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Robert Buurma chef-kok 
bij Landgoed Lauswolt
Robert Buurma heeft als chef-kok het team versterkt van 5 sterren 
hotel Landgoed Lauswolt, dé culinaire bestemming van Noord-Ne-
derland met restaurant De Heeren van Harinxma* en Bistro Nijeholt 
die door Michelin respectievelijk met een ster en een BIB Gourmand 
zijn onderscheiden. Beide restaurants blijven onder de bezielende 
leiding staan van executive chef Arjan Bisschop.

Lauswolt-directeur Marc van Gulick 
is blij dat Robert de rechterhand is 
geworden van Arjan: ‘Robert heeft 
een gedegen achtergrond. Hij heeft 
gewerkt bij verschillende hotels en 
restaurants van niveau. De laatste 
zes jaar was hij chef van restaurant 
ZUIVER op Vlieland. Daar heeft hij 
het geweldig gedaan en iets moois 
neergezet. Zijn stijl van koken sluit 
goed aan bij ons product.’

De keuken van Arjan Bisschop werkt 
uitsluitend met eerlijke producten 
uit de eigen moestuin en verse in-
grediënten van toeleveranciers uit 
de regio. Ambacht en passie staan 
voorop.
Van Gulick vervolgt: ‘Verse produc-
ten en vakmanschap vormen de 
basis voor Roberts manier van wer-
ken. Passie voor detail, gastvrijheid 
en puurheid in gerechten staan bij 
ons centraal. Met de komst van Ro-
bert is de top van het keukenteam 

van Lauswolt weer compleet. Onze 
kwaliteit en creativiteit voor een 
ultieme culinaire beleving blijft ge-
waarborgd.’  

Bistro Nijeholt is zeven dagen per week 
geopend voor zowel lunch als diner. 
Reserveren kan telefonisch via 0512 
38 12 45 of via e-mail info@lauswolt.nl

Voor de pashouders heeft Fryslân 
Culinair een voucherboekje met 
verassende culinaire aanbiedin-
gen samengesteld. 

Bij 23 gerenommeerde adressen kan 
men terecht voor een aanbieding die 
je niet kunt laten lopen. Op deze 
manier luidt Fryslân Culinair het 
nieuwe jaar in voor de pashouders 
die het al twee jaar achtereen van-
wege corona zonder event hebben 
moeten stellen. Maar Fryslân Culinair 
zit niet stil. Zo is de restaurantclub 
begonnen met mini-events om pas-
houders kennis te laten nemen van 
mooie bedrijven die prachtige kwa-
liteitsproducten bieden. De eerste 
twee waren in Harlingen bij Veltman 
Visservice en Woudsend bij Vis en 
Meer (winterbarbecue). 

De zaken die voor pashouders van 
Fryslân Culinair een verrassende cu-
linaire aanbieding in petto hebben 
zijn: ambachtelijke slagerij Menno 
Hoekstra Anjum, restaurant De 
Hinde Hindeloopen, restaurant It 
Posthûs Makkum, Landgoed Laus-
wolt Beetsterzwaag, bistro cuisine 
régionale Aragosta Leeuwarden, 
havenbrouwerij Het Brouwdok 
Harlingen, Bakker Kluft Makkum, 
restaurant Vis en Meer Woudsend, 
restaurant De Oranjetuin Tjaarda 
Oranjewoud, museumslijterij Wedu-
we Joustra Sneek, restaurant Jouster 
Toer Joure, kaasboerderij De Gelder 
Tynje, restaurant Zuiver Joure, bak-
kerij Uilke en Janet de Vries Koudum, 
biologische kaasmakerij De Nylander 

Workum, IJsselmeervisbedrijf Boots-
ma Krekt hék woed Hindeloopen, 
restaurant Zuiver Vlieland, ambach-
telijk brood Mevrouw de Molenaar, 
restaurant Le Petit Bistro fine dining 
Sneek, restaurant De Waard van 
Dokkum, Bakkerij Schotanus Twijze-
lerheide, palinghandel- en winkel Iel 
en Mear Reduzum en Kwaliteitsvlees 
dé Slagerij Van Huisstede Dronrijp.

