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restaurant de Vrijheid
Seinpôlle 4   |  9001 zs  Grou

Vis en Meer

Je hebt hotelrestaurants die meelif-
ten op de reserveringen die er wor-
den geboekt, maar in geval van de 
Abdij ligt dat even anders. Daar zijn 
het niet alleen de prachtige accom-
modatie en de levendigheid van de 
stad die mensen trekken, maar heeft 
ook het restaurant een aanzuigen-
de werking. De Waard van Dokkum 
geeft een meerwaarde. ‘Zeventig 
procent boekt hier een overnachting 
via mijn restaurant,’ meldt Michael 
met gepaste trots. Hij zet Dokkum op 
de kaart met zijn topkeuken, waar de 
menukaart overigens ontbreekt. Die 
is niet nodig. Eten wat de pot schaft, 
geen gemier. Helemaal in de stijl van 
de no-nonsense Michael. Het hoeft 
de gast niet te betreuren want wer-
kelijk alle gerechten die er worden 
bereid smaken fantastisch. En uiter-
aard wordt rekening gehouden met 
speciale wensen die via de website 
kenbaar kunnen worden gemaakt. 
Dit concept is de non-conformisti-
sche Michael op het lijf geschreven 
omdat het hem alle vrijheid geeft, 
geheel te koken naar eigen smaak, 
stijl en inzicht. Gewoon lekker ko-
ken, met de seizoenen mee, dag-
vers, wat de streek te bieden heeft 
en waar hij toevallig zelf zin in heeft, 

wat leuk en lekker is op dat moment. 
Natuurlijk is er variatie, maar dan in 
de vorm van het aantal gangen: drie, 
vier, vijf of zes verrassingsmenu’s. 
Geen keuzestress voor de gast ter-
wijl de keuken uitgekiend inkoopt 
en voorraad houdt. Wie vegetarisch 
of koolhydraatarm wil, geen pro-
bleem. Bourgondisch eten?, laat het 
maar aan Michael over. Proeven wat 
de regio biedt? De voedselrijkdom 
ligt rondom. Michael heeft een gi-
gantisch natuurgebied (Waddenzee, 
eilanden, Lauwersmeer, Âlde Fea-
nen en Noardlike Fryske Wâlden) als 
achterland. Hij is een man die niets 
aan het toeval overlaat, maakt alles 
zelf, bakt zijn eigen brood. Vlees of 
vis, het is hem even lief, hij blijft cu-
linair verrassen, verfijnt gerechten 
met subtiele smaken die hij als een 
jongleur in balans weet te houden. 
En dat alles voor een prijs die begint 
bij € 39,50 (3 gangen). Heel redelijk 
voor deze exquise kwaliteit. Met De 
Waard van Dokkum is het culinair 
palet van de stad compleet. 

Hotel
Eindelijk is het zo ver dat Dokkum 
naast al die mooie ontdekkingen in 
de vorm van uitstekende B&B’s en 

prachtige suites overal in de stad, 
een tophotelovernachting kan bie-
den. Vier lokale ondernemers (Har-
tog Ensel, Jan Michiel van der 
Gang, Peter Schregardus en Eric 
Kooistra) namen het initiatief het 
aloude pand aan de Markt aan te 
kopen, grondig te verbouwen en uit 
te breiden, en er grandeur aan te 
geven. Er zijn 16 kamers. Dat aantal 
wordt dit jaar nog verhoogd en telt 
in de toekomst 40 kamers als de ver-
bouwing van het naastgelegen pand 
gereed is en de verbouw van de hui-
dige lowbudgetaccommodatie Hotel 
Dokkum aan de andere zijde van het 
hotel zijn beslag heeft gekregen en 
aan het complex is toegevoegd.

