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Vis en Meer

Bruisplaats Tjaarda zorgt voor lentekriebels

Wandelaars die hun stekkie in 
Grand Café 1834 of het terras 
moesten missen werden deson
danks op hun wenken bediend: 
de Foodtruck stond voor de deur. 
Zo konden ze onderweg toch een 
koffie of een versnapering bestel
len. Op maandag 29 maart reed de 
Foodtruck on Tour door Heeren
veen en Oranjewoud en verraste 
Tjaarda het publiek aldaar. Op die 
manier kon er ook wat meer be
kendheid aan de Foodtruck worden 
gegeven. Nieuwe items vormden 
een onderdeel van de brainwave. 
Zo serveert Tjaarda voortaan palm
olievrije margarine van The Flower 
Farm. Dat is een margarine met 
een missie: het bedrijf maakt een 
statement tegen de ontbossing 
van tropisch regenwoud door niet 
duurzame palmolieplantages te 

ondersteunen en op de markt te 
brengen. Tjaarda draagt als afne
mer bij aan deze missie.

Inloopdouches 
in Comfortkamers
Ook van het hotelfront is er nieuws. 
Het eerste kwartaal heeft Tjaarda 
benut om de badkamers van 9 com
fortkamers grondig aan te pakken. 
De badkamers zijn allemaal voorzien 
van een luxe inloopdouche.

Spadel Bru
Restaurant ‘de Oranjetuin’ gaat de 
samenwerking aan met Spadel Bru 
mineraalwaters, het beste water uit 
de Ardennen dat je op tafel kunt 
zetten. In de gastronomie staat 
Spadel Bru aan de top. Water is 
het belangrijkste wat een mens 
moet consumeren, je hebt er da
gelijks twee liter van nodig en het 
is naast de wijn een supergezonde, 
goede en onontbeerlijke begeleider 
bij het eten.

Evenementen
Hoewel het bij het ter perse gaan 
van dit nummer allemaal nog wat 
ongewis is, hoopt Tjaarda te kun
nen beginnen met het plannen en 
organiseren van twee evenemen
ten. Eén ervan is de Woudsterdag. 
Thom: ‘Wij willen de producten van 
onze eigen ambachtelijke merk 
‘de Woudster’ presenteren. Ook 
worden de leveranciers die een 
bijdrage hebben geleverd aan het 
ontwikkelen van ons huismerk uit
genodigd daarbij aanwezig te zijn.’

Een van de samenwerkingspartners 
van Tjaarda is de Broerderij in De 
Knipe, niet ver van Tjaarda. Daar 
worden op drie hectare tuingrond 
de lekkerste biologische, onbe
spoten groenten, de smakelijkste 
fruitsoorten en de fijnste, kruidig
ste kruiden geteeld, speciaal voor 
Tjaarda en haar outlets restaurant 
de Oranjetuin en Grand Café 1834. 
In de planning ligt een biologische 
lunch op de Broerderij. Dit mogen 
de fijnproevers niet missen!

lokaal 
water

100% 

Tjaarda Oranjewoud is een bruisplaats van inspiratie en 
ontmoeten, van verwennerij en gastvrijheid. Ook in coronatijd. 
Tal van creatieve ideeën werden bedacht om actief te blijven, 
een programma te bieden en mensen aan zich te binden. ‘Wij 
hebben niet stilgezeten,’ aldus Food & Beverage manager Thom 
van der Heide.

Thon van der Heide en Edwin Suykerland (Spadel Bru) onderteke
nen de samenwerking

Woudsterbier.

Loof van biet.

Woudsterbrood.

Biet.

Woudsterkoek.

Kruiden.

Foodtruck on tour.

The Flower Farm.

Maak nu kennis met het 
mooie en pittoreske Makkum

Kom “Overnachten bij de Hofleverancier” vooraf 
gegaan door een heerlijk diner bij It Posthûs Makkum.

Overnachting voor 2 personen 
incl. 2 x 3-gangen diner € 179,50.

Reserveer nu 
info@vannuyenmakkum.nl of 

info@itposthus.nl.
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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.

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!

Unieke wijnen van UNIK bij Aragosta
Jan Gerard van der Wal en Wouter Brandsema van Bistro Aragosta blijven dicht bij huis wat betreft 
hun wijnen. Dat wil zeggen: hun wijnleverancier UNIK zit in Leeuwarden. De wijnen komen van over 
de hele wereld: o.a. Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Amerika, Chili, Zuid-Afrika, Israël.

