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Vis en Meer

Thuis uit eten!

‘Bezorgen is intensief en tijdrovend. 
Onze gasten waren graag bereid om 
hun maaltijd af te halen,’ aldus Jan 
Gerard van der Wal, die een aardi-
ge actie aan zijn service verbond. ‘Ik 
raadde de mensen aan om aan een 
mooi gedekte tafel te eten en een 
gezellig en intiem restaurantsfeertje 
te creëren zodat ze toch een beetje 
het gevoel kregen uit te zijn.’ De tien 

mooiste tafels kregen een gratis di-
ner voor twee personen. Ze moesten 
daartoe natuurlijk wel een foto instu-
ren van het tafereel.

Vis en Meer daarentegen bezorgde 
aan huis. Het werd een geweldig suc-
ces. Zes dagen per week draaide de 
zaak volle bak.

‘Het was een gekkenhuis,’ zei Sjou-
ke Schilstra die samen met Rutger 
Tjalsma de gerechten op de green 
egg klaarmaakte, een van de speci-
aliteiten van het huis. Zelfs de nage-
rechten kregen een touch van de bar-
becue. Speciaal was bijvoorbeeld de 
beenham die hij grilde op hooi. Dat 
gaf een intense smaakbeleving.
Zuiver stelde een kookbox samen die 
op twee dagen per week kon wor-
den besteld. Beide chefs Marten 
Haga en Robert Buurma van de 
zusterrestaurants van Zuiver in Joure 
en op Vlieland bereidden samen met 
twee assistenten de maaltijden. Voor 
de bezorging in Friesland werd € 5 
in rekening gebracht en € 10 voor 
bezorging in Groningen en Drenthe. 
De maaltijden gingen het hele land 
door. Buiten de noordelijke provincies 
werden de kartonnen boxen per post 
gestuurd (€ 12,50). Men kon via de 
website bestellen. Online werd een 
gesproken instructie gegeven hoe 
mensen hun maaltijd moesten afron-
den. De betaling ging ook digitaal 
en zelfs werd aangegeven of men 
een fooi over had voor de kwaliteit 
en service. Velen waren zo genereus 
om dat te doen. Zuiver werkte in dit 
opvallend concept samen met culinair 
partner Krikke en Veltman Vis Service. 
Krikke heeft ervaring met de thuisbe-
zorging. Hun speciale afdeling Vleesa-
telier neemt ook bestellingen op van 

particulieren. Men heeft een dicht 
distributienetwerk waarin de kook-
box meeliftte. Zuiver wisselde af met 
vlees- en visgerechten en vegetarisch 
en door het bieden van friandises, 
chocola of ambachtelijke bonbons 
van de IJsfabriek mocht je zeggen dat 
het menu drie gerechten telt. En dat 
voor €  24,50, welke prijs ook door 
Le Petit Bistro en Vis en Meer werden 
gehanteerd. Beslist waar je geld. 

‘De reacties zijn super,’ zegt Roland 
Bakker, de man achter het duurzame 
Zuiver-concept. Hij denkt er zelfs over 
om door te gaan met de kookbox. ‘Ik 
verwacht dat de horeca er anders uit 
gaat zien. Volgens mij keert de ou-
derwetse traiteur terug. Je kunt dit 
ernaast doen. Daar hoeft het koken 
voor je gasten in het restaurant niet 
onder te lijden.’

Volgens Jan Gerard biedt de crisis ook 
kansen: ‘Ik ben direct aan de slag ge-
gaan met afhaalmenu’s. Al onze gas-
ten heb ik een mail gestuurd en na-
tuurlijk fanatiek op FaceBook, Twitter 
en Instragram. Leuke bijkomstigheid 
is dat iedereen foto’s opstuurt van 
hun thuisbistro. Deze foto’s zetten 
we weer op onze site www.petitbi-
stro-sneek.nl en zo beleeft men toch 
een beetje het samen dineren. Door 
de crisis krijg je als restaurateur weer 
andere inzichten en creatieve ideeën.’

Als je niet uit eten kunt gaan, dan kan in sommige gevallen ook de om-
gekeerde route worden gevolgd: het restaurant komt naar je toe. Drie 
zaken van Fryslân Culinair kookten voor de ‘thuisrestaurants’: Zuiver 
Joure, Vis en Meer in Woudsend en Le Petit Bistro in Sneek. Jan Gerard 
van der Wal van laatstgenoemd restaurant was er na de ‘intelligente 
lock down’ (premier Mark Rutte) gauw uit. Hij bleef koken – voor drie 
dagen per week –  en daarbij koos hij voor afhalen.