Op Paasmaandag 18 april worden de 
motoren gestart voor de Fryslân Cu-
linair Rally. Lekker toeren door onze 
mooie provincie en genieten van 
heerlijke gerechtjes bij onze culinai-
re topadressen. Het evenement start 
op diverse locaties. Nadere informatie 
volgt spoedig via de website. U kunt 
zich al wel vast aanmelden. Het is een 
 oriëntatierit en geen race.

Fryslân Culinair Autorally

Voucherboekje met  
prachtige aanbiedingen

Voorzitter Tjitte de Wolff overhandigt 
het eerste exemplaar van het Voucher-
boekje aan het paar Reijnders-Buitenhuis, 
trouwe gasten van Fryslân Culinair. 

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

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
Begine 52
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

De Molenaar
Mouneplein
Witmarsum
www.mevrouwdemolenaar.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

Bakkerij Schotanus
Doarpsstrjitte 10
Twijzelerheide
www.bakkerijschotanus.nl

Havenbrouwerij Het Brouwdok
Nieuwe Willemskade 8
Harlingen
www.hetbrouwdok.nl

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

In de horeca wordt ondernemer
schap van je gevraagd. De 
lockdowns hebben dat weer eens 
aangetoond. Ga er maar aan 
staan: tot drie keer toe word je 
geconfronteerd met een sluiting 
of met beperkende maatregelen. 
Op het laatste moment. Voor 
voorbereiden heb je nauwelijks tijd. 
Je moet snel denken en handelen. 

Velen denken dat nu de maatschappij weer open is dat het wel 
weer als vanzelf gaat in de horeca. Niet waar. Weer moet je als 
horecaondernemer anticiperen op deze situatie. Soms word je 
overvallen door overmacht. Is er voldoende personeel? De krapte 
op de arbeidsmarkt is flink toegenomen. Zie maar eens een 
bezetting te krijgen waarmee je verder kunt.

Een ander punt is: blijft de gast? Normaal gesproken wel als je 
kwaliteit en gastvrijheid biedt. Maar nu heeft ons land plotseling 
te maken met inflatie, met enorm gestegen energieprijzen en 
internationale onrust door de inval van Rusland in Oekraïne 
waardoor de financiële markten schommelen. Het bedrijfsleven 
heeft baat bij stabiliteit.

Met de inflatie hebben ook loonsverhogingen hun intrede gedaan. 
Als horecabranche moet je concurreren met de overheid die in 
de coronatijd behoorlijk royaal is geweest in de honorering op 
de priklocaties en voor het test en traceerwerk voor de GGD’s. 
Daar kun je als restaurant nauwelijks tegenop. Daardoor is het 
moeilijker geworden jongeren en studenten aan je te binden. En 
dat is met name in het seizoen een belangrijke kweekvijver waaruit 
je moet vissen.

Wat recht overeind blijft staan is de centrale rol die de horeca in 
de samenleving heeft. Kijk naar de blijdschap van de mensen nu 
ze weer kunnen uitgaan, dineren, feesten, een terrasje pakken. 
De horeca is bij uitstek de plek waar je familie, vrienden, collega’s 
en relaties ontmoet. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de gast 
blijft komen. Maar de ondernemer moet wel een duizendpoot zijn 
om alle ballen in de lucht te houden. Enfin, dat is ook weer een 
uitdaging!

Tot slot dank ik alle gasten van Fryslân 
Culinair voor het vertrouwen.

Tjitte de Wolff, 
voorzitter Fryslân Culinair  

en directeur van  hotel-
restaurant Golden  

Tulip Tjaarda. 

ONDERNEMERSCHAP

ColumnPaasbrunch in Tjaarda 
op zondag 17 april en maandag 18 april

Nieuw interieur voor Zuiver-Vlieland 

Circulaire projecten voor de chefs van de toekomst

Thom van der Heide: ‘Wij ontvangen 
u om 12.30 uur. De brunch duurt tot 
ongeveer 15.30 uur. Tijdens de brunch 
zijn drankjes uit het Hollands assorti-
ment inclusief (frisdranken, sappen, 
koffie, thee, huiswijn, bier). Clown 
Auke is aanwezig voor de kinderen. 
Als start serveren wij een huisgemaakte 
soep. Ons woudsterbrood met smeer-
sels staan op tafel. Vervolgens kunt u 
genieten van een brunchbuffet waar 

wij de heerlijkste koude en warme ge-
rechten serveren. De brunch sluiten wij 
af met een geserveerd dessert.’
Prijs: € 42,50 per persoon, kinderen 
2-12 jaar: € 21,25

Reserveren
Reserveren kan via tel: 0513 433533, 
per email: reserveringen@tjaarda.nl. U 
ontvangt vervolgens een bevestiging 
via de mail.