Maar dan zijn de plannen nog niet 
rond. De ondernemers zijn ambi-
tieus. Zo wordt er nog een ontbijt- 
en partyzaal gerealiseerd, komt er 
hoogstwaarschijnlijk een luxe sau-
na met buitenbeleving op het dak, 
biedt een poort toegang tot een 
binnentuin waar je kunt lunchen en 
dineren. ‘Tijdens het verbouwproces 
ben je steeds aan het brainstormen 
en kom je op ideeën waar je eerst 
niet aan dacht,’ zegt Jan Michiel. Een 

voorbeeld daarvan is een moderne 
fietsenstalling (ook voor e-bikes), 
want waar laat je die anders?

De Abdij, een voormalig weeshuis 
van 1615, heeft dus weer een be-
langrijke functie. Bij de verbouwing 
in 1854 (zoals de gevelsteen in het 
timpaan aangeeft) kreeg het pand 
een neoclassicistisch front. Het ge-
bouw erachter herinnert nog aan het 
oude klooster dat er ooit stond. Die 
geeft nu sfeer aan de binnenplaats 
met een beeld van Bonifatius natuur-
lijk en een stromend water die de se-
rene rust van een bron symboliseert. 

Hotel De Abdij Dokkum (****) is een parel in Friesland. Zo’n hotelac-
commodatie had de stad, die al zo veel te bieden heeft, hard nodig. 
Maar de kers op de taart is natuurlijk het restaurant De Waard van 
Dokkum dat in het hotel is ondergebracht. De naam verraadt al wie 
daar de scepter zwaait: niemand minder dan Michael Roest, de rock-
’n-roll chef van Friesland die hiervoor jarenlang zijn kookkunsten in 
Ternaard (De Waard van Ternaard) etaleerde. Uiteraard blijft Michael 
met zijn nieuwe zaak lid van Fryslân Culinair, dat blij mag zijn met de 
nieuwe hotspot in de Friese gastronomie.

Hotelmanager Iris Boersma.

Maître Salvatore Apuzzo en patron-cuisinier Michael Roest.

De Waard van Dokkum: 
culinaire hotspot 

Hotel De Abdij van Dokkum. 

Een van de fraaie hotelkamers.

De toog.

Vergadering van Fryslân Culinair. 

Restaurant De Waard van Dokkum 
met Pilt & Pilat designmeubilair. 

De kelder onder het restaurant. 

De binnentuin.
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Producenten met het
 LABEL

VRIENDEN VAN

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!

Plateau fruits de mer bij de Vrijheid
Als je het Pikmeer ziet en de keuken van 
de Vrijheid in Grou ruikt, loopt het wa-
ter 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 in-
tens, 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 tevo-
ren reserveren en voor minimaal twee 
personen. Prijs per persoon: € 49,50 
(incl. amuses, brood en sauzen). Kies 
bovendien een wijn uit de topselectie. 
info@restaurantdevrijheid.nl

Geen FC Event
Als gevolg van de beperkingen die 
zijn opgelegd vanwege corona wordt 
dit jaar geen FC Event georganiseerd. 
Heel spijtig, maar het is niet anders. 
Het is door de onzekerheid niet mo-
gelijk te anticiperen op zo’n groot 
evenement dat een flinke voorberei-
ding vereist. 

Een ander event dat niet doorgaat is 
de jaarlijkse verkiezing van beste Frys-
ke Streekproduct in Hindeloopen. Het 
is voor het eerst dat deze juryproeverij 
die voor de twintigste maal zou wor-
den gehouden geen doorgang kan 
vinden. 
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KOST WINNING
Leeftijd 49.
Geboorteplaats: Steenwijk.
Woonplaats: Joure.
Burgerlijke staat: Leeft met Gerda Bos 
(ook arts), drie dochters.
Opleiding: RSG Tromp Meesters in Steen-
wijk, Geneeskunde in Groningen.
Functies: Huisarts, partner in maatschap.
Werk/carrière: Maatschap Jouster Huis-
artsen.
Restaurant: De Jouster Toer.
Kok: Douwe Boersma.
Bediening: Johan Schotanus.
Interview: Albert van Keimpema.

