om de kost niet te kunnen verdie-
nen is er vrijwel niet: ‘In het begin van 
mijn zelfstandigheid wel. Heel soms nog 
wel eens, maar ik heb een buffer en ik 
kan dus wel een stootje verdragen. Bo-
vendien leef ik minimalistisch. Voorheen 
ging ik drie, vier keer per week uit eten, 
nu veel minder. Thuis koken kan ook 
gezellig zijn. Ik hou niet van eigendom. 
Alles wat je hebt moet je onderhouden. 
De grootste luxe die ik mij permitteer is 
dat ik een camper heb gekocht. Kan ik 
er heerlijk op uit. De motor heb ik weg-
gedaan.’

Wat ze niet begrijpt is de hype van onli-
ne shoppen: ‘Waar gaan we heen? Wat 
is er nou mooier om met vriendinnen 
of je moeder te shoppen, de entoura-
ge te beleven, de producten te zien, te 
voelen, te passen? Lonely achter een pc 
kleding bestellen is armoedig, je maakt 
geen contact meer, je beleeft het niet? 
Ik denk dat het echte shoppen nooit zal 
verdwijnen.’

Ik ben blij dat het voorjaar aanstaande is. Na vijf maanden heb ik het wel 
gehad met wind, regen en kou. Zelfs als het niet regende was het toch nat. 
Alles was nat. Zelf op mijn overdekte veranda. Het Nederlandse weer is zo 
miezerig dat je er mistroostig van wordt. Ook al gaf de thermometer in de 
auto acht graden aan, dan nog had ik het buiten steenkoud. Want nat weer is 
niet alleen nat maar ook koud in Nederland. 
Gelukkig kon ik er in februari even tussenuit voor een wintersportvakantie in 
Noord-Italië, maar ik had m’n hielen nog niet gelicht of het bleek daar een 
besmettingshaard van het coronavirus te zijn. Elk kuchje vind ik sindsdien 
verdacht, want je wordt nu eenmaal beïnvloed door de media die bol staan 
van deze besmettelijke griepvariant die alleen de ‘goede’ mensen schijnt 
te doden; namelijk zij die oud, ziek en zwak zijn. Het weer was geweldig 
in Italië. Een heerlijke vrieskou, helder, sneeuw, volop zon, aangenaam 
droog. Op het balkon kon je in je T-shirt in de zon zitten om lekker de eerste 
natuurlijke vitamine D van het jaar op te nemen. Onbegrijpelijk dat in dit 
weer, in deze geweldige, mooie en schone omgeving en in de gezonde 
berglucht van plaatsen als Solda in Zuid-Tirol corona de kop opsteekt. Ik 
kwam er juist om fit te worden.
Terug in Nederland was het hetzelfde liedje. Een zwaarbewolkte lucht die 
geen straaltje zonlicht doorliet met een wolkendek dat zo laag hing, dat 
je dacht dat je je kop ging stoten als je naar buiten kwam. In één woord 
verschrikkelijk. Ik word nog eens weerziek, een kwaal waar ik met mijn 
onbekommerde aard dacht er nooit aan te zullen gaan lijden.
Ik tuurde over de weilanden en ik zag in mijn habitat een vertrapte, natte en 
zwarte graszode. Er liep vee, van grazen kon nauwelijks meer sprake zijn. 
Enkele vaarzen en een kudde schapen. Ik had medelijden met de dieren. 
Vaarzen hebben geen wol, en als je net als schapen wél wol hebt, dan is 
je dekentje in dit klimaat niet behaaglijk, maar klam en vies. Allesbehalve 
aangenaam lijkt mij. De kromme ruggen van de verkleumde dieren 
bevestigden mij weer eens in mijn mening dat Nederland geen land voor 
schapen is: te laag, een te hoog vochtgehalte, slappe natte grond met weinig 
voedingswaarde en dus niet fijn om te foerageren. 
Een schaap of lam dat onder deze omstandigheden moet leven hoef ik niet 
op mijn bord. Zou dat de reden zijn waarom Friezen over het algemeen geen 
schaap- of lamsvlees believen? Kies daarom voor vlees van schapen die op 
hoge, malse, droge bergweides grazen en daar kruidenrijk gras eten. Wat je 
eet ben je zelf. Dat geldt ook voor schapen. 
In Tirol werd een smaaktest gedaan. 
Schaapherder Michael Wilhelm zei: ‘Als ik hier loop, begint het met de 
realisatie van de geur van de lucht, de manier waarop de wind over je heen 
komt, de temperatuur, wat de wind aan zaadjes heeft meegebracht, de 
kruiden die er bloeien. Waar loop ik op, welke grond, wat voor planten, welk 
gesteente, hoe nat is het, hoe droog? Als ik dan alles in me heb opgenomen, 
stel ik me de smaak van zo’n berghelling voor. De bloemen, de zaden, de 
honing, vrijwel alles daarboven is eetbaar. Wortels, water, je kunt zelfs van de 
smaak van de lucht genieten.’
Precies. En de schapen hoeven er niet zoals in ons land bang te zijn voor 
hoefproblemen die intensieve klauwverzorging vragen. Van de deelnemende 
rassen die in Tirol op smaak werden getest won het Tiroler bergschaap en 
onze Texelaar, die grazend op het thuiseiland nog redelijk mee kan komen 
(eet dus daar het lokale schaap), werd in dit smaakexperiment ‘eervol’ laatste. 
Ziet u schapen in de Friese weide, bedenk dan dat onze provincie geen 
biotoop is voor dit dier. Ook de zeedijken met hun mono-grascultuur zijn niet 
geschikt. Schapen zijn hier grasmaaiers.
Albert van Keimpema