‘Het zijn allemaal pareltjes,’ zei 
Jan Gerard tijdens een proeverij bij 
wijnhuis UNIK. Hij en Wouter waren 
druk bezig met het samenstellen van 
hun wijnkaart. Uitgangspunt is om 
wijnen te kiezen die je elders in de 
regio niet tegenkomt. ‘Wij willen 
wijnen die in kleine oplages op de 
markt worden gebracht door am
bachtelijk werkende wijndomeinen 
waar men passie voor het vak heeft. 
Wijnen die niet iedereen heeft, zo 
mogelijk gemaakt van twee of drie 
druivenrassen die worden gecom
bineerd zodat de blendings perfect 
aansluiten bij onze gerechten. Wij 
willen ons onderscheiden en dat 
geldt dus ook voor de wijnen,’ zegt 
Jan Gerard. De ontdekkingstocht 
wordt gedaan door vader en zoon 
Andreas en Stefan van den Berg 
van UNIK. ‘Onbekend maakt onbe
mind. Wij kijken graag even verder, 
zijn op zoek naar het verhaal ach
ter de wijn. Dan blijkt dat het palet 
aan wijnen breder en dieper is dan 
je denkt.’ De twee weten wat voor 
eten er in Aragosta op tafel komt: 
‘Daar begint het mee. Jan Gerard en 
Wouter willen de beste begeleiders 
en daarin ondersteunen wij hen. Het 
is een samenwerking wat we doen.’ 
Jan Gerard: ‘De wijnen die wij bieden 
lijken niet op elkaar. Het zijn wijnen 
met een eigen karakter en wijnen die 
meestal niet zonder gerecht kunnen.’

Zijn favorieten:

Valdobbiadene Prosecco Superi-
ore DOCG
Aan de voet van de Alpen met de 
hoogste trede in het Italiaanse ap
pellationsysteem. De druiven van de 
heuvel San Pietro di Barbozza beho
ren tot de beste van de streek, Jan 
Gerard gaat voor de mooiste rijping.

‘Baron Fuente Grande Reserve
Deze cuvee behoort tot de absolute 
top van wijnen uit Charly Sur Marne. 
Wouter: dit is onze huiscampagne 
die de Barin  Fuentë  familie de tra
ditie van de Champagne al ruim 300 
jaar hooghouden.

Zenato Vigneto Colombara Soa-
ve-klasse.
Vigneto Colombara is een ‘Cru’ 
alles meer Soave dan de ‘gewone’ 
Soave: intenser, frisser, verfijnder en 
complexer. Een prachtige wijn met 
diepgang te serveren bij Aragosta.

Voche Blanco Fermentado en Bar-
rica Rioja DOC
‘Voché’ staat voor de ‘stem’ van Víc
tor Fernández de Manzanos, die met 
veel passie en uiterste zorg het beste 
uit zijn terroirs haalt. Deze witte Rio
ja is van een zeer hoge kwaliteit en 
wordt gebotteld in Uni(e)ke flessen 
met een verhaal.

Bellingham The Bernard Series 
Old Vine Chenin Blanc
Brede geur, met honing, peer en 
perzik, abrikozen, citrus, mandarijn, 
lychees, vanille, bloemen en kruiden, 
mooi diep en krachtig, zacht en rijk, 
weelderig, rijp en smaakvol. Dit is 
wat JanGerard deelt met anderen.

Jerusalem Hills Cabernet Shiraz
Volgens oeroude gewoontes en 
met populaire druiven rassen wordt 
een rijke, wulpse wijn gemaakt die 
volgens ons een breed publiek kan 
waarderen.

Château La Croix Montlabert 
Grand Cru
Deze Saint Emilion is de kers op de 
taart.  Château Montlabert is een 
topdomein vol oude Franse tradities. 
Een mooi glas wijn bij boeuf bour
guignon of coqauvin, of gewoon 
om zo van te genieten.

Arnaldo Rivera Barolo Undicico-
muni DOCG
Volgens ROBERT PARKER  DE WIJ
NADVOCAAT is deze wijn alleen al 
een prestatie omdat hij Nebbiolo ver
tegenwoordigt, afkomstig uit alle 11 
townships van de grotere Baroloap
pellatie. Ik kan geen enkele andere 
producer bedenken die tot zoiets in 
staat is.