‘Tijdens de verbouwing is er geke-
ken naar een nieuwe indeling om de 
ruimte zo goed mogelijk te gebruiken, 
maar toch een fijne ambiance te hou-
den,’ zegt eigenaar Roland Bakker. 
‘De circulaire gedachte zit diep in onze 
bedrijfsvoering verankerd. 

Daarom hebben we besloten de stoe-
len niet te vervangen, maar ze op-
nieuw te bekleden met zwart rund-

leer. We hebben gekozen voor een 
ondernemer die volgens duurzame 
concepten werkt. Daarnaast hebben 
we veel aandacht besteed om de 
akoestiek te verbeteren. Wij kunnen 
onze gasten een optimale finedi-
ning-ervaring bieden.’ 

Deze duurzame uitgangspunten blijft 
Zuiver-Vlieland ook in onze keuken 
doorvoeren. ‘Daarom maken we ge-

bruik van zoveel mogelijk pure en 
eerlijke producten uit het seizoen, bij 
voorkeur uit eigen moestuin en van 
Streekboeren&Co. We kopen en ko-
ken bewust zo duurzaam mogelijk en 
met zo weinig mogelijk waste. Een 
nieuw jaar, een fris interieur. We kijken 
er naar uit er een mooi gastronomisch 
jaar van te maken,’ aldus chef Joël 
van der Heide. 

Tijdens de week van de circu-
laire economie mochten 2e 
jaarsstudenten van ROC Friese 
Poort een project uitvoeren op 
De Kruidhof in Buitenpost. 

Op basis van afgekeurde(!) aardap-
pelen werd een 8 gangenlunch be-
reid. Te gast waren leerlingen van 
het Lauwers College, burgemeester 
en wethouders van Achtkarspelen, 
topchefs, boeren en beleidsmakers en 

Sebastiaan van der Vinne die een 
inspirerend verhaal vertelde hoe hij 
van succesvol softwareontwikkelaar 
terug naar de basis ging door een 
voedselbos in Drentje te beginnen.

Dit jaar organiseert Tjaarda weer een gezellige familie-paasbrunch op 
zondag 17 en maandag 18 april 2022.

Restaurant Zuiver-Vlieland is het nieuwe jaar begonnen met een frisse 
start: een nieuw keukenteam en een nieuw sfeervol interieur. 

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.vanhuisstede.nl

Vanilla Venture
Contactweg 30e
Amsterdam
www.vanillaventure.nl

Spadel Nederland BV
Brieltjenspolder 28-D | Made
www.spadel.com

Hanos Heerenveen
Houtdraaier 2 | Heerenveen
www.hanos.nl

Bouwhuis  
Horeca en Grootverbruik
De Wieken 2 Sint Nicolaasga
www.bouwhuis.nu

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

VRIENDEN VAN  

Hâld Moed Cidery
Mientwei 6-8
Hemelum
www.cider.frl

© Bedrijfsfotografie Lydia

© Jannie Post
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SNEEK – Cultuur is behalve een be-
leving ook een business geworden. 
Zonder zakelijke aanpak redt de 
sector het niet. Er moet geld wor-
den gegenereerd. Subsidies zijn niet 
toereikend en van alleen de kaartjes 
kun je de exploitatie niet draaiende 
houden. Dus moet je de boer op, 
de zakelijke markt verkennen, on-
dernemingen aan je binden. Het is 
daarom niet zo vreemd dat Cultuur 
Kwartier Sneek een hoofd Zakelijke 
Dienstverlening in huis heeft. Een 
functie die wordt bekleed door Hans 
de Lang, een man die ruime ervaring 
heeft in de gastvrijheidssector.