Jan Gerard van der Wal en Wouter Brandsema in actie.

Sjouke Schilstra en Rutger Tjalsma met zalm op de green egg. 

Robert Buurma en Marten Haga, de chefs van de Zuiver-restaurants.
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Wat een entourage! De eerste in-
druk die je krijgt als je binnenkomt 
bij De 3 Ambachten in Workum is 
een markthal. In Nederland ken-
nen we die niet. Maar wie ooit in 
Madrid, Londen, Parijs of Valencia, 
of in tal van andere Europese ste-
den is geweest, herkent zo’n hal 
waar eten aan de man wordt ge-
bracht, waar reuring en drukte is, 
waar ambachtslui en neringdoen-
den hun waar verkopen. Okay, het 
is geen 19e-eeuwse Parijse markthal 
met gietijzeren constructie voor de 
overkapping, maar de ruimtelijk-
heid van versmarkt De 3 Ambachten 
met de fraaie houten spanten in het 
zicht, mag er zijn.

De naam duidt er al op: op drie fron-
ten wordt hier het goede geboden. Het 
zijn bakker Rein van der Werf, kaas-
maker Otto Jan Bokma en slager Thijs 
van der Meer die alle drie in Workum 
hun winkel hebben. Die blijven ze open 
houden, hoewel Rein een van zijn twee 
bakkerswinkels aan het Noard sluit. De 
3 Ambachten is een extra uithangbord 
voor deze noeste ondernemers. Het was 
Thijs die het initiatief nam. Hij kocht de 
oude gereformeerde school die bijna 40 
jaar geleden de deuren sloot. Daarna 
kreeg het gebouw de functies van bibli-
otheek en muziekschool. 

Thijs zag er brood in. De locatie aan de 
Begine vindt hij top: ‘Het is op 100 me-
ter van het centrum, je kunt hier volop 
parkeren met de supermarkten van Poi-
esz en Aldi hiernaast en dit is een plek 
om boodschappen te doen. Dan is naast 
kledingwinkels zitten niet langer ideaal. 
Iemand die shopt koopt geen eten.’
De verbouw vergde een flinke investe-
ring en het schoolgebouw is te groot 
voor alleen een slagerij. Dus zocht Thijs 
collega’s die ook een nieuwe weg willen 
inslaan. Die vond hij in Rein en Otto Jan. 
Zij investeren in hun gedeelte en ze hu-
ren de ruimte van Thijs.
Rein was niet direct te porren, zijn zoon 
Ype wel. Maar al gauw ontdekt Rein de 
potentie: ‘Thijs heeft gelijk. Boodschap-
pen doe je vooral aan de goed bereikba-
re rand van een centrum. Het publiek is 
anders dan vroeger. Tegenwoordig zijn 
het allemaal tweeverdieners en singles, 
iedereen is druk, druk, druk. Voor bood-
schappen doen nemen ze minder tijd 
en kiezen ze voor gemak. Voor de fijne 
producten die veel mensen bij voorkeur 
niet in een supermarkt kopen kunnen ze 
hier terecht.’

Met een slager en een bakker was Thijs 
er nog niet. De derde partij die zich 
aandiende was Otto Jan Bokma van de 
Nylander, een befaamde kaasboerderij 
tussen Hindeloopen en Workum. 
Hij ziet de meerwaarde van de kruis-
bestuiving: ‘Wij delen elkaars publiek. 
Onze klanten gaan voor het mooie 
vlees, het fijne banket en de lekkerste 
kazen en delicatessen. Nu vinden ze dat 
allemaal onder één dak. Eén plus één 
plus één is vier. Neem bijvoorbeeld de 
samenstelling van geschenken en rela-
tiepakketten.’
In de Nylander trekt hij vooral toeristisch 
gebied: ‘Vaak kreeg ik van mensen uit 
de stad te horen dat ze het te ver weg 
vonden. Nu ga ik wel bij jou kopen, 
hoor ik dikwijls.’
Tijdens de verbouwing krioelde het van 
de vakmensen. Thijs genoot ervan. Hij 

schrok er niet van terug om een forse 
investering te doen en een fantastisch 
pand neer te zetten.
‘Zaken met levensmiddelen draaien 
goed. Die hebben geen last van de co-
ronacrisis.’
De ondernemers opereren onafhan-
kelijk van elkaar. Zo investeerde Rein 
in grote ramen die er trouwens in het 
oude schoolgebouw ook in zaten. Ver-
der heeft hij een terras gerealiseerd.