Foto vlnr: Andreas van den Berg, Wouter Brandsema, Jan Gerard van der Wal, Kees van der Giessen 
en Stefan van den Berg.
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‘Ik kijk verder dan  
de spieren en gewrichten’

AALDERING PINOTAGE ROSÉ IS VERKRIJGBAAR BIJ 
DE LEDEN VAN FRYSLÂN CULINAIR

fryslan culinair pinotage rose Aaldering.indd   1fryslan culinair pinotage rose Aaldering.indd   1 21/04/2021   9:36:2521/04/2021   9:36:25

KOST WINNING
Leeftijd 45.
Geboorteplaats Heerenveen.
Woonplaats Heerenveen.
Partner Getrouwd met Meindert van 
der Valk, 2 zoons Bas en Loet.
Opleiding Havo, fysiotherapie Utrecht, 
manueel therapie SOMT, atlastherapie 
Lokeren.
Functie Eigen praktijk in fysio- en manu-
ele therapie.
Werk/carrière Manuele therapie Westera, 
sc Heerenveen (vast dienstverband voor 
één dag).
Interview: Albert van Keimpema.

Wietske Westera

Column

HUISTERHEIDE – Je dacht dat eind 
april wel een eind zou zijn gekomen 
aan de lockdown. Maar nee. Er is 
net aangekondigd dat de terrassen 
’s middags open mochten, restau-
rants moesten nog tot eind mei ge-
sloten blijven. Voor de verandering 
speelde Kostwinning zich eens af 
tijdens een wandeling door de Ve-
gelinbosschen tussen Sint Nicolaas-
ga en Langweer. ‘Gast’ is Wietske 
Westera, manueel therapeut in Hee-
renveen. Ze heeft haar hond Siem 
(vernoemd naar voormalig Ajacied 
Siem de Jong, tegenwoordig spe-
lend bij Heerenveen) meegenomen. 
Siem is een goed doorvoede bruine 
labrador die Wietske vijf jaar gele-
den uit België meenam naar huis.

‘Ik volgde in Lokeren een atlascursus om 
mij nog breder te bekwamen in mijn 
vak. Tijdens de laatste van vier drie
daagse sessies zag ik deze hond in een 
asiel. Ik belde mijn man Meindert en zei 
tegen hem: we hebben een hond. We?, 
antwoordde hij, haha! Het was al gauw 
goed. We hebben twee zoons, Bas van 
16 en Loet van 15, en een grote tuin. 
Alle ruimte en afleiding voor Siem.’

Wat is dat, de atlas?
‘De atlas is de bovenste wervel van de 
wervelkolom en verschilt sterk van de 
andere halswervels door het ontbreken 
van een wervellichaam. De atlas draagt 
je hoofd. Ik ben gek op nekken, wil er 
alles van weten. Vandaar dat ik die op
leiding deed.’ 

Waarom in België? 
‘Belgen zijn goed in het herstellen van 
het lichaam. Dat doen ze vaak vanuit 
een holistische benadering waarbij 
de natuurfilosofie een rol speelt. Dat 
spreekt mij aan. Een klacht komt meest
al niet zomaar uit de lucht vallen. Vaak 
is er meer aan de hand dan een fysieke 
oorzaak.
We lopen naar de grote Amazonasvijver 
en Wietske kijkt op van de schoonheid 
van de natuur op deze plek: ‘Dit ken ik 
helemaal niet. Wat is het hier mooi!’ 
‘Je hebt tot je zesde vlakbij gewoond, 
in Langweer,’ zeg ik. ‘Ja, gek. Ik ga hier 
vaker naar toe. Wat inspirerend trou
wens, een vraaggesprek tijdens een 
wandeling.’ Ik weet eigenlijk niet hoe 
onze afspraak tot stand is gekomen – 
het moet op een moment zijn geweest 
dat er contact was in bijzijn van gol
finspirator Auke Hempenius – en heb 
het me ook niet afgevraagd, je moet 
het gewoon doen. ‘Precies, dat is het: 
doen,’ zegt Wietske.
Wietske woont in een fraaie woning 
aan de Fok in Heerenveen waar ze prak
tijk aan huis heeft, net als haar ouders 
vroeger. 

Je woont dus nu op de stek waar je 
bent opgegroeid? 
‘Ja. Wij zijn van huis gewisseld. Mein
dert woonde in een nieuwbouwhuis 
aan de Rottumerweg en dat leek mijn 
ouders een goeie plek. Ze hebben een 
paradijsje met weinig onderhoud ge
creëerd. In de tuin hebben ze kunstgras 
aan laten leggen. Voor Meindert was dit 
een once in a lifetimeopportunity. Mijn 
broer Rob wilde de ouderlijke woning 
niet en toen stond niets een ruil in de 
weg. Wij wonen hier al 15 jaar en het is 
een mooi huis voor ons en de kinderen. 