Bij Cultuur Kwartier Sneek is in dat op-
zicht veel mogelijk want het complex 
omvat Theater Sneek, Poppodium Het 
Bolwerk en Kunstencentrum Atrium 
Sneek. Drie prachtige cultuuraccommo-
daties die vlakbij elkaar in de binnenstad 
gecentreerd zijn aan de Westersingel, 
de Kerkgracht en het Oud Kerkhof. Het 
complex kwam in 2012 tot stand en 
werd geopend door toenmalig vorstin 
Koningin Beatrix. Hans was er toen 
al werkzaam. Hij zorgt er in zijn hui-
dige functie voor dat het CKS ruimtes 
verhuurt, partijen als bijeenkomsten, 
recepties en feesten binnenhaalt, hij 
stuurt medewerkers en vrijwilligers aan 
en hij coördineert de sponsorgroep die 
in 2013 is opgericht. Er zijn thans 63 
leden. In de komende jaren moet dat 
aantal groeien naar 100. In de voorbije 
coronaperiode nam het ledental zelfs 
flink toe. In 2019 waren er nog 19.

Hans: ‘Bedrijven zoeken juist in tijden dat 
er minder ontmoeting is manieren van 
verbinding, het aansluiten bij platforms. 
Cultuur is een belangrijk medium. Het is 
een entourage die aanspreekt en waar 
je op een heel zinvolle wijze contacten 
kunt leggen en onderhouden.’
Hij noemt bijvoorbeeld artiesten die in 

Sneek komen optreden: ‘Ze zijn bij ons 
en dan kun je van de gelegenheid ge-
bruik maken om voorafgaand aan de 
voorstelling iets aardigs te doen voor je 
sponsors. Zo was Peter Heerschop, die 
samen met Viggo Waas het program-
ma Festen draait, laatst bij ons. Wisten 
we hem te strikken voor een ontmoe-
ting en een presentatie. Dan bied je als 
cultuurinstelling een toegevoegde waar-
de voor je ondersteuners. Men vindt dat 
verfrissend.’

De eerste die toetrad tot de groep was 
oud-burgemeester van Súdwest-Fryslân 
Hayo Apotheker.
Hans: ‘Hij vond dat hij de eerste stap 
moest zetten. Om een voorbeeld te 
geven en om anderen over de streep 
te trekken.’
Wel, goed voorbeeld doet goed volgen. 
Gerenommeerde Sneker bedrijven als 
Lankhorst, Snakeware, Lokaal 55 en 
Douma Staal sloten zich direct aan. 
Hans houdt, als het even kan, de bal 
in de ploeg.
‘Als we een klus te klaren hebben kij-
ken we uiteraard wel even of iemand 
uit de groep dat kan doen. Recent 
moest er geschilderd worden en daar 
hebben we Silvius voor benaderd. Laten 
we een partij cateren dan komen onze 
horecapartners in beeld. Je merkt ook 
dat het collectief van een sponsorgroep 
versterkend werkt voor het netwerk 
van de leden. Er is een zakelijke meer-
waarde, maar het is ook zo dat men 
de cultuur een warm hart toedraagt en 
dat men het belangrijk vindt dat een 
stad als Sneek in kunst en cultuur goed 
mee kan doen. Dat is ook goed om als 

woonstad aantrekkelijk te zijn en voor 
het vestigingsklimaat van het bedrijfs-
leven,’ aldus Hans. 

Wat wilde je worden?
Hans: ‘Ik had geen idee. De ene week 
advocaat, de andere week fietsenmaker. 
Er zat geen lijn in.’
Voor zichzelf beginnen heeft er nooit 
ingezeten bij hem: ‘Ik zie altijd apen en 
beren op de weg. Ik heb er geen aan-
leg voor. Ik denk ook te veel voor een 
ondernemer. Dat is een type die knopen 
doorhakt, die op een gegeven moment 
doet in plaats van denkt.’
Hij is geen ondernemer, hoewel hij wel 
uit een ondernemersfamilie komt. Zijn 
vader Foppe de Lang was aannemer, 
die trouwens een verdienstelijk zanger 
is. Een crooner, stijl Frank Sinatra. Ooit 
zong hij Julio Iglesias toe in de Pip’s 
Pub van het Oranje Hotel. De Spaanse 
superster bedankte hem met een ferme 
handdruk. 
‘Ik heb het wel overwogen om in het 
familiebedrijf te stappen, deed nog een 
toelatingsexamen voor de HTS omdat 
mijn vakkenpakket niet bèta was. Maar 
het zat er gewoonweg niet in, ik be-
haalde te weinig punten. Vervolgens 
heb ik een HBO-opleiding non-profit 
geprobeerd maar ook dat was het niet. 
Ik ging in de horeca werken en toen 
wist ik: dit is wat ik wil,’ vertelt Hans.
Hij ging naar de hotelschool in Gronin-
gen omdat die opleiding meer op de 
horeca is gericht dan Leeuwarden en 
bovendien korter duurt.
In zijn huidige baan voelt Hans zich geen 
manager: ‘Dat dekt de lading niet. Ik 
ben ook geen leidinggevende. Ik zit 
meer in de rol van zelfstandige die ver-
antwoordelijkheid draagt.’

