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Verschijnt zes keer per jaar

Roggebrood mag meer sexy
‘Roggebrood moet naar de stal smaken,’ zei Joop Braakhekke enkele
jaren geleden. Tijdens de laatste streekproductverkiezing van de Friese
restaurantclub Fryslân Culinair werd geopponeerd dat roggebrood
ook naar de slaapkamer mag smaken om dit superfood een meer sexy
imago te bezorgen…

De winnaar Wander Schotanus (2e van links). Verder voorzitter Tjitte de Wolff
van Fryslân Culinair, Reitse Spanninga en Robèrt van Beckhoven.

Roggebrood is heel gezond en voedzaam. Slechts één plakje levert 15
procent van de benodigde dagelijkse
hoeveelheid voedingsvezels en ijzer.
‘Jammer dat roggebrood niet meer
tot onze dagelijkse maaltijd behoort,’
sprak Heel Holland Bakt-icoon Robèrt
van Beckhoven op de verkiezing bij
restaurant ZUIVER in Joure. Hij was
voor de vierde keer juryvoorzitter van
het evenement dat sinds 2002 voor
de 16e maal werd gehouden.

‘Robèrt is Joop opgevolgd. De legendarische kookgek was er vanaf het
begin bij betrokken,’ zei presentator
en tv-kok Reitse Spanninga, medeoprichter van Fryslân Culinair.
‘Roggebrood is een prachtig puur pro-

duct. Alleen al met een likje roomboter
of plakje kaas, het mag ook geiten- of
schapenkaas zijn, is het niet te versmaden,’ vertelde ZUIVER-chef Marten Haga, die een geweldige lunch
voorzette. Maar roggebrood is ook
een goede drager voor bijvoorbeeld
een gekookt ei, in vroeger tijden met
name een kievitsei, of een zoute haring. Reitse vroeg wat een houtsnip
is. Geen vogel in dit geval, maar een
plak roggebrood en een snee gewoon
brood met kaas ertussen. Jopie Huisman heeft deze Friese arbeiderssnack
ooit prachtig getekend.
Roggebrood is simpel te maken van
rogge, water, zout en gist of zuurdesem. Dat is de Friese variant. Er is ook
een Brabantse versie: van gemalen
rogge, tarwebloem en desem of gist
als rijsmiddel. Het Friese roggebrood
behoeft geen rijsmiddel. De baktijd
verschilt dan ook behoorlijk: in Brabant
4 uur, in Friesland 15 uur. In Friesland
begint de verbouw van rogge gelukkig
toe te nemen. In Gaasterland en bij
Witmarsum zijn boeren kleinschalig
bezig.
Voor de finale werden door Reitse en
bakkerijspecialist Wietse Schiere van
Koninklijke Koopmans van de inzendingen vijf roggebroden geselecteerd.
Winnaar werd bakker Wander Schotanus uit Twijzelerheide.

Maak nu kennis met het
mooie en pittoreske Makkum
Kom “Overnachten bij de Hofleverancier” vooraf
gegaan door een heerlijk diner bij It Posthûs Makkum.

100
%
lokaal
water

Overnachting voor 2 personen
incl. 2 x 3-gangen diner € 179,50.
Volg Fryslân Culinair @FryslanCulinair
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Kijk op de site voor
alle voordelen.
www.fryslanculinair.nl

Het jaarlijks Event van Fryslân Culinair staat in het teken van het
20-jarig bestaan.
Op zondag 7 november wordt het
event gehouden in de Martinikerk aan
de Markt in Dokkum. Vandaar de naam
die eraan gegeven is: In Hoger Sferen.
Want dat is de ultieme restaurantbeleving. Je wil de gasten meevoeren in
een atmosfeer die boven het aardse
uitstijgt. Waarom Dokkum?
Omdat dit een vitale dynamische stad is
die dit jaar is uitgeroepen tot de op een
na mooiste vestingstad van Nederland.
Dokkum is de entree naar het Waddengebied, een UNESCO werelderfgoed.
Tijd om de vestingstad aan het Wad
te bezoeken!
In alles wil Fryslân Culinair cachet geven aan dit culinaire feest. Er is muziek, er is een lichtshow, op het orgel
wordt het Fries volkslied ter welkom
gespeeld, er wordt een korte film over
Fryslân Culinair vertoond en er is een
parade aan heerlijke gerechten van de
restaurantleden. Kortom, dit wordt een
schitterende middag.
Reserveren: www.fryslanculinair.nl

AGENDA
Mini-event bij
Veltman Vis Service

Albert van Keimpema, Wietse Schiere, Aafke van der Veen, Robèrt
van Beckhoven en Marten Haga vormden de jury.