Dat is het mooiste wat je kan overko
men: kinderen. Ik vind het een eer om 
moeder te zijn. Mijn ouders leven nog. 
Ze zijn half in de zeventig en behoren 
tot de zielsgeneratie zoals ik het noem: 
eeuwige actievelingen die gezond en 
bewust leven, die lekker eten, die volop 
genieten van het leven. De helft van 
het jaar verblijven ze in ZuidSpanje om 
daar te overwinteren. Daar gaan ze in 
hun camper, een luxe Hymer die ik hun 
beautycase noem, naar toe.’ 

Welke plannen had je als kind, wat 
wilde je worden?
‘Ik wilde diergeneeskunde studeren. 
Maar ja, op het vwo ben ik gaan feest
vieren. Zat elke week in café Bak, ben 
blijven zitten en afgestroomd naar de 
havo. Tuttebel. Het serieuze was eraf. 
Na een jaar in Australië te zijn geweest 
kwam ik erachter dat ik misschien fy
siotherapie wilde gaan doen, hoewel ik 
twijfels had. Ik was heel eigenwijs, en 
om in de voetsporen van mijn vader te 
treden vond ik ook wel wat. Klakkeloos 
overnemen wat je ouders deden, mijn 
moeder was haptonoomtherapeut, 
beangstigde me als een soort rem in je 
ontwikkeling. Ik vond dat irritant, dacht: 
is dat nou mijn identiteit, kan ik niks 
beters bedenken? Enfin, fysiotherapie is 
een heel sociaal vak, ik ben een sociaal 
mens en het menselijk lichaam vind ik 
heel interessant. Ik heb in Utrecht de 
basisopleiding gedaan. Het was een 
prachtige studietijd en ik haal veel vol
doening uit mijn werk.’

Via Foppe de Haan kwam Wietske in 
contact met sc Heerenveen. Johnny 
Nagelhout was de fysio en Erik ten 
Voorde kwam twee maanden na haar. 
Het was een prachtgroep met jongens 
als Tieme Klompe, Johan Hansma en 
Hans Vonk. ‘Na vier maanden belden 
ze op: bij de jeugd was een plekje vrij. 
Johnny Jansen was net bij de Bjunio
ren gekomen. In die tijd raakte ik zwan
ger. Ik zie me nog bij een oefenwedstrijd 
het veld inlopen en hoorde het geroe
zemoes van het publiek: sjoch se is yn 
ferwachting, wat tinkst? Ik deed alles: 
het eerste, Belofteteam, A1, de rest 
van de jeugd. Ik had het vreselijk druk. 
Mijn kind onderbrengen of meenemen 
naar uitwedstrijden, borstvoeding ge
ven, attributen mee, ik zie mezelf bij 
Go Ahead nog kolven, onregelmatig 
werk, weekends en ’s avonds van huis, 
op tijd weer thuiskomen. Het sloeg ner
gens op. Maar ik ben een trochsetter en 
dan loop je uiteindelijk tegen een muur 
op. Kom ik op een dag de kleedkamer 
binnenlopen en zie ik Gertjan Verbeek 
en Jan de Jonge. Wat is er Wietske?, 
vroegen ze. Gertjan krabde achter z’n 
oren: wat moeten we hiermee? Je weet: 
oplossingsgericht hè?, die mannen. Nog 
voordat ik een woord kon uitbrengen 
liepen de tranen over m’n wangen. Ze 
zaten erbij zo van: ooohh nee hè, ook 
dat nog, een huilende vrouw. Ik was 
altijd het zonnetje in huis en nu dit.’