De sponsorgroep is niet alleen op groei 
gericht. Ook moet het zaadje van loya-
liteit worden geplant: ‘Wij willen graag 
duurzame relaties. Zorgen dat mensen 
tevreden zijn, zich hier thuis voelen is 
minstens zo belangrijk als werving. Er 
moet als het ware het mienskipsgevoel 
ontstaan. Wel wil ik dat de sponsor-
groep wat bekender wordt.’
Johan Abma van Promotex, die mee 
eet en sinds kort lid is van de club, knikt 
instemmend: ‘Imagebuilding en good-
will kweken is in cultuursponsoring van 
belang, return of investment minder,’ 
zegt hij.
Hans: ‘Onze tegenprestatie moet ge-
richt zijn op attent zijn, gericht zijn op 
gastvrijheid, activiteiten ontplooien, net-
werkmomenten aangrijpen en privileges 
bieden bij toegang of reservering.’
Het diner in Le Petit Bistro bevalt hem 
zeer. Hij was nog niet eerder in dit res-
taurant geweest. Het blijkt een ware 
ontdekking voor de man die vinoloog 
is en door Benthe werd verrast met bij-
zonder goede wijnen.
‘Zo’n restaurant van dit gastronomisch 
niveau draagt net als cultuur bij aan 
Sneek als uitgaansstad.’

‘Cultuur is een interessant medium  
voor ondernemers’

Aaldering Pinotage is verkrijgbaar bij de leden van Fryslân Culinair

fryslan culinair aaldering pinotage oktober 2020.indd   1fryslan culinair aaldering pinotage oktober 2020.indd   1 21-10-2021   16:05:5221-10-2021   16:05:52

KOST WINNING
Leeftijd 51.
Geboorteplaats: Leeuwarden.
Woonplaats: Leeuwarden.
Burgerlijke staat: Samenwonend met 
Sophia Zandkuil, twee dochters van 
23 en 21 uit een eerder huwelijk. 
Functie: Hoofd Zakelijke Dienstverlening 
Cultuur Kwartier Sneek/Theater Sneek.
Opleiding: Havo, Hotelschool Groningen 
en marketing- en pr-opleiding.
Werk/carrière: Diverse functies in de 
horeca (o.a. Tjaarda Oranjewoud, Oranje 
Hotel Leeuwarden, Hotel Langewold 
Roden) .
Restaurant: Le Petit Bistro Sneek.
Kok: Jeroen van der Geest.
Bediening: Jeroen van der Geest 
en Benthe Smithuis.
Interview Albert van Keimpema.

Hans de Lang

Column

In de spannende Netflixserie 
Peaky Blinders die zich afspeelt 
in de jaren ’20 en ’30 is Luca 
Changretta een capo van een 
Siciliaanse mafiaclan uit New 
York. Hij is met 12 maffioso naar 
Birmingham getogen om orde op 
zaken te stellen in de vendetta 
met de beruchte gangsterfamilie 
Peaky Blinders. Bij de eerste de 
beste aanslag op Arthur Shelby, 
de broer van Blindersvoorman 
Tommy, legden direct drie 
huurmoordenaars het loodje. De 
drie keerden dus niet terug op hun 
nieuwe basis en Luca wist genoeg. 

Twee boodschappers verontschuldigden zich dat het moreel van 
de Italiaanse New Yorkgroep niet hoog was in de grauwe Britse 
industriestad in de Midlands van Engeland, waar altijd een deken van 
mist en fabrieksrook overheen hangt. Baas Luca begreep het niet. 
Hij zei zich aan te passen en was als theaterliefhebber op zijn plaats 
in Engeland. Hij maakte er het beste van. Zijn vazallen daarentegen 
beklaagden zich over het leven in Engeland. Hun kleding paste niet 
en het eten was hen een gruwel. Ze misten de fijne Italiaanse keuken 
en moesten hun maaltijden afsluiten met het dessert Spotted Dick, 
zo vertelden ze vol walging. 