Roel Bos

Column

JOURE – Huisartsen zijn ook ge-
woon ondernemers. Nou ja, ge-
woon, de gezondheid van de 
mensen staat voorop, en het 
maatschappelijk belang ook. Niet 
voor niets heeft de provincie Fries-
land tonnen subsidie verleend aan 
investeringen in praktijken die on-
derdeel zijn van een vitale wijk of 
regio. Maar de dokters moeten 
natuurlijk zelf wel de zaakjes op 
orde hebben, zoals de Maatschap 
Jouster Artsen waar de flamboy-
ante Roel Bos onderdeel van uit-
maakt: ‘Ik heb geen klanten maar 
wij moeten de praktijk wel zake-
lijk runnen.’ Deze fervente auto-
liefhebber is in ieder geval wel 
snel bij zijn patiënten in een Por-
sche Carrera als vervoermiddel.

Geld verdienen heeft Roel nooit zo 
beziggehouden, wat hij wilde wor-
den evenmin. Het huisartsenbloed 
zit genetisch in hem. Vader was ook 
huisarts, in Steenwijk. Moeder was 
zijn assistente. Zij werkte op een no-
tariskantoor en leerde Bos senior, in 
die tijd met 35 jaar ‘een oude vrijge-
zel’, kennen. Zo sloeg er een vonkje 
over. Op zijn 47ste werd Bos vader. 
Roel werd zijn zoon en enig kind.
‘Ik ben strontverwend,’ lacht Roel de 
vraag, die hij aan voelt komen, weg.
‘Mijn ouders waren hele nuchtere 
mensen die verwend gedrag, als zich 
dat al zou openbaren, in de kiem 
hadden gesmoord.’ Grootvader aan 
vaders kant was boer in Leens. 
Roel: ‘Mijn vader was voorbestemd 
om het bedrijf over te nemen. Ech-
ter, een oom en tante kwamen op 
de boerderij omdat zij ouder waren 
en zonder werk zaten. Pa moest dus 
wat anders en min of meer uit nood 
ging hij geneeskunde studeren.’
De jonge Roel zag hoe zijn vader 
zich manifesteerde als huisarts: ‘Ik 
vond het meteen een machtig mooi 
beroep. Pa begon om half acht ’s 
morgens met het spreekuur en liep 
de rest van de dag tot half zeven 
visites. Verre van efficiënt maar zo 
ging dat in die tijd. Pa was trouwens 
een mensenmens, hij mocht graag 
bij iemand over de vloer komen. Met 
twee vingers in de neus kon hij het 
werk af in een praktijk met zo’n der-
tig, veertig patiënten. Dozen sigaren 
en moestuinen vol groente kreeg hij 
uit dankbaarheid mee. Ik zag dat en 
ik dacht: dat wil ik ook.’ Zijn vader 
had trouwens liever dat zijn zoon in 
Wageningen ging studeren. 

Het boerenbloed kroop waar het 
niet gaan kon. Niet dat Roel geen 
aansluiting had bij boeren – hij voet-
balt tenslotte bij FFS in Stobbegat 
tussen en tegen boeren – maar hij 
wilde geneeskunde doen. Daarmee 
basta.
Roel: ‘Het eerste jaar heb ik bijna 
niks gehaald. Ik had alleen maar on-
voldoendes. Pa zei toen: wil je even 
bij mij komen. Hij zei: wat jij dit jaar 
gepresteerd hebt stelt me diep te-
leur. Oh!, ik had liever een honkbal-
knuppel in m’n nek gehad. Je wilt 
als kind je ouders niet teleurstellen, 
dus dat kwam hard aan. Vanaf dat 
moment heb ik m’n studie niet meer 
laten versloffen.’