Wat was de oplossing?
‘Een stap terugdoen en me meer speci
aliseren. Daar was de club al mee bezig 

en ik merkte dat ik daar ook aan toe 
was, aan doorontwikkeling. Ik had niet 
meer alle tools om aan de hulpvraag 
te voldoen. Toen ging ik een master
opleiding manueel therapie doen, drie 
jaar duurde dat. Wel bleef ik werken. 
Deed ik helemaal het werk wat mijn 
vader deed. Hij was goed in technische 
handelingen, een grote man, een echte 
kraker. Zo van: kom jij maar hier, ram, 
ram, ram. Qua werk ben ik op hem 
gaan lijken. Het bloed kroop kennelijk 
waar het niet gaan kon. Ik moest het 
doen. Het biopsychosociaal model, daar 
ligt mijn passie. Waardoor duurt de lage 
rugklacht langer dan zes weken? Wat is 
de reden? Ontevredenheid, ongelukkig 
zijn, werk, slapeloosheid, leefstijl, roken, 
inactiviteit, het zijn allemaal psychische 
en fysieke factoren die mee kunnen spe
len. Ik kijk verder dan spieren en ge
wrichten. De mens één op één te horen 
en te zien is mijn basis. Een manueel 
therapeut is opgeleid tot casemanager. 
Als je de achtergronden van je patiënt 
niet kent en niet weet waar je moet 
beginnen, kun je iemand niet gericht 
herstellen. Hoe kun je van iemand die 
niet lekker in z’n vel zit verwachten dat 
hij herstellend vermogen heeft? Achter 
een rare klacht bij voetballers kan een 
spannende transfer schuilen. Zoiets kan 
op een lijf inwerken. Daarom is het fijn 
dat ik thuis in een persoonlijke setting 
tijd en aandacht voor hen heb. Op die 
manier is het ook begonnen om vanuit 
mijn praktijk aan huis te werken. Steeds 
vaker werd gevraagd of men langs kon 
komen. Helaas mis ik door de coronabe
perkingen wel het contact met de werk
vloer op de club. Lasse Schöne, die ik 
van vroeger ken, heb ik nog niet eens 
gezien. Jammer, ik mis hem. Net als 
veel andere spelers. Ze zijn vaak maar 
zo kort bij de club. Gerald Sibon zei 
tegen mij: Wietske, het voetbal is een 
wereld van passanten. Ik kan er maar 
moeilijk aan wennen, hecht me gauw 
aan mensen, hoewel het nu wat mak
kelijker gaat omdat het leeftijdsverschil 
met de spelers groeit.’ 
 
Plannen maakt Wietske niet. Ze leeft bij 
de dag en geeft kuierend een levensles 
mee. ‘Pluk die dag, wees lief voor el
kaar, verwonder je slechts, soms raken 
mensen zo ver bij hun eigen ik vandaan. 
De maatschappij is gestrest. Iedereen 
bemoeit zich met iedereen.’ Mij resten 
nog twee vragen.

Van welk eten hou jij?
‘Italiaans, hoe simpeler, hoe beter. Ik 
mag graag koken, vooral curry’s. Verder 
groenten, salades, Poké bowls en een 
plankje tapas.  

Je bent een struise dame, blakend, 
blond, ziet eruit als een Friezin. Ben 
je dat ook?
‘Ha!, nee! Mijn vader komt uit Amster
dam en mijn moeder uit Brabant. Ze zijn 
vanwege de schaatssport waar ze actief 
in waren, verhuisd naar Friesland. Maar 
om het juiste antwoord te geven: ik voel 
me wel een Friezin!’ De anderhalf uur is 
voorbijgevlogen. Dit ga ik vaker doen.