‘Ik ben een streber’

VOORGERECHTEN
Iberische ham & terrine van ree en 

ganzenlever, gekonfijte veenbessen, 
beukenzwam, hazelnoot

Gepofte knolselderij, vinaigrette van 
wintertruffel, gebrande hazelnoot, 

waterkers 

HOOFDGERECHT
Verse snoekbaarsfilet afgelakt met 
appelstroop, zuurkool, rode biet, 
pompoen, witte wijn beurre blanc 

NAGERECHT 
Proeverij van panna cotta mandarijn, 

pinda parfait, sorbetijs van peer, 
mousse witte chocolade

MENU
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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
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 De Waard van Dokkum Dokkum
 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

Deze restaurants zijn aangesloten bij Fryslân Culinair.
Een samenwerkingsverband van 10 gedreven restaurateurs, die 
naast hun eigen stijl en uitstraling het regionale product op een 

creatieve manier promoten.

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

De Waard van Dokkum
Markt 30a - Dokkum
T 0519-220350
www.abdijvandokkum.nl
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Dé Culinaire adressen van Fryslân

Sneek

Culinaire agenda
Restaurant de Vrijheid

Zondag 29 maart
wijn & spijs zondagmiddag, 

aanvang 15.00 uur.

Aperitief, 4 spannende gerechtjes, 8 
verschillende wijnen met korte  

toelichting van Melle en koffie/thee 
met friandises.

Prijs p.p. € 44,50

De laatste wijn & spijs 
zondagmiddag van dit 

winterseizoen is op 26 april.

Zoals bekend loopt het verkooptraject 
van ons onroerend goed, van nieuwe 
ontwikkelingen houden wij u uiteraard 
op de hoogte. In de tussentijd ontvan-
gen wij u als vanouds voor lunch, diner, 
vergadering, of viering van uw verjaar-
dag, jubileum of afscheid. Kijk voor 