Stage liep Roel bij de markante huis-
arts Wiebe Veenema, die bestuurs-
lid was van de Vereniging tegen de 
Kwakzalverij.
‘Hij drong aan op een kennisma-
kingsgesprek. Het moest namelijk 
wel klikken, vond hij. Heb je er be-
zwaar tegen als ik een sigaar rook?, 
vroeg hij. Hij dronk er meteen maar 
een glas whisky bij. Ik wilde niet ver-
blikken en rookte een sigaar mee. 
Hij wilde wel even weten of ik iets 
had met alternatieve geneeswij-
zen, daar wilde hij zekerheid over 
hebben. Wat een authentiek mens, 
die Wiebe! Het was mijn kennisma-
king met Joure en zodoende ben 
ik er blijven hangen, hoewel ik ook 
nog stage heb gelopen bij Andries 
Hoekstra in Tynje.’

Weekends was Roel aan het werk 
bij De Beier in Heerenveen. Pa reed 
BMW, standaard. Roel was ook au-
togek en vergaapte zich aan het 
mooie spul in de showroom.
‘Op mijn dertiende begon ik er als 
autopoetser. Ik vond het prachtig. 
Autorijden betekent mobiel zijn, vrij-
heid. Ik weet nog dat ik rijexamen 
moest doen. Pa had een Honda Ci-
vic voor mij gekocht. Ik was dood-
zenuwachtig, kreeg het kalmerings-
tablet oxazepam van hem. Daar 
mocht je niet eens op rijden!’
Hij heeft veel geleerd in de gara-
ge: ‘Van Klaas Oenema, hij stond 
en staat onvoorwaardelijk voor mij 
klaar. Ik mocht ook vrij gauw klant-
contact hebben, maar ik moest 
altijd wel even vooraf met hem 
overleggen. Ik heb er veel mensen 
leren kennen maar ook veel men-
senkennis opgedaan, ook zakelijke 
kennis. Dat heb ik van huis uit niet 
meegekregen. Pa was geen zaken-
man. Ik heb veel vrienden uit die tijd 
overgehouden en vooral ook via sc 
Heerenveen, de opkomst heb ik van 
nabij meegemaakt. Zo mooi wordt 
het nooit weer.’  
 
Al in het eerste jaar leerde hij Ger-
da Walsma uit Hurdegaryp kennen, 
dochter van de vroegere gedepu-
teerde Kobus Walsma. De hele stu-
dietijd bleef ze zijn vriendin, samen 
deden ze de coschappen.
Roel: ‘Gerda was opgegroeid in een 
beschermde omgeving. Voor haar 
was Groningen, een van de gezellig-
ste studentensteden, een compleet 
nieuwe entourage. Ik woonde er en 
ik voelde me er als een vis in het wa-
ter.’
Het stel settelde zich in Joure waar ze 
aan de Harddraversweg een prachti-
ge klassieke woning hebben. Naar 
een ander deel van het land verhui-
zen hebben ze nooit overwogen. 
Elkaars huisarts zijn ze niet: ‘Gerda 
heeft één keer op de keukentafel 

een teennagel bij mij weggehaald.’
Nooit heeft hij andere plannen ge-
had dan huisarts worden. Dus geen 
specialist of zo.
Roel: ‘In een huisartsenpraktijk volg 
je de loop van het leven, van ie-
mands geboorte tot iemands sterf-
bed. Ik schrijf nu de pil voor aan jon-
ge vrouwen die ik nog op de wereld 
heb geholpen. Dat geeft een specia-
le inhoud aan mijn werk.’
In 2001 toen hij begon waren er zes 
huisartspraktijken in Joure en die zijn 
er nog. Zij het dat ze nu gehuisvest 
zijn in één pand, een medisch cen-
trum met apotheek, fysio, cesarthe-
rapie, diëtist, thuiszorg en buitenpo-
li. Twee managers zorgen ervoor dat 
alles reilt en zeilt. Alle aandacht kan 
worden gericht op de eerstelijnszorg 
en dat is bij het huidig tekort aan 
huisartsen maar goed ook.
We smikkelen lekker verder in dit 
toprestaurant. Roel is een Bourgon-
diër. 
‘Wij vergaderen altijd tijdens een 
diner. Uit de sleur, uit de kantoor- 
sfeer, heel goed, geen stress. Uit 
eten gaan is heel gezond,’ zegt Roel, 
en dan volgt weer een vette lach.  