De hysterie over vlees begint me de keel uit te hangen. Vlees 
wordt in een verdomhoekje gedrukt, vanuit politieke dwingelandij. 
Vlees zou slecht zijn voor de mens en voor Moeder Aarde. Vlees 
zou geen goede voeding zijn, vlees zou vervuilen. 
Laat ik beginnen met vlees als voeding. Vlees is essentieel voor 
een gebalanceerd voedingspatroon. In vlees zit van nature eiwit 
en vet. Het bevat veel vitamines B, vitamine A (lever) en verder 
mineralen als zink, ijzer, fosfor en seleen. Vlees is dus gezond 
en vlees is bovenal lekker. Het geeft smaak aan de maaltijd. 
Daarom kunnen veel mensen niet zonder hun stukje vlees en 
blijven restaurantchefs zweren bij vlees. Al zolang de vroege 
moderne mens twee miljoen jaar op de aardkloot rondloopt is hij 
een carnivoor en daarnaast ook planteneter. Sinds 40.000 jaar 
geleden, toen Neanderthalers akkerbouwers werden, eet de mens 
granen en sinds 12.000 jaar geleden, toen de mens zich als 
melkveehouder ontwikkelde, is er zuivel bijgekomen op de schijf 
van vijf. Wat je eet ben je zelf. Een waarheid als een koe. Je moet 
eten wat je ouders en voorouders aten (dat verschilt per regio op 
de wereld), houdt mijn diëtiste mij voor; dat is de meest natuurlijke 
en gezonde voeding en veel beter voor mij dan vleesvervangers 
vol met soja, stelt zij als reactie op de enorm groeiende markt 
voor vega. Die is sinds 2017 namelijk verdubbeld. De schappen 
in de supermarkten liggen vol met allerlei veggyproducten en 
straks waarschijnlijk ook kweekvlees dat aan een opmars bezig 
is. Niemand wil de boot (lees: de winst) missen en dus zijn de 
grote jongens inmiddels ingestapt. Alles gaat plots veel sneller. 
De grote massa ligt binnen bereik. Dat vlees een flinke impact 
op het milieu zou hebben en fors bijdraagt aan de CO2-uitstoot 
moet je nuanceren. Het produceren van vlees kan op twee 
manieren: extensief (weiden) en industrieel (bio-industrie). In 
extensieve zin betekent dat het houden van vleesvee in balans is 
met de omgeving en natuur maar ook laagproductief. In intensief 
opzicht betekent het dat vleesproductie effectief is, voordelig is 
en in verhouding weinig ruimte vergt. In beide varianten valt 
de stelling te verdedigen dat de voedselproductie duurzaam 
is. Er zit wel een verschil in kwaliteit maar dat is met alles zo. 
Ik prefereer het laten grazen van prachtige vleeskoeien, maar 
daar zit een kostenplaatje aan vast. Dat kwaliteitsvlees is duur 
voor de smalle portemonnee. Om alleen de happy few vlees te 
gunnen is asociaal. Ik kan zelf makkelijk drie dagen per week 
zonder vlees, nog wel meer dagen ook, want ik ben een halve 
vegetariër die groenten lekkerder vindt dan vlees. Maar om 
vlees uit ons voedingspatroon te bannen is belachelijk. Koeien 
schijten inderdaad, mensen en honden ook, die in nog veel 
grotere getalen rondlopen, en de rest wat ademhaalt en leeft. 
Koeienstront is bovendien een waardevolle meststof waarmee je 
voorkomt dat onze gronden verschralen. Eet dus zonder bezwaar 
of wroeging het stukje bief, die gehaktbal en die sukadelap. 
Gezond, voedzaam en lekker. Restaurantgasten zullen er de 
voorkeur aan blijven geven. Zeker zolang vleesvervangersmerken 
hun waar aanprijzen als ‘vleesachtige structuur, neutraal van 
smaak’ onder misleidende namen als ‘biefstuck’. Veel smaak- en 
conserveringsstoffen, zouten, suikers en bindmiddelen zijn eraan 
toegevoegd. ‘Niet goed voor je gezondheid,’ zei mijn strenge 
diëtiste.

Albert van Keimpema

ONGEZONDE 
VLEESVERVANGERS

Wietske Westera
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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 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

Vis en Meer

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 Makkum
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

Deze restaurants zijn aangesloten bij 
Fryslân Culinair
een samenwerkingsverband van 9 gedreven 
restaurateurs, die naast hun eigen stijl en 
uitstraling het regionale product op een 
creatieve manier promoten.

Restaurant De Hinde
Hindeloopen - www.dehinde.nl

Restaurant de Jouster Toer 
Joure - www.dejoustertoer.nl

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

Restaurant It Posthûs Makkum
Makkum - www.itposthus.nl 

Le Petit Bistro
Sneek - www.petitbistro-sneek.nl

Restaurant de Waard van Dokkum
Dokkum - www.dewaardvandokkum.nl

Hindeloopen

Vlieland

Joure Oranjewoud

Dokkum

Sneek

Restaurant De Oranjetuin Tjaarda
Oranjewoud - www.tjaarda.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)

Fryslân Culinair labelhouders

 Echte Bakker Marten Boonstra Akkrum
 Bakker Kluft Makkum
 Patisserie De Korenbloem Schaafsma Franeker
 Bakker De Vries Koudum
 Kaasboerderij “De Gelder” Tijnje
 Kaasmakerij De Nijlander Workum
 Pieter Peit’s Hoeve BV Lies
 Natuurtuin It Hummelhûs Oudehorne
 Ambachtelijke Slagerij Menno Hoekstra Anjum
 Van Huisstede dé Slager Dronrijp
 Weduwe S. Joustra & Zn. Sneek
 Boomsma Distilleerderij Leeuwarden
 Fiskerijbedriuw De Jager Reduzum
 Ijsselmeervisbedrijf Bootsma Hindeloopen

scan de QR code en meld u aan voor de FC nieuwsbrief.