PASHOUDER

Event ‘In
Hoger Sferen’

Reserveer nu
info@vannuyenmakkum.nl of
info@itposthus.nl.

Eind september wordt bij Veltman Vis Service in Harlingen
een mini-event gehouden. De
datum en het programma was
bij het ter perse gaan van dit
nummer nog niet bekend. In
elk geval wordt het een interessant bezoek dat gepaard
gaat met natuurlijk heerlijk
zeebanket. Hou de website van
Fryslân Culinair in de gaten en
mis dit event niet!
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VRIENDEN VAN

GASTHEERSCHAP
Weduwe Joustra
Kleinzand
32 | Sneek
Weduwe Joustra
Privé
Archief
www.weduwejoustra.n
Weduwe Joustra Privé
Archief
Veltman Visservice
Industrieweg
18 | Harlingen
Hét relatiegeschenk
www.veltmanvis.nl
van dit moment!
Hét relatiegeschenk
van dit moment!

Mocca d’Or
Curieweg 25
Zwolle
www.moccador.nl
Unik Wijnhuis/LFE
Moleplaat 59
Leeuwarden
www.unikwijnhuis.nl

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

Slagerij van Huisstede
De Alde Mar 24 | Dronrijp
www.vanhuisstede.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

Wielinga Wijnimport
Molenstraat 34
Leeuwarden
www.wielinga.nl

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

Icarius
Hendrikalaantje 14
Laren
www.icarius.nl

ek Tel. 0515-412912 info@weduwejoustra.nl www.weduwejoustra.nl

Producenten met het
LABEL
Onderstaande bedrijven brengen streekproducten op de markt onderscheiden
zich daarbij door hoge kwaliteit, vakkennis, ambachtelijkheid en duurzame
teelt, kweek of productie. Het Fryslân Culinair Label garandeert deze
kwaliteiten. Alle bedrijven verkopen hun producten vanaf hun zaak.
Bakker Kluft
Kerkstraat 31 Makkum
www.bakkerkluft.nl

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

Bakker De Vries
Hoofdstraat 5
Koudum

Natuurtuin It Hummelhûs
Schoterlandseweg 135
Oudehorne
www.natuurtuinhummelhus.nl