Corona heeft culinair zijn sporen nagelaten. De horecasector 
compleet op slot, ongekend. Misschien werkt de lockdown louterend. 
Allerlei initiatieven zijn ontstaan. Een van de opvallendste is de 
website Crisiskoken (www.crisiskoken.nl) die culinair journalist Mara 
Grimm in de lucht hing. Het thema van de site, waar een gelijknamig 
boekje aan is gekoppeld (€ 10, € 2,50 is voor de Voedselbanken), 
is lekker eten onder penibele, armoedige omstandigheden. Dat dat 
mogelijk is bewijst zij met de goedkope, eenvoudige gerechten die op 
de site staan, al meer dan vijftig recepten in totaal. Het is betaalbaar 
troostvoer dat Mara biedt. Zo helpt ze de calculerende fijnproevers de 
coronatijd door.  

Het blijkt dat je met een klein budget een heerlijk maal kunt bereiden. 
Ook dat biedt troost; dat je niet voor een vermogen hoeft in te slaan 
om toch lekker te kunnen eten. Goede koks weten dat al vanaf hun 
opleiding. Ze leren niet alleen koken, ze leren ook alles over voedsel 
bewaren, over verstandig inkopen en slim omgaan met ingrediënten. 
Daardoor is het mogelijk dat je in een specialiteitenrestaurant een 
geweldig driegangenmenu voor rond de 30-35 euro op tafel kunt 
krijgen. Wie boodschappen doet en niet al te kritisch is, merkt dat 
je veel geld kwijt bent aan een maaltijd die speciaal is, anders dan 
anders. Professionele keukens hebben het voordeel dat ze het hele 
palet aan kruiden, aroma’s en groenten in huis hebben die ze naar 
hartenlust kunnen combineren om hoog op smaak te koken. Dat is 
thuis een stuk lastiger.

In een tijd dat mensen meer op zichzelf zijn aangewezen word je 
meer op je zelf teruggeworpen. Mensen keren terug naar de basis. 
Dat is de gezonde keerzijde van de horecasluiting. Misschien leren 
we het door corona nog meer waarderen dat een restaurant bewust 
kiest voor streekgerechten waarin ingrediënten uit de eigen regio zijn 
verwerkt. Dat hoort bij duurzaam ondernemen. Deze zomer zijn de 
restaurants weer opengegaan. Ze zijn volop bezig zich uit de crisis 
te koken. Rijk aan smaak, zuinig in de bedrijfsvoering zoals het goed 
ondernemerschap betaamt.

Albert van Keimpema

Een geboren huisarts

Aaldering Pinotage Rosé is verkrijgbaar bij de leden van Fryslân Culinair

fryslan culinair pinotage Aaldering.indd   1 6/19/2018   12:14:40 PM

CRISISKOKEN

Roel Bos geflankeerd door kok Douwe 
Boersma (l.) en patron Johan Schotanus.

AMUSE
Souffle van zwarte sesam, kimchi, snijboon, 

piment

VOORGERECHT
Kingfish met avocado, sesam, tomaat, limoenblad 

(Albert)

TUSSENGERECHT
Kabeljauw, asperge risotto, saus (Albert)

VOORGERECHT
Buikspek, miso, groene appel, beurre noisette  

(Roel)

TUSSENGERECHT
Parelhoen, paddenstoel, bouillon van sjalot (Roel)

HOOFDGERECHT
Kalfshaas, crème van gerookte amandel, piccalilly, 

jus van rode wijn (beide)