Dé Culinaire 
adressen van 

Fryslân

Sneek

ONE-STOP-SHOP
De echte

van ontwerp tot productie

Van ontwerp tot product

ONE-STOP-SHOP
De echte

van ontwerp tot productie

Van ontwerp tot product

ONE-STOP-SHOP
De echte

van ontwerp tot productie

Van ontwerp tot product

Visserslatijn bij fruits de mer in Woudsend

De chef van het vernieuwde visres
taurant Vis en Meer in Woudsend 
had geen woord te veel gepocht. Het 
zeevruchtenbanket was subliem qua 
kwaliteit, smaak en rijkdom. Dit kan 
weleens de zomerhit van 2021 wor
den. Gelukkig is het fraaie achter
terras uitgebreid en deels overkapt. 
Genoeg ruimte dus om veel gasten 
fruits de mer voor te schotelen. 

Eerste gespreksonderwerp was het 
familiebedrijf Sterk Seafood waar
van de 5e generatie nu aan het roer 
staat. Het bedrijf dat vooral aan 
de horeca levert draait goed, laat 
André weten. Hij bemoeit zich niet 
meer met de gang van zaken. De 
vrije hand geeft hij wel, doch niet 
gevuld. ‘De mannen moatte sels de 
mêst oan board sile,’ zegt senior, 
wiens overgrootvader Johannes 
in 1882 het bedrijf stichtte met het 
verwerken, roken (haring) en zou
ten (ansjovis) van vis. De stamvader 
van de visrokersfamilie had net als 
Abraham zeven zonen en allemaal 
gingen ze ‘in de vis’. Nog in de 19e 
eeuw wordt door de firma Sterk fa
brieksmatig gerookt, gezouten en 
ingelegd. Toen Zuiderzee IJsselmeer 
was geworden ging Sterk haring, 
makreel en paling roken. Mindere 
tijden zijn altijd overwonnen. De 
naam Sterk gestand doend. In 1959 
kwam André op 14jarige leeftijd in 
de zaak bij heit Wiro. Dertien jaar 
later nam hij met Gerard en Peter 
de zaak over. Twee jaar eerder werd 
een vrieshuis geopend. Toen is men 
begonnen met het fileren van vis en 
het invriezen van de filets. Na de Eu
ropese eenwording veranderde de 
markt en kwam Sterk in handen van 
de Britse multinational Hazlewood. 
Dat werd geen succes. André begon 
begin deze eeuw weer voor zichzelf 
en zo is hij terug waar zijn familie 
mee begon: zoetwatervis. Deze vis, 
met name snoekbaars, importeert 
men uit Rusland en Kazachstan. De 
rugstukken worden in Litouwen ge
sneden. Het ompakken, paneren, 
bakken en verpakken gebeurt op 
Urk. De vis wordt diepgevroren en 

opgeslagen.  Voorraadhouden is een 
wezenlijk onderdeel (en kostenpost) 
binnen de onderneming. Op dit mo
ment hebben de mannen Sterk 60 
soorten visfilet op voorraad. 

André zit op zijn gemak in Woud
send, het dorp aan de Ee waar Sterk 
vroeger brandhout voor het roken 
ophaalde uit de plaatselijke timmer
fabriek die kerkbanken en doodskis
ten maakte. Volgend onderwerp is 
de in aanleg zijnde vismigratierivier 
in de Afsluitdijk. Kosten: € 80 mil
joen. ‘Zal wel uitdraaien op honderd 
miljoen.’ Hij ziet geen heil in de ri
vier: ‘Zet twee keer per etmaal als de 
waterstand binnen en buiten gelijk 
is, alle sluizen langs de hele Neder
landse kust vijf minuten op een kier. 
Dan kan de vis migreren. Dat kost 
niets, is enkel een discipline. Je kunt 
het bespaarde geld beter gebruiken 
om IJsselmeervissers uit te kopen 
omdat je genoeg hebt aan circa 
twintig beroepsvissers. Dan heb je 
geen overbevissing, ontstaat er een 
gezonde populatie en verdienen ze 
een belegde boterham.’