Kaasboerderij De Gelder
Heawei 42 Tynje
www.kaasboerderijdegelder.nl

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

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

Weduwe Joustra
Kleinzand 32
Sneek
www.weduwejoustra.nl

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

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

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

IJsselmeervisbedrijf
Bootsma
Buren 5 Hindeloopen

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

Dit is mijn eerste column in het Fryslân Culinair-katern. Ik wil als voorzitter graag duidelijk maken
waar wij mee bezig zijn en welke belangen wij als club dienen. Dat is de Friese gastronomie in de
breedste zin van het woord. Daarbij draait het niet alleen om koken, maar ook om de streekproducten die wij in Friesland telen en kweken. Zonder goede, verse ingrediënten kun je geen goede
maaltijden bereiden. Friesland biedt een rijkdom aan wat van eigen bodem en uit diverse regio’s
komt. Verder is het gastheerschap belangrijk. En daar wil ik het nu over hebben.
De horeca is een prachtig volwaardig vak. Helaas kennen we momenteel in onze branche personeelstekorten. Graag zie ik dat de jeugd zich gaat interesseren voor onze uitstekende horecaopleidingen. Zonder aanwas van nieuwe talenten wordt het moeilijk om op de gewenste sterkte te
opereren. De aandacht mag niet alleen uitgaan naar het opleiden van managers maar zeker ook
naar de dienstverlenende functies.
Met gasten omgaan is fun. Je moet er een talent voor hebben maar je kunt het ook leren. Mensen
het naar de zin maken zodat ze zich comfortabel voelen, is namelijk een vak apart dat overal ter
wereld hoog wordt gewaardeerd. Ik wil de jeugd op het hart drukken dat je in weinig andere beroepen zo veel verschillende mensen ontmoet, uit zo veel diverse culturen, uit alle landen van de
wereld, uit alle geledingen van de maatschappij; van creatievelingen tot artiesten, ambachtsmensen en topondernemers. Dat is machtig interessant. Wie dat kan legt een basis voor zijn of haar
leven. Dan kun je met zo’n achtergrond overal terecht en in alle andere richtingen succesvol zijn.
Natuurlijk hoop ik wel dat zij in onze sector werkzaam blijven, maar ik bedoel dat onze beroepen
een schat aan levenservaring oplevert waarmee je heel goed je voordeel kunt doen. Dienstverlenend zijn is niet saai, maar hip. Denk aan al die studenten die in cafés, bars en restaurants werken.
Wij kunnen niet zonder hen, zij verdienen een welkome bijverdienste die hun studie en wonen
ondersteunt. Wij kunnen niet zonder elkaar!
Goed gastheerschap is een kwaliteit. Je fungeert als een artiest op het podium in een schouwburg. Je bent een gesprekspartner voor gasten en het gezicht van de zaak aan tafel. Je bent veel
meer dan een plateauchauffeur. Je staat aan het front en je communiceert met collega’s en gasten. Dat vraagt tact, attentie en motivatie.
Ik noem de mensen die dit vak beheersen hero’s. Wij bij Tjaarda hebben ook onze hero’s. Om er
twee te noemen: Thom van der Heide en Riekele Heida. Thom is restaurantmanager en is het
gezicht van de Oranjetuin. Riekele is al decennia bij ons werkzaam en is nu de gastheer van ons
Grandcafé 1834. Met alle respect voor managers, de horeca heeft mensen nodig die zich in de
praktijk kunnen redden. Bovendien moeten Thom en Riekele ook managen maar ze
staan ‘met de poten in de klei’ zoals we dat in Friesland noemen.
Leren doe je in dit vak niet alleen op school maar ook in de praktijk.
Je maakt alles mee wat er in het leven passeert: genieters, connaisseurs, jubilea, recepties, diners-dansant, uitvaarten, congressen etc.
De horeca is het meest sociale vak dat er bestaat.
Jullie zijn welkom!
Tjitte de Wolff,
voorzitter Fryslân Culinair en directeur van hotel-restaurant
Golden Tulip Tjaarda.

Restaurant Zuiver-Vlieland krijgt
nieuwe chef-kok
Na ruim 7 jaar de keuken van
restaurant Zuiver op Vlieland gerund te hebben geeft chef Robert
Buurma per 1 januari het stokje
door aan Joël van der Heide. De
26-jarige Van der Heide kwam in
2017 als leerling-kok binnen in de
keuken van Zuiver, om in een half
jaar door te groeien naar souschef.
Daarna heeft hij, om een bredere
ervaring op te doen en zich verder
te ontwikkelen, stages gelopen bij
gerenommeerde bedrijven, meegelopen met diverse chefs en zowel
als souschef en chef in verschillende keukens gewerkt.
Eigenaren Roland Bakker en Annemieke Kruit hebben altijd contact
gehouden met de jonge chef. Na de
coronaperiode wilde Joël graag weer
terugkeren naar Vlieland om weer
als vanouds in de keuken te staan en
plezier in koken te hebben. Dat viel
toevalligerwijs samen met de beslissing
van Robert Buurma om het eiland te
gaan verlaten.
Roland: ‘Wij hebben Joël altijd gewaardeerd om zijn ondernemersgeest. Er
is veel onderling vertrouwen. Daarom
hebben we vanaf het begin de wens
uitgesproken om ooit samen een vestiging te beginnen. Met de beslissing
van Robert om te verhuizen was één
en één twee.’ Joël: ‘Toen ik begon
als leerling-kok werkte ik samen met
Marten Haga (nu chef/eigenaar bij
de Zuiver-vestiging in Joure) en Robert. Hun kookstijlen -klassiek Frans
en meer Aziatisch- hebben bijgedragen
aan het ontwikkelen van mijn eigen
smaakpalet. Ik kijk er naar uit om dit