Inderdaad lijkt dat geen nagerecht voor fijnproevers. Het vult slechts 
de maag. Nu was dat ook de bedoeling van moeders uit de Midlands 
die hun dochters leerden, zoals het in de serie rauw wordt gesteld, 
dat ze moesten zorgen dat ‘de ballen van hun mannen leeg bleven 
en hun buiken gevuld’. Dit is geen seksisme. Het gaat hier over 
opvoeding en cultuur. ’s Lands wijs, ’s lands eer. We hebben het in 
Peaky Blinders bovendien over een wereld en een tijd (de roaring 
twenties) met stoere mannen die in de verste verte niet lijken op de 
creeps uit The Voice.

Wat is Spotted Dick? (niet te verwarren met de dick die nu zo in 
de belangstelling staat). Wel, het is een typisch Brits nagerecht: 
een cake met niervet waarin gedroogde rozijnen of krenten zijn 
verwerkt. Hierover wordt custard gegoten. Volgens het Oxford 
English Dictionary zou de Franse kok Alexis Soyer in de 19e eeuw 
de bedenker zijn geweest. Dus zo Brits is het nou ook weer niet. De 
naam is onduidelijk. Dick kan een verbastering van deeg zijn. Spotted 
kan verwijzen naar de spikkels van de gedroogde vruchten aan de 
buitenkant. Omdat Dick een koosnaam is voor mannen die Richard 
heten (denk aan president Dicky Richard Nixon!) en ook een vulgair 
synoniem is voor penis (daar is’ie al, de dickpic van Overmars), 
wilden overheidsinstanties er Spotted Richard van maken, maar een 
goed ingeburgerde naam is niet uit gangbare taal weg te branden. 
Spotted Dick is alom bekend en overal in supermarkten verkrijgbaar.

Maar er zullen mensen blijven die ervan kokhalzen. Wie in het 
buitenland wil assimileren zal echter ook in de eetcultuur van de 
locals moeten meegaan.

Albert van Keimpema

SPOTTED DICK

Vlnr. Jeroen van der Geest, Hans de Lang en Benthe Smithuis
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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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 Bistro Nijeholt Beetsterzwaag
 De Waard van Dokkum Dokkum
 Restaurant logement De Hinde Hindeloopen
 Restaurant de Jouster Toer Joure
 Restaurant Zuiver Joure Joure
 Bistro Aragosta Leeuwarden
 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 11 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

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

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

Bistro Nijeholt
Van Harinxmaweg 10
Beetsterzwaag
T. (0512) 38 12 45
www.lauswolt.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.

Leeuwarden

Beetsterzwaag

Dé Culinaire 
adressen van 

Fryslân
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Levensverhaal, familiegeschiedenis of 
bedrijfshistorie laten beschrijven?

Bel of mail Mentis Media: 0514-531868 – avk@mentismedia.nl

Boek – Magazine – Krant – Web

Boek – Magazine 

Krant – Web

Bel of mail Mentis Media: 
0514 - 53 18 91

 avk@mentismedia.nl

Jong talent Nick 
Brink nu al chef
Voor Nick Brink (25) was De Jous-
ter Toer, waar hij nu de chef is, 
geen onbekend terrein: ‘Ik kwam 
hier wel eten met m’n moeder. 
Dat deed ze graag. We aten in 
stijl met champagne vooraf.’ Zo 
word je klaargestoomd voor de 
gastronomie!

Nick heeft zich de laatste jaren bij-
zonder sterk ontwikkeld. In betrekke-
lijk korte tijd is hij opgeklommen tot 
chef-kok. Nu heeft hij ook de juiste 
achtergronden en skills. Nick heeft sta-
gegelopen en gewerkt bij Kaatje bij de 
Sluis (toen nog onder Peter Postma 
en SVH Meesterkok Harald Hoven-
kamp) en tussen deze twee periodes 
in bij Landgoed Lauswolt en op Niveau 
IV in By Ús in Leeuwarden. 