KAAS
Kaasplankje met kazen van Zee tsiis 

DESSERT
Passievrucht, kokos, mango

WIJNEN

WIT
Gales Chardonnay

Coteaux de Stadt Bredimus Grand Premier Cru 
2018

ROOD
Weingut Neiss

Spätburgunder Bockenheim Pfalz

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

T2020096_BAKKER_VAKKEUKEN_Adv_Fryslân_Culinair_108x150mm.indd   1 19-02-20   13:01

 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

Zuiver Joure bestaat twee jaar. Dit 
kwaliteitsrestaurant heeft zich in-
middels bewezen. Bovendien zijn 
Marten Haga en Nely Smit erin 
geslaagd een eigen stempel op de 
zaak te drukken. De twee hebben 
in verband met de lockdown een 
bijzondere tijd achter de rug, maar 
ze ervaren dat de loop er weer in 
zit: ‘Je merkt dat ons restaurant is 
ingeburgerd. Dat heeft altijd een 
beetje tijd nodig als er nieuwe on-
dernemers zijn.’ Wil je kwaliteit en 
verfijnde smaken, dan is Zuiver Jou-
re het aangewezen adres.

Buiten eten is er gezellig. ‘Wij hadden 
altijd al een royaal terras maar dat 
hebben we nu helemaal uitgezet. Er is 
ruimte voor 14 tafels. Daardoor kun-
nen we het ruimtegebrek behoorlijk 
compenseren. En nu maar hopen dat 
het weer ons goed gezind is. 
Maar je kunt onder vrijwel alle om-
standigheden bij ons buiten zitten. 
De vier grote parasols bieden vol-
doende schaduw en als het miezert 
zit je droog,’ aldus Marten. ‘Na de 
versoepeling loopt het goed. Wij zit-
ten hier aan het Douwe Egberts Plein 
op een goede plek. Alles wat uit de 
haven loopt komt het eerst bij ons 
langs,’ zegt Nely.  Wat ze tevens heb-
ben gedaan is het terras afscheiden 

met mooie zwarte raamschermen. 
Dat past binnen het anderhalveme-
terbeleid maar geeft ook intimiteit op 
het terras.

Zuiver Joure is zes dagen per week 
(behalve maandag) vanaf 12.00 uur 
geopend voor lunch en diner. Het 
menuconcept wordt geboden vanaf 
twee gangen. Verder past het culinair 
beleid binnen het duurzaamheidsge-
dachtegoed: optimaal inkopen, vers, 
voedsel uit de streek, geen verkwis-
ting en het gebruik van lokale pro-
ducten, wilde bloemen en kruiden 
met respect voor de natuur.

Marten: ‘Wij koken bewust. Maar het 
is niet zo dat wij aandringen op min-
der vlees of vis. Ik ben niet dogma-
tisch. Vlees en vis blijven heel belang-
rijk in onze keuken.’ Samenwerken 
doet Zuiver Joure met diverse ac-
commodaties in de regio, waaronder 
B&B’s zoals Villa en Vie in Terherne.  
‘Mensen leven hier het goede leven 
en daar dragen wij graag aan bij,’ be-
sluit Marten. 

Frou Klinkhamer, zo heet de nieuwe 
zaak van Jan Gerard van der Wal in 
het Friese dorpje Terherne: ‘Geen 
exclusieve haute cuisine zoals we in 
Le Petit Bistro voeren maar een pan-
nenkoekenhuis. 

Ik wilde graag in Terherne een zaakje 
openen omdat ik het zo leuk vind voor 
het dorp. Een beetje extra reuring kan 
nooit kwaad. Maar ook de spanning 
opzoeken van wat kan. En ik wilde 
eens kijken of het uitmaakt of je kreeft 
en oesters serveert of een goede pan-
nenkoek en boerenstreekproducten. 
In mijn beleving maakt dat dus niets 
uit. Simpel gezegd gaat het om de 
ambiance, gastvrijheid, prijs/kwaliteit-
verhouding en het totale product. Dus 
de uitdaging aangaan, kop omhoog 
en ervoor gaan!’ Dat was de inge-
ving toen JG begin januari het pandje 
aan de Buorren 41 kon betrekken. De 
crisis was toen nog niet aan de orde. 