In hun ondernemersbestaan is dit een 
nieuwe, bijzondere stap. De geschiede-
nis van hun bedrijven gaat lang terug. 
De Bokma’s boeren sinds 1900 in Wor-
kum, slagerij Van der Meer is in 1937 
opgericht en de heit van Rein van der 
Werf begon in 1956 zijn bakkerij. Ze 
zouden hun ogen uitkijken in De 3 Am-
bachten.

De 3 Ambachten: 
de markthal van Workum

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

bier-winkel com

kom ook in onze winkel Tsjûkemarwei 20 • Sint Nicolaasga

BIEREN VAN OVER 
DE HELE WERELD 
OP 1 WEBSITE!

Otto Jan Bokma, Rein van der Werf en Thijs van der Meer.

De zolder is eruit gehaald waardoor de spanten in het zicht staan.

Het oude schoolgebouw.
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KOST WINNING

Leeftijd 63 en 57.
Geboorteplaatsen: Woudsend en Ketel.
Woonplaats Woudsend.
Burgerlijke staat Getrouwd.
Opleiding Lagere en middelbare landbouw-
school (Klaas), atheneum RSG Magister 
Alvinus en Schoevers (Carla).
Functies Directeuren/eigenaren Schraa 
Watersport.
Werk/carrière Familiebedrijf.
Restaurant Vis en Meer Woudsend.
Koks Sjouke Schilstra en Rutger 
Tjalsma.
Bediening Rutger Tjalsma.
Interview Albert van Keimpema.

Klaas en
Carla Schraa 

Column

Carla, Rutger Tjalsma en Klaas Schraa.WOUDSEND – Uit eten gaan was 
er de afgelopen tijd niet bij. Toch 
kon je nog lekker eten, bijvoor-
beeld uit de keuken van restau-
rant Vis en Meer dat aan huis 
bezorgt. Klaas en Carla Schraa 
uit Woudsend lieten zich die kans 
niet ontnemen. Aan de keuken-
tafel smaakte het culinaire ‘tafel-
tje-dek-je’ uitstekend. Wat wil je 
ook, met kreeft en zalm op het 
bord.

Als je hun woonstek nu bekijkt sta 
je er versteld van dat men er ooit, 
in 1898, een zeepfabriek heeft ge-
bouwd. Je kon er alleen over water 
(de Welle) komen. Via een brug en 
een weg is de plek, genoemd naar 
de fabriek die De Zwaan heette, al 
enkele tientallen jaren met de auto 
bereikbaar. Voor Klaas en Carla was 
het een uitgelezen locatie om er een 
watersportbedrijf met 74 vaste lig-
plaatsen en een winterstalling voor 
zo’n 200 boten te runnen. In 1981 
had Klaas, toen nog vrijgezel, het 
pand op het één hectare grote erf 
gekocht. Met de bedoeling om boer 
te worden, wat zijn vader ook graag 
had gewild. Hij was boerenarbeider 
en kwam na dat bestaan evenals veel 
overbodig geraakte collega’s in de 
fabriek terecht. Schraa senior ging 
aan de slag bij Lankhorst touwfabrie-
ken in Sneek.
Klaas: ‘Hij was in hart en nieren boer 
en hij vond het jammer dat hij geen 
boer was geworden. Later besefte hij 
dat hij meteen na de oorlog zijn kans 
had moeten grijpen.’