Joel van der Heide
in de keuken van Zuiver toe te passen. Zuiver blijft uiteraard Zuiver; pure
smaken, lokale producten en culinaire
verrassingen.’
Deze zomer is de overgangsperiode
waarin de beide chefs naast elkaar
opereren. In januari zal het restaurant gesloten zijn voor een kleine verbouwing. Vanaf februari zal Van der

Heide de scepter in Zuiver-Vlieland
zwaaien. ‘Dan hebben we ook weer
plek voor een leerling-kok. Zo is het
cirkeltje rond,’ aldus Joël. Roland en
Annemieke zijn zich, samen met Robert Buurma, aan het oriënteren op
een locatie voor de derde vestiging van
Zuiver. Deze hopen ze begin volgend
jaar te openen.
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AANKLEDING
Een horecazaak moet je aankleden, anders nodigt het niet uit.
Dat aankleden hoeft geen permanente tentoonstelling te zijn van
prullaria zoals je vroeger nogal eens zag (het mag natuurlijk wel),
want aankleden kan ook uitgaan van het principe less is more.
Een industriële look kan een mooie entourage bieden. Hip hoeft
niet strak te zijn, modern niet saai. Stoelen moeten vooral goed
zitten. Functionaliteit hoeft een aantrekkelijke sfeer allerminst
uit te sluiten. Iemand die al gauw een hele avond tafelt, zoals ik,
moet niet moe van het gezelschap worden, daar zorg ik zelf wel
voor, maar ook niet van de stoel waarop je zit. Laatst zat ik op
een restaurantstoel met een buizenframe. Zal best mooi staan,
maar je buigt steeds wat door op deze licht bewegende stoel
waardoor je niet lekker aan tafel zit. Na een uur moest ik, gek
geworden van het zitten, van plaats wisselen met mijn disgenoot
die op een muurbank zat. Eindelijk comfort.
De kunst van het inrichten is om het voor gasten aangenaam
te maken. Kies je voor een harde vloer, of voor vloerbedekking?
Vroeger verdiende het laatste de voorkeur om alle geluiden te
dempen. Tegenwoordig zijn veel houtlookvloeren- en parketten
alsook laminaat eveneens goed toe te passen omdat ze
van kunststofmateriaal zijn gemaakt. Die absorbeert geluid.
Datzelfde geldt voor speciale systeemplafonds die in veel
uitvoeringen leverbaar zijn. En ja, hangen we gordijnen in de zaak
of niet? Ik vind ze wat uit de tijd, maar in een avondrestaurant
staan ze mooi. Zoals ik een gordijnentree spannend en smûk
vind. Vroeger toen die schitterende pub in het Oranjehotel er nog
was, de mooiste pub van Friesland (hoe haal je het in je hoofd
om die eruit te slopen?), moest je door twee entreegordijnen naar
binnen. Daglicht was er niet. Zo nu en dan stak hotelier Frans
Bonnema zijn hoofd door de coulissen om te inspecteren of alles
nog ordelijk verliep. Niet altijd.
Onder aankleding valt ook het tafellinnen. Wel of niet? Ik
verkies het wel omdat ik mijn armen niet graag op een harde
tafel laat rusten en ik nattigheid van glazen irritant vind. Maar
het hangt van de zaak af. Ik snap dat je in een grandcafé geen
linnen gebruikt. Is trouwens prijzig; al het linnen vervangen en
laten reinigen. Er zijn restaurants die voor een
tussenoplossing kiezen door de tafel half met
linnen te bedekken.
Ja, en dan kom ik bij het personeel. Wat
loopt de bediening er vaak slordig bij. En
waar blijft de outfit? Dikwijls herken je
de medewerkers niet eens. Ik ben
van mening dat elke horecazaak
een huisstijl moet hebben
qua bedrijfskleding. Een
barmedewerker in een sloof en
met de vlinder voor, waar zie je
dat nog?
Een goede aankleding draagt bij
aan een goede entourage.
Albert van Keimpema
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KOST WINNING
Timen Rinia
Leeftijd 35.
Geboorteplaats: Makkum.
Woonplaats: Makkum.
Burgerlijke staat: Getrouwd met Sandy, twee jongens van 8 en 6, een meisje
van 3.
Opleiding: RSG Sneek, Visserijschool,
MBO I stuurman/machinist, maritieme
officiersopleiding in Den Helder.
Werk/carrière: Stuurman Kustvaart
Harlingen.
Functie: Directeur/eigenaar Rinia Fietsen.
Restaurant: It Posthûs Makkum.
Kok: Alwin Kalt.
Bediening: Romy Cuperus.
Interview Albert van Keimpema.