Twee weken voor de Paasdagen wilde 
hij graag open. Enfin, dat is allemaal 
wat anders gelopen. Wat biedt frou 
Klinkhamer? Wel, pannenkoeken om 
je vingers bij te likken. Gemaakt van 
een beslag van verse melk en eieren 
met meel van molens uit Friesland (’t 
Lam Woudsend en De Feanster Mou-
ne Surhuisterveen), waar spelt aan 
wordt toegevoegd, met spek van Sla-
ger Spijkerman in Akkrum, kaas van 
De Deelen in Tynje, eigen chutney’s 

marmelades, biologische ham van De 
Kempenaer in Echtenerbrug, ijs van 
boer Veldstra uit Akkrum. Verder ver-
rukkelijke appeltaart, een wisselende 
weekschotel, gevulde en in de oven 
gegaarde Kromhoekster kippen en 
soep van Gaast’sperges. Kortom, een 
pannenkoekhuis op niveau.

In de zaak hangen schilderijen van 
JG’s geliefde kunstenaar Evert van 
Hemert. www.frouklinkhamer.nl 
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www.kwastwijnkopers.nl
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Zuiver Joure geeft ruimte 
aan terras en culinaire beleving

Fryslân Culinair 
in coronatijd

De voordelen van de 
Fryslân Culinair Pas

Pannenkoeken om je vingers bij af te likken

Medio juni zijn de Fryslân Culinair-res-
taurants weer opengegaan na een 
gedwongen sluiting van tien weken. 
Eindelijk konden de fijnproevers weer 
terecht in hun favoriete zaken. Ui-
teraard met inachtneming van de RI-
VM-richtlijnen en dus konden er nog 
geen groepsarrangementen worden 
verzorgd. Wel zijn sommige bedrij-
ven doorgegaan met het bereiden 
van maaltijden die werden bezorgd 
of afgehaald. Dat waren Le Petit Bi-
stro in Sneek, De Jouster Toer, Zuiver 
Joure, Vis en Meer in Woudsend en It 
Posthûs in Makkum. Voor het overige 
hanteert Fryslân Culinair geen eendui-
dig beleid. Elke zaak anticipeert naar 
eigen beleid op de coronatijd. Wel is 
er één rode lijn: de kwaliteit van het 
eten en gastvrijheid!

Vanaf 1 juli 
is een nieu-
we jaargang 
van de Frys-
lân Culinair 

Pas ingegaan. Alle pashouders 
hebben informatie ontvangen en 
bijhorend de rekening van de con-
tributie, die € 60,50 inclusief btw 
bedraagt. De voordelen die men 
geniet zijn de volgende:

•  6x per jaar het Fries Journaal met 
daarin het katern Fryslân Culinair 
Journaal in de bus.

•  2x per jaar een uitnodiging voor 
een bijeenkomst met een FC-relatie.

•  3x per jaar ontvangen pashouders 
bij bezoek aan een van de restau-
rant een attentie of extra gang.

•  5% korting op de toegang tot het 
jaarlijks Fryslân Culinair Event.

•  5% korting op elke rekening van 
een diner in een van de restaurants 
(max. 4 gasten per keer).

•  Ontvangst van de digitale nieuws-
brief.

Genoeg redenen dus om de pas te 
bestellen. Dat kan via de website 
www.fryslanculinair.nl.

De pas voorziet in een behoefte, zo 
bleek uit een enquête onder de leden. 
Die werd als afstudeerproject gedaan 
door een student van de hogere ho-
telschool Stenden in Leeuwarden.

Fryslân 
Culinair

Lidnummer:

Naam:

Fryslân Fryslân 
Pas