Het idee om boer te worden had 
Klaas al van jongs af: ‘Ik ging naar 
de landbouwschool en in 1980 liep 
ik stage op grote boerenbedrijven in 
Canada en Amerika. Dat kan ik ook, 
dacht en droomde ik. Maar toen 
deed in 1983 de superheffing zijn in-
trede en begon de melkveehouderij 
er heel anders uit te zien. Daar kwam 
bij dat het economisch slechte jaren 
waren. Ik weet nog dat de bankdi-
recteur mij adviseerde om voor een 
variabele rente te kiezen. De rente 

stond op elf procent en hij zei dat het 
niet hoger kon. Wel, tegen het ein-
de van het jaar was de rente dertien 
procent! Op een gegeven moment 
ging ik naar autodealer Fedde Mul-
der en ik vroeg hem wat mijn Opel 
Kadett waard was. Ik kreeg er 2.500 
gulden voor. Kon ik met de rentebe-
taling weer een poosje vooruit.’

Als vanzelf gooide Klaas het over een 
andere boeg. Er lagen meerdere bo-
tjes voor de wal en het duurde niet 
lang of ze lagen ook op de wal. In 
het hok kwamen geen koeien, maar 
boten. Schraa Watersport was ge-
boren. Met z’n tweeën zetten Klaas 
en Carla hun schouders eronder. Ze 
trouwden in 1986. Carla was een 
boerendochter, dus dat moest wel 
goed zitten. Haar ouders waren in 
1969 verhuisd van een boerderij bij 
Rotterdam naar een pleats aan de 
Strjitwei bij Spannenburg. Toen er 
kinderen kwamen, in totaal zes, vijf 
dochters en als laatste een zoon, 
stopte Carla met haar baan en ging 
ze Klaas assisteren in het eigen be-
drijf, dat door geen van de kinderen 
wordt overgenomen.
‘Na de opleiding voor directiesecre-
taresse heb ik een cursus boekhou-
den gevolgd. Daar had ik wat aan,’ 
zegt Carla.
Klaas: ‘Ik hoef maar een kladbrief-
je op haar bureau te leggen of het 
komt allemaal voor elkaar.’
Verhuren doen ze niet.
Klaas: ‘Daar moet je geschikt voor 
zijn. Ik kan er niet tegen als een boot 
gehavend terug komt.’
Hun klantenkring is wijdverbreid en 
trouw: ze komen overal vandaan en 
zelfs uit België, Duitsland en Enge-
land.

Klaas: ‘Wij verdienen hier een goede 
boterham.’ 

Dat laat onverlet dat ze elders in het 
dorp een boerderijtje hebben ge-
kocht.
‘Ook op een prachtplek,’ aldus Klaas.
Carla: ‘We hebben er alle ruimte, 
kunnen er schapen houden en je 
hebt veel privacy daar, wat wij be-
langrijk vinden.’
De Zwaan, een beeldbepalend indu-
strieel erfgoed, staat te koop. Enige 
moeite hebben ze er wel mee.
‘Misschien dat we een traantje weg-
pinken als we daar weg gaan. Er ligt 
een fijn gezinsverleden,’ zegt Carla, 
die haar kan wijden aan vrijwilligers-
werk nu de kinderen de deur uit zijn. 
Ze zet zich in voor de Sint-Michaël-
kerk en de Learn! Foundation die 
ervoor ijvert dat kansarme kinderen 
in Kenia onderwijs en liefst ook elke 
dag een maaltijd krijgen.
Maar waar ze de kerst dit jaar ook 
vieren, er is op beide plekken volop 
ruimte voor alle kinderen en klein-
kinderen.      