MAKKUM – Het lijkt wel of de
generaties Rinia tegen wil en
dank in hun 128-jarige familiebedrijf terechtkomen. Nadat
oprichter Tjeerd als smid en instrumentenmaker op een gegeven moment in fietsen begon
was het maar afwachten of zijn
zoon Tjeerd jr. terug zou keren
van zijn tewerkstelling tijdens
de oorlog in Duitsland, waar
hij een Poolse vrouw trouwde.
Toen dat wel gebeurde lag het
niet in de lijn der verwachting
dat zijn zoon Theo, de derde
generatie, hem zou opvolgen.
Theo was leraar Nederlands.
Maar toen zijn vader vrij jong
overleed vond hij het zonde
dat het bedrijf niet zou voortbestaan en daarom ging hij toch
maar in de fietsen. De vierde generatie Timen op zijn beurt was
stuurman op de grote vaart; een
mooie, goedbetaalde functie.
Toch ging ook hij overstag.
‘Ik heb tussen mijn 19e en 27ste
gevaren op coasters van Kustvaart
Harlingen. Dat was een prachtleven, net een jongensboek. Met de
fietsenzaak was ik totaal niet bezig. Tot in 2013 Sandy zwanger
raakte. Ik lag met mijn kraanschip
afgemonsterd in Noorwegen, en
besloot het varend leven vaarwel
te zeggen en mijn toekomst in het
familiebedrijf te zoeken. Ik heb
daar geen spijt van. Er is meer dan
geld. Ik ben een familieman. Bizar
hoe sterk je band met je kinderen
kan zijn,’ vertelt Timen.
Zijn schooljaren waren niet zijn beste. Timen bakte er niet veel van.
Hij verliet vrijwillig het gymnasium.
Wat er van hem moest worden wist
niemand, of toch wel. ‘Iemand uit
het onderwijs gaf mij de tip om
met mijn handen te werken. Dat
deed ik altijd al graag, de handen
uit de mouwen slaan. Als jongen
werkte ik op een autosloperij, een
scheepswerf en in café De Prins.
Mijn hele jeugd heb ik in Makkum
doorgebracht.’
Wat wilde je worden?
‘Toen ik jong was boer of brandweerman. Wel, het laatste is gelukt
want ik zit bij de vrijwillige brandweer hier.’

AALDERING PINOTAGE ROSÉ MAGNUM IS VERKRIJGBAAR BIJ
DE LEDEN VAN FRYSLÂN CULINAIR

Journaal

Nederland is een fietsland bij
uitstek met het meest uitgebreide, beste fietsennetwerk van de
wereld. Hoe is het om daarin te
ondernemen?
‘Een fiets verkopen is niet moeilijk,
mensen hebben de keus voor de
aanschaf al gemaakt en ze hebben
het model al in hun hoofd. Ons assortiment is breed en ik heb veel
fietsen op voorraad. Dat laatste is
de truc. Ik ben nu al bezig met de
planning voor 2024. Volgend jaar
is al meer dan uitverkocht. Goed
inkopen is een kwestie van aanvoelen. Kijken doet kopen bij ons. Ik
verkoop het programma van Accell;
Batavus, Sparta, Koga en Lapiere.

Inger Altenburg, Romy Cuperus, Carin Oostenveld, Timen Rinia
en Alwin Kalt.