Met lede ogen ziet hij aan hoe 
60.000 aalscholvers als schrokoppen 
het IJsselmeer leegvissen: ‘Ze eten 
één kilo vis per dag. Veelal jonge vis
jes van zo’n twintig gram. Dat zijn 
er dagelijks drie miljoen en jaarlijks 
ruim een miljard. Daar komen alle 
andere viseters nog bij. En dan krijgt 
de visserman de schuld van de lage 
visstand! Vissers klagen terecht steen 
en been.’Vertrouwen in de politiek 
heeft hij niet: ‘Op een vergadering 
van IJsselmeervissers in 2012 in Le
lystad onder leiding van toenmalig 
staatssecretaris Sharon Dijksma 
beloofde zij dat de vismigratierivier 
er niet zou komen. Ik heb haar toen 
mijn oplossing aangedragen voor 
de slechte visstand. Ze zou erop te
rugkomen. We zijn tien jaar later en 
nog heb ik niks gehoord.’ Aan de 
politiek correcte natuurbeschermers 
heeft André een broertje dood: ‘Met 
al dat softe gedoe van zieke zeehon
den redden en verzorgen verstoor je 

de natuur en verzwak je de popula
tie. In geval van te veel zeehonden 
en vogels moet de mens beheren en 
zorgen.’

Regels, regels en nog eens regels, 
André wordt er tureluurs van: ‘Zo 
moet je beslist geen verbod op het 
vangen van schol opleggen wanneer 
deze vol zit met kuit. Het is dood
zonde dat dit kuit niet in zee komt 
maar op de fileertafel. Diegene die 
dan een schol eet vindt dat niet lek
ker en dat klopt want kuit bederft de 
smaak. Een beperking zou hier op 
zijn plaats zijn. Een vangstverbod op 
schol in de kuitperiode zou ook veel 
kunnen opleveren. Dan moet men 
in een kortere periode inkopen voor 
een heel jaar verkoop. Dit werkt prijs
verhogend. De consument krijgt dan 
altijd kwaliteitsvis op zijn bord. Kuit 

komt dan waar het hoort, namelijk in 
zee, en zorgt voor nieuwe aanwas.’

Sjouke blijft ondertussen maar 
schalen met fruits de mer opdie
nen, aardige weetjes vertellend zo
als het zandvrij krijgen van kokkels: 
beetje bloem toevoegen want daar 
kunnen ze niet tegen en spuwen 
ze het zand uit hun schelp! André 
maakt zich sterk voor het behoud 
van onze cultuur. Zo dreigen als ge
volg van regelgeving visserijdagen in 
havenplaatsen te verdwijnen: ‘Dat 
beetje extra vangst stelt niks voor. 
Laat ze toch hun jaarlijks hoogtepunt 
beleven.’

Omdat we het over van alles en nog 
wat hebben komen ook de hobby’s 
van André voorbij, zoals schepen en 
prachtige klassieke auto’s. Hij heeft 
de oude vissermanaak van oerpake 
Johannes uit 1902 gerestaureerd. 
Alle vergunningen rusten er nog 
op. Hoewel hij een kundig schipper 
is laat hij een boegschroef aanbren
gen in de aak die hij al had. Dan is 
er nog de stijlvolle salonboot die hij 
laat bouwen. Een trendbreuk met 
het verleden: André Sterk niet onder 
zeil, maar motorisch. Je wordt ouder 
papa!

Albert van Keimpema

WOUDSEND – ‘Ik heb de beste fruits de mer van Nederland. Kom eens proeven,’ zei Sjouke Schilstra tegen mij. Dat was niet tegen 
dovenmansoren gericht. Ik ben een liefhebber van schaal- en schelpdieren. Ik mocht iemand meenemen. Mijn keus viel op André Sterk 
(76) uit Lemmer. Een visondernemer die samen met broers Gerard en Peter een prachtig bedrijf heeft opgebouwd. Nu runnen zijn 
zonen Bertin, Theo en Laurens een visbedrijf. Aanleiding voor de ontmoeting was een alarmerend bericht van André over de nieuw te 
bouwen vismigratierivier en de slechte visstand in het IJsselmeer door vraatzuchtige aalscholvers. Het werd een genoeglijke vismiddag. 

FRUITS DE MER 
VIS EN MEER - WOUDSEND

Hollandse pelgarnalen
Gepocheerde kreeft

Gegrilde/geroosterde kreeft
Scheermessen uit de wok met 

tuinkruidenknoflook
Gestoomde alikruiken met zeekraal

Noordzee-steurgarnalen
Waddenmosselen naturel uit de wok

Kokkels
Grote Noordzee-krabpoten

Pittige rouille met kreeftglacé
Knoflookbrood met sausjes

Vis geleverd door Veltman Vis Service