Dit was me wel een beproeving, alle cafés en restaurants dicht. Iets wat 
onvoorstelbaar leek werd werkelijkheid. En we zijn er nog lang niet, ook 
al worden de deuren weer geopend, waar het op dit moment (eind april) 
naar uitziet. Want hoe richt je een zaak in om gasten op anderhalve 
meter afstand van elkaar te houden? Hoe bedien je ze trouwens? Alleen 
als een soort afhaalbar kun je verder. Het lijkt me niet gezellig worden in 
deze ‘nieuwe horeca’. Het is een waanzinnig idee, in de praktijk totaal 
niet uitvoerbaar. Bovendien niet renderend te draaien. Etablissementen 
hebben het normaliter al niet eenvoudig het hoofd boven water te 
houden. In een dunbevolkte gelegenheid zullen de marges nog smaller 
worden. Benieuwd hoe dit allemaal gaat uitpakken. Alleen het verdwijnen 
van het coronavirus lijkt soelaas te bieden. Maar dat zou wel eens 
wensdenken kunnen zijn. Eind dit jaar vangt het griepseizoen weer aan 
en waarom zou corona zich dan wel gedeisd houden? Het is wachten 
op een vaccin en dat kan nog wel even duren. Eer het vaccin ontwikkeld, 
beproefd, getest en voorradig is, zijn we zomaar anderhalf jaar verder. 
Dan is de kans aanzienlijk dat we het virus onder controle gaan krijgen 
en COVID-19 een ‘gewone’ ziekte is, vergelijkbaar met de mazelen die 
ook dodelijk kan zijn maar waar we tegen ingeënt worden. Tot die tijd is 
het volgens mij aan ieders verantwoordelijkheid hoe ermee om te gaan. 
Je bent niet verplicht om uit eten te gaan en je kunt kiezen tussen drukke 
en minder drukke restaurants. Wie een anderhalvemeterleven niet genoeg 
vindt moet gewoon thuisblijven, want we kunnen de maatschappij niet 
blijvend in het slot houden.
Om van de nood een deugd te maken gingen diverse keukens koken voor 
‘thuiseters’, die in hun eigen huis uit eten gingen met de kwaliteit van de 
professionals. Maaltijden werden afgehaald of thuisbezorgd. Een luxe 
tafeltje-dek-je, zeg maar. Maar je zag ook dat families en vrienden voor 
elkaar gingen koken. Ik had het geluk uitgenodigd te worden door Reitse 
en Tryntsje Spanninga. Samen met twee dochters van mij toog ik naar 
hun prachtige woning in Joure. We genoten op het fraaie terras van de 
ondergaande zon, de goede wijnen en de aangename gesprekken die 
in ons gezelschap altijd worden gelardeerd met gepeperde meningen. 
Reitse ging een curry koken op basis van een groentebarbecue. Dat was 
een verantwoorde maaltijd en ik zou graag zien dat dit soort menu’s 
voortaan vaker op de kaart van restaurants staan. Zoals ik dikwijls 
memoreer zijn groenten dé smaakmakers op je bord. Het diner was 
niet alleen gezond maar ook uitermate smakelijk. De coronaperikelen 
op deze relaxte zondagavond werden naar de achtergrond gedreven. 
Dat deed dus smaken naar meer, naar lunchen en dineren in een 
specialiteitenrestaurant.

Albert van Keimpema

Geen koeien maar boten in 
de schuur van De Zwaan

VOORGERECHTEN
Gegrilde kreeft van de green egg met 

asperges en bearnaisesaus.  

HOOFDGERECHT
Langzaam gegaarde zalm op de green 
egg met huisgemaakte frieten en wilde 

kruidenspinazie.

NAGERECHT 
Platgeslagen huisgemaakte appeltaart 
van de green egg met vanillecrème.

MENU

Aaldering Pinotage Blanc is verkrijgbaar bij de leden van Fryslân CulinairAaldering Pinotage Blanc is verkrijgbaar bij de leden van Fryslân Culinair
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TAFELTJE-DEK-JE

Hof en Hiem wint Veiligvoedsel Award
JOURE – Zorggroep Hof en Hiem 
(De Fryske Marren) heeft voor de 
vijfde maal de voedselveiligheid 
in de categorie Beste Zorggroep 
gewonnen. Met een score van 
9,43 laat Hof en Hiem wederom 
zien dat haar keukens voldoen 
aan de hoogste veiligheidseisen. 

Eddie Hilarius, coördinator voe-
dingsdienst van Hof en Hiem met lo-
caties in Joure, Lemmer, Balk en Sint 
Nicolaasga, vertelt: ‘De award vijf 
keer achter elkaar winnen betekent 
dat voedselveiligheid er gewoon zit 
ingebakken. We zijn gestart met de 
nulmeting in 2008. De score was 
toen ook al goed. Door goede af-

spraken met elkaar voor alle locaties 
zijn we steeds hoger gaan scoren.’

In de keukens van Hof en Hiem 
wordt dagelijks vers gekookt voor 
zowel de woonzorgcentra als Tafel-
tje Dekje met warme uitgifte. Er is er 
een keuzemenu, en de catering en 
feestjes worden georganiseerd van-
uit de eigen keuken. 

De uitreiking van de Veiligvoedsel.nl 
Awards is een initiatief van Stichting 
Veiligvoedsel.nl, een bedrijf dat al 
sinds 2005 organisaties certificeert 
die voldoen aan de hoogste veilig-
heidseisen omtrent het bewaren en 
bereiden van voedsel. 