‘In Nederland zijn meer fietsen
dan mensen’
Topmerken die bekend zijn. Echter,
een fiets op de weg houden vraagt
aandacht en daar zijn wij voor. Wij
kunnen onze klanten garanderen
dat ze een fiets in geval van een
reparatie binnen 48 uur terug hebben. Wat wij namelijk aan onderdelen bestellen hebben we de volgende dag in huis. Een zaak als de onze
moet het van service hebben. Dat
is onze kracht. Ik wil geen matige
kwaliteit verkopen en ik ben ook
niet iemand die gaat manipuleren
met bijvoorbeeld een e-bike om die
sneller te maken. Dan ga je op de
stoel van de fabrikant zitten en ben
je ook verantwoordelijk voor slijtage, schade of gevolgen. Er is naast
heel veel goede fietsen ook rommel
op de weg. Er gebeuren best wel
veel fietsongelukken. Omwille van
de veiligheid ben ik eerder voorstander van een verplichte jaarlijkse
keuring dan van een helmplicht.’
Timen heeft onlangs een nieuwe
stap gezet: hij is een tweede zaak
begonnen, in Harlingen. Hij kon er
op een mooie locatie aan de Kleine Voorstraat een pand kopen, de
vroegere Blokker-vestiging. De omzet is goed, de winst ook. Tijd om
uit te breiden.
Corona legde hem geen windeieren: ‘De reisbranche donderde in,
mensen bleven in eigen land, kochten spullen en gingen nog meer
fietsen. Grappig om daar achter te
komen, achter een nieuw koopgedrag. Men zocht ontspanning en
verwenning. Gevolg is wel dat er
krapte komt in onderdelen. Er zijn
mensen die onderdelen gaan verzamelen voor het geval dat. Zoals
tandwielen waarvoor de levertijd
is opgelopen tot twee jaar. Ik heb
meegemaakt dat iemand een racefiets kocht voor de onderdelen, het
frame mocht ik houden. Een fiets is
een belangrijk bezit voor mensen.
Het is een gekkenhuis. Ik vraag me
af: hoe lang houdt dit nog aan?
Aan de andere kant: in Nederland
zijn meer fietsen dan mensen. Ik
heb klanten die elke drie, vier jaar
een nieuwe fiets kopen. Zo gauw
zal de markt niet verzadigd raken.
Er is bovendien een geweldige
infrastructuur voor fietsen gerealiseerd; het zal een van de populairste outdooractiviteiten blijven.’
Rinia is graag de trendsetter. Zo
was het bedrijf de eerste dealer
in Friesland die elektrische bakfietsen verkoopt. Met de verhuur
begon Timen zeven jaar geleden.
Het was even spannend maar het
sloeg aan. Binnen een jaar was de
investering terugverdiend. Maar het

bedrijf is ook nuchter, gaat niet met
de stunters mee. Timen: ‘Laat ze
maar schreeuwen, wij doen dit al
128 jaar.’
Bij het 125-jarig jubileum kreeg
Rinia Fietsen het predicaat Hofleverancier. Een prachtige waardering volgens Timen, die nog wel
even moest uitzoeken wanneer
het nou precies was begonnen.
Gelukkig vond hij het bewijs dat
zijn overgrootvader een klus deed
voor de zuivelfabriek in Zurich. Er
zat geen vlekje op het blazoen en
toen mocht Timen het schild op de
gevel schroeven.

MENU
START
Vers desembrood van bakker Kluft met
dips en dolce olijven

AMUSE
Luchtige tom kha kai met garnituur van
koud gerookte zalm en lente-ui

1STE GANG
18 maanden gerijpte ham & regionale
geitenkaas, gemarineerde little gem,
zoetzure wortel en chutney van
Amsterdamse ui

2E GANG
Bisque van strandkrab met Hollandse
garnalen en pernodschuim

3E GANG
3 bereidingen van Frysk Angus,
jodenhaas, bitterbal, en in Mackum
bier gestoofd rundvlees, verse
gnocchi, seizoensgroente en zoete
aardappelpuree

4E GANG
Kaasplateau: reade jutter, morbier, lytse
witte (geitenkaas van Doetie), tête de
moine en oude nagelkaas van boer
Bokma met appelstroop, walnoten en
vijgen

5E GANG
Taartje van roodfruit met yoghurt en
luchtige witte chocolade
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De maandag van de tweede bouwvakweek is een hoogtijdag in
Woudsend. Dan namelijk zeilen de skûtsjes op het Heegermeer. Dit
jaar ging het festijn helaas niet door vanwege corona. Sjouke en
Maya Schilstra van Vis en Meer wilden echter de feestelijke dag niet
ongemerkt laten voorbijgaan. Ze deden een uitnodiging de deur uit
en de respons was groot. De hele zaak was bezet en je mocht zelfs
spreken van een skûtsjesfeer in het visrestaurant.
Fryslân
Culinair
labelhouders
De gasten
werden
verwend.