onze openingstijden op 
www.restaurantdevrijheid.nl

Klassieke Franse keuken viert hoogtij

De toenemende belangstelling voor 
deze kooktrend is te danken aan de 
met name in Frankrijk maar ook in Ne-
derland gevestigde bistro’s van naam. 
In Frankrijk voeren de boventoon de 
fameuze Parijse bistro Benoit van de 
Franse driesterrenchef Alain Ducasse 
maar ook Le Miroir Abbesses/Mont-
martre waar chef Sébastien Guénard 
aardse gerechten maakt van mooie 
streekproducten. Dichter bij huis is dat 
Le Petit Bistro in Sneek. Hier wordt ge-
kookt volgens de klassieke Franse keu-
ken waarbij het product centraal staat. 
Eenvoudig bereid van de beste regio-
nale gerechten waarbij ook nog volop 
aandacht voor biologische producten. 
Mooie uitgebalanceerde smaken, 
hooguit drie smaakcomponenten per 
gerecht is de basis, aldus Jan Gerard 
van der Wal, de patron-cuisinier van Le 
Petit Bistro. De Sneker bistro is dan ook 
zo goed als iedere avond volgeboekt. 
www.petitbistro-sneek.nl 

Vanaf 12 april zondags open
Le Petit Bistro “ cuisine comme à Pa-
ris” gaat vanaf de paasdagen 2020 
een dag extra open. Vanaf januari tot 
aan de paasdagen is de bistro in Sneek 
geopend op woensdag tot en met za-
terdag. Nu komt daar de zondag weer 
bij. De inmiddels befaamde bistro zit 
nagenoeg iedere avond vol wat bete-
kent dat men wekelijks veel gasten te-
leur moet stellen. Nu komt daar vanaf 
12 april aanstaande de zondag bij. Op 
de zondag wordt uitsluitend een Table 
d’Hôte geserveerd voor de prijs van € 

35 voor 3 gangen en € 42 voor 4 gan-
gen. Eten wat de pot schaft maar gas-
ten kunnen voorkeuren wel aangeven 
uiteraard. 

Vin de la maison
Het allerbelangrijkste van een restau-
rant zijn vanzelfsprekend de vins de la 
maison. Een huiswijn waar je u tegen 
zegt, een wijn van uitzonderlijke klas-
se en schoonheid die de gehele avond 
gedronken kan worden en uitstekend 
moet! combineren met de gerechten 
die er in het restaurant geserveerd wor-
den. Le Petit Bistro heeft gekozen voor 
wijnen van de wijngaarden “Esprit de 
la Cité“ gelegen bij de prachtige stad 
Carcasonne. Deze vestingstad ligt in 
de regio Occitanie ten zuidoosten van 
Toulouse, globaal tussen de Pyreneeën 
en de Montagne Noir. De wijnen zijn 
een sauvignon blanc, chardonnay re-
serve en een Syrah rouge. De flessen 
zijn exclusief voorzien van een etiket 
gemaakt door Evert van Hemert, de 
kunstenaar uit Kolderwolde waarvan 
werk te bewonderen is in Le Petit Bi-
stro. (foto etiket van de wijn)

Seizoenen volgen zoals het hoort
Onbegrijpelijk! ‘Nu zie ik in de super-
markt al Spaanse asperges liggen… 
Niet te geloven dat er mensen zijn die 
deze niet te vreten uit het buitenland 
komende taaie dingen kopen en nog 
op eten ook. Te slecht voor woorden!’
Jan Gerard van der Wal windt er 
geen doekjes om: ‘In de Franse keu-
ken volgen wij de seizoenen zoals het 

hoort. Dus wachten wij met het serve-
ren van asperges als deze uitsluitend 
van de koude grond uit Nederland 
komen, en dan nog het liefste asper-
ges uit Fryslân uit bijvoorbeeld de regio 
Gaasterland waar Jelmer Albada ze 
teelt. De supermarkten moeten terug 
naar de basis, wat voor mij betekent 
dat er veel beter gekeken moet wor-
den naar het echte seizoen van het 
product. Aardbeien in maart? Kans-
loos! Chef-koks die nu al deze slechte 
asperges serveren moeten zich diep 
schamen. Een product serveren ver 
vooruit het echte seizoen. Merde!’

De Franse klassieke keuken staat weer volop in de belangstelling en is 
wereldwijd onder de aandacht van culinaire gourmande’s, die de gerech-
ten in deze kookstijl enorm waarderen. Een ware herontdekking is aan 
de orde: wars van schuim, mousse en textures! 