Inmiddels voert Stichting Veilig-
voedsel.nl ieder jaar audits uit bij 
ruim 550 zorglocaties en –afdelin-
gen, die allen meedingen naar de  
Veiligvoedsel.nl Award. 
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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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Sneek

Skin in Balance neemt spa/wellness Tjaarda over
Fiona Koopman-de Bruijn (53) 
heeft de spa/wellness van Golden 
Tulip Tjaarda Oranjewoud overge-
nomen. Tjaarda gaat haar markt-
positie in de persoonlijke verzor-
ging verder versterken en kan haar 
gasten nog meer weldadigheid en 
gezondheid bieden. 

Directeur Tjitte de Wolff  van Tjaar-
da was al enige tijd op zoek naar een 
andere invulling van het wellnesscen-
trum: ‘Als je dit optimaal wil doen 
moet je deze service outsourcen. Het 
is een vak apart binnen onze dienst-
verlening en gastvrijheid. De leiding 
daarover moet in handen liggen 
van een pure professional die weet 
wat ondernemerschap inhoudt. Een 
zaak als Tjaarda moet op alle fronten 
gezichten hebben. Zo is Thom van 
der Heide onze restaurantmanager 
van de Oranjetuin, is Riekele Heida 
de maître van Grand-Café 1834 en is 
Fiona nu de vrouw achter onze well-
ness. Zij brengt klanten mee en onze 
hotelgasten varen wel bij meer com-
fort en mogelijkheden. Ons hotel zal 
hierdoor nog interessanter worden 
en meer gasten trekken.’ 

Vanuit zijn netwerk kwam De Wolff 
in contact met Fiona Koopman. Zij 
is met haar bedrijf Skin in Balance 

sinds 2007 een gevestigde naam in 
de schoonheidsbranche in de regio 
Heerenveen. Fiona heeft ruime erva-
ring op het gebied van persoonlijke 

verzorging. Zo was ze vertegen-
woordiger van het Duitse cosmeti-
caconcern Marbert en voordat zij 
een schoonheidssalon begon was ze 
huidtherapeut.

Na diverse gesprekken hebben 
Tjaarda en Skin in Balance besloten 
om de handen ineen te slaan. Met 
deze samenwerking wordt een pri-
ma basis gelegd om toonaangevend 
te zijn in de wereld van wellness in 
Noord-Nederland. Alle aspecten van 
persoonlijke verzorging worden ge-
boden. Ook diverse massages. Het 
centrum omvat een zwembad, sau-
na’s, een zonneweide, een terras en 
een brasserie waar de nadruk ligt op 
gezonde voeding. Kortom, voor wie 
zichzelf wil resetten is Skin in Balan-
ce Tjaarda een eldorado. 

Skin in Balance Tjaarda, zoals de 
nieuwe naam luidt, gaat werken 
met twee merken. Skin in Balance 
introduceert de producten én be-
handelingen van Marie Galland. Dit 
gerenommeerde Franse merk staat 
voor kwaliteit en professionaliteit. 
De behandelingen zijn holistisch en 

worden met persoonlijke aandacht 
voor het individu uitgevoerd. Behan-
delingen en producten van Dr.Haus-
chka die in Tjaarda werden gevoerd 
blijven bestaan. 

Het wellnesscentrum is door Van 
Wijnen totaal gerenoveerd. De drie 
prachtige behandelkamers die gren-
zen aan de bostuin van het hotel 
zijn state of the art. De uitstraling 
wordt door Fiona ‘warm modern’ 
genoemd. Het centrum heeft nieuw 
elan gekregen. 
Fiona: ‘Dit is zo’n prachtige plek met 
zo’n heerlijke ambiance, dat je alleen 
al door hier te verblijven volledig tot 
rust komt.’
Begin juni gaat het vernieuwde wel-
nesscentrum Skin in Balance Tjaarda 
open.     
Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud 
Omringd door statig bos ligt vierster-
ren hotel Golden Tulip Tjaarda Oranje-
woud. Het hotel heeft 70 luxe kamers 
en suites en biedt faciliteiten zoals a la 
carte restaurant ‘de Oranjetuin’ en bar/
grandcafé 1834. 
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www.kwastwijnkopers.nl
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