bij

even
en
n

Skûtsjediner in Vis en Meer Wild Art Diner in een
jachtige wereld

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

De Waard van Dokkum Dokkum
Restaurant logement De Hinde Hindeloopen
Restaurant de Jouster Toer Joure
Restaurant
Restaurant
Zuiver JoureDe
by Oranjetuin
Marten & NelyTjaarda
Joure
Oranjewoud - www.tjaarda.nl
Bistro Aragosta Leeuwarden
It Posthûs Makkum
Restaurant
De Oranjetuin
Tjaarda
Oranjewoud
Restaurant
Zuiver
Vlieland
Restaurant
Vis
en Meer Woudsend
Vlieland - www.zuiver-vlieland.nl
Restaurant Zuiver Vlieland Oost-Vlieland
Restaurant Le Petit Bistro Sneek

Oesters,
blini’s met kaviaar, Friese paling, kreeft,
Echte Bakker Marten Boonstra Akkrum
door
Tjipke Tjalsma
op de green egg
Bakker Kluft Makkum
gerookte
zalm,Schaafsma
kalfsvlees
en sushi van
Patisserie
De Korenbloem
Franeker
Bakker De Vries
Doozo passeerden
deKoudum
revue. Mensen
Kaasboerderij “De Gelder” Tijnje
konden
in hetDerestaurant
zitten en op
Kaasmakerij
Nijlander Workum
Pieter Peit’s
Hoeve
BV Lies
het nieuwe,
fraai
beschutte
terras achNatuurtuin It Hummelhûs Oudehorne
ter. Alleen
het beste was goed genoeg.
Ambachtelijke Slagerij Menno Hoekstra Anjum
SjoukeVanhaalde
het
vlees
Huisstede dé
Slager
Dronrijpbij Sjouke
Weduwe S. Joustra & Zn.
Boomsma Distilleerderij
Fiskerijbedriuw De Jager
Ijsselmeervisbedrijf Bootsma

Bouma van Tres Vers in Sint Nyk, de
sushi bij Doozo en vis bij Veltman Vis
Service.
Sjouke kon terugkijken op een zeer
geslaagd evenement: ‘Volgend jaar
doen we dit weer. Al veel reserveringen zijn binnen. Met het terras erbij
hebben we de capaciteit flink kunnen
op schroeven.’

De wereld is jachtig. Hoog tijd dit najaar om te relaxen en te
genieten. Een moment voor uzelf en uw naasten. Reden voor Galerie
Autrevue om in samenwerking met Restaurant ‘de Oranjetuin’ van
Hotel Tjaarda Oranjewoud het Wild Art Diner te organiseren. Een
volledig verzorgde avond vol kunst, cultuur, muziek, verhalen, een
veiling en een topdiner.

Sneek
Leeuwarden
Reduzum
Hindeloopen

1

Restaurant Vis en Meer

Woudsend - www.restaurantvisenmeer.nl

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

scan de QR code en meld u aan voor de FC nieuwsbrief.
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De Waard van Dokkum
Markt 30a - Dokkum
T 0519-220350
www.abdijvandokkum.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
Bistro Aragosta
Voorstreek 12, Leeuwarden
T. (058) 30 30 481
www.bistro-aragosta.nl
It Posthûs Makkum
Plein 15, Makkum
T. (0515)231 153
www.itposthus.nl
Restaurant
De Oranjetuin Tjaarda
Kon. Julianaweg 98,
Oranjewoud
T. (0513) 43 35 33
www.tjaarda.nl

6

1. Sjouke en Maya Schilstra. 2. Stamgasten op uitnodiging van Rob en Marja
Kox. Rob, afkomstig uit de Zaanstreek, boert goed in het vastgoed. Hij en Marja staan
op de derde rij links. Verder van links af Aafke Bakker en Lammert de Jong van
de Woudsender timmerfabriek. Middelste rij vlnr: Sjoerdje Haarsma (weduwe van
wijlen architect Bert Haarsma), Rika Kuipers, Leo Visser (vroeger Woudsend
Verzekeringen en bestuurslid van de SKS) en Johannes Kuipers, oprichter van de
toonaangevende, gelijknamige rvs-industrie. Vooraan Gryt Visser en Zaankanter
Ger Bakker, vriend van Rob Kox. 3. Trouwe gasten op culinaire events: Ineke
en Frits Kremer. 4. Directeur/eigenaar Luuk Jellema van Veltman Vis Service in
Harlingen, dé visleverancier van het Noorden. Hier met zijn vriendin Debbie Jager.
Luuk kon in coronatijd de organisatie oppakken. Hij zit nu alleen in de leiding van het
bedrijf. 5. Womanizer Albert Bosscha, woonachtig in Leeuwarden, recreërend in
de brugwachterswoning in Woudsend, werkzaam als projectmanager bij het Kadaster, heeft de hoofdprijs: de 33 jaar jongere advocate Anneloes van der Welle
(werkzaam bij Rauwerda Advocaten in Leeuwarden). Rechts Willem Nicolai van
Doozo, de sushispecialist met een restaurant in Leeuwarden en een cateringafdeling.
Willem runt dit bedrijf met mede-eigenaren Michel Branger en Ron van der
Staay. Tot voor kort bezat Willem het Italiaans restaurant Fellini City Lounge aan het
Zaailand in Leeuwarden. Dat heeft hij verkocht. In studentenhuisvesting Markt 058 is hij
restaurant Sophia’s begonnen. De keuken daar staat onder leiding van Gilbert van
der Heide, de vroegere chef van voormalig restaurant Frouckje State in Ryptsjerk.
6. Michel Branger bereidde de sushi’s ter plaatse. Doozo maakt naam met sushi’s.
Hoe? Gewoon: wassen, koken, mixen met azijn en kruiden, rollen en… smullen maar!

U wordt in stijl ontvangen met uitnodigende tonen van jachthoornblazers en met amuses en bubbels
in een natuurlijk groene omgeving.
U waant zich even in de wereld van
de traditionele jacht, die niet zonder
de liefde voor de natuur kan. Thom
van der Heide, voormalig eigenaar/
gastheer van sterrenrestaurant Frouckje State en nu food and beverage
manager/gastheer in Restaurant ‘de
Oranjetuin’. Hij zorgt met zijn brigade
ervoor, dat het u culinair aan niets zal
ontbreken. U geniet aansluitend van
een exquise 4-gangen wildmenu incl.
wijn- en waterarrangement. Tijdens
het diner worden er ook verhalen
voorgeschoteld over de jacht en over
jagers en prooien in het dierenrijk. U
hoort verhalen over enkele bijzondere jachtvoorwerpen uit Noorwegen
en Groenland die ook geveild worden. Natuurlijk is er fijne muzikale
omlijsting.
Kunstenaars Randolph Algera,
Gabriëlle Westra, Rein Pol e.a.
tonen bijzondere schilderijen van
jachttaferelen. Om te ervaren wat de
jacht zoal inhoudt, zijn de hosts een
keer mee geweest. De kunstenaars
vertellen over het ontstaan van het
kunstwerk.

De werken worden speciaal voor dit
event geveild. Een deel van de opbrengst wordt geschonken aan het
Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF)
dat zich inzet voor het behoud van
de Friese natuur en tradities.

Voor € 175 heeft u een compleet verzorgde avond. Reserveren van een
tafel kan vanaf nu via info@autrevue.
nl of rechtstreeks bij Tjaarda onder
vermelding van aantal personen en
‘Wild Art Diner’.
Wild Art Diner, vrijdag 19 november 18.00. www.autrevue.nl en
0653378851 Randolph Algera.

bier-winkel com

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

BIEREN VAN OVER
DE HELE WERELD
OP 1 WEBSITE!
De beste oplossing vraagt om maatwerk

De echte
De echte
ONE-STOP-SHOP

Bij Bakker Vakkeuken werken we aan prachtige
projecten in de horeca, het onderwijs, de zorg
en de maritieme sector.

ONE-STOP-SHOP

Kennismaken? Bel 0518 - 46 30 00

De echte
van
ontwerp tot productie
ONE-STOP-SHOP
van ontwerp tot productie

kom ook in onze winkel Tsjûkemarwei 20 • Sint Nicolaasga

ambacht
maakt het
verschil

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