Het zag er aanvankelijk niet naar uit 
dat zijn toekomst in de horeca zou 
liggen. Na de havo begon hij aan een 
HBO-studie geschiedenis. 
‘Een halfjaar later kwam ik erachter dat 
ik toch liever creatief bezig wilde zijn 
en met m’n handen wilde werken. Ik 
had al een baantje in de horeca en ik 
kreeg er steeds meer aardigheid aan,’ 
zegt de uit Terkaple afkomstige Nick.
En dus begon hij aan een koksoplei-
ding van ROC Friese Poort in Sneek. 
Toen hij net 18 was en zijn rijbewijs 
had gehaald, kon Nick via het BBL-tra-
ject (beroepsbegeleidende leerweg) 
stagelopen bij het fameuze Kaatje (1 
ster); vier dagen werken en een dag 
leren. Na dat jaar werd hij leerling. Via 
een uitwisseling kreeg Nick de kans bij 
Lauswolt, maar hij kon ook naar De 
Librije van Jonnie Boer. Maar een in-
spirerend gesprek met Arjan Bisschop 
bracht hem in Beetsterzwaag.
‘Ik kwam daar in een geweldig team. Ik 
heb er één jaar in meegedraaid.’

Een heel andere ervaring was restau-
rant By Ús in Leeuwarden: ‘Daar maak-
te ik deel uit van een klein team; twee 
mensen in de keuken en twee in de 
bediening. Ik kreeg daar ook meer ver-
antwoordelijkheid, moest inkooplijsten 
samenstellen, voorbereiden en plan-
nen. Het laatste jaar van mijn opleiding 
ging ik terug naar Kaatje en daar ben 
ik gebleven, tot ik in De Jouster Toer 
aan de slag kon. Hier kreeg ik de kans 
om chef te worden. Ons restaurant 

behoort tot de top van Friesland. Bij 
Kaatje lag ook een mooie toekomst 
voor me als souschef. Van mijn vriend 
Thom Sloothaak hoorde ik dat ze hier 
iemand nodig hadden en hij heeft mij 
aanbevolen. Op 1 maart vorig jaar ben 
ik begonnen. Het was een hectische 
periode. Je mag zeggen dat ik tussen 
de afhaalboxen ben gestart.’

Over zijn kookstijl zegt Nick: ‘Ik ben 
klassiek geschoold. En ik hou van 
ambachtelijk koken. Frans met een 
oosterse twist, ’s zomers vooral ook 
Mediterraan en dat alles met Hollandse 
invloeden. Ik laat mij leiden door de 
seizoenen. Zo doe ik veel met asperges. 
Wat ik belangrijk vind is het bereiden 
van sauzen en jus. Die geven het extra’s 
aan gerechten waardoor we hoog op 
smaak kunnen koken. Met ons allen 
sparren we om nieuwe smaken te 
ontdekken. De fonds vormen de basis. 
Daar ligt het geheim.’

Nick is leergierig. Hij wil alles weten. Als 
een wijnvertegenwoordiger langs komt 
gaat hij erbij zitten: ‘Als chef moet je 
wijnen met spijzen combineren. Wijn-
kennis is nodig om arrangementen 
goed op elkaar af te stemmen.’

Gastronomie is een ontdekkingsreis. 
Bij een steak tartaar heeft hij een Por-
tugese wijn van Wielinga gevonden.
Nick houdt van afwisseling. Gasten en 
zaak passen bij elkaar. Men laat zich 
graag verrassen, gasten weten dat je 
in De Jouster Toer de keuken gerust 
zijn gang kunt laten gaan.
De moeder van Nick komt nog steeds, 
met haar vriend. Ze laten zich graag 
verwennen door Nick.

Het is een heerlijk verfrissende, 
smaakvol drankje met zoete tonen, 
gemaakt van het sap van Harry M. 
Jersey- en Dabinette-ciderappels uit 
de boomgaard van Yde Yntema 
tussen de Gaasterlandse bossen en 
Friese meren; een bijzonder natuur-
gebied met hazen, reeën tussen de 
grazende Kingston Black, Hereford-
shire en Redstreak-runderen.  De 
smaak van deze cider is niet echt in 
één woord te vatten. Aprillis is een 
heerlijke dorstlesser met een fruitige 
afdronk. Prima als bruisend aperitief 
en geschikt als basis voor cocktails. 
Het is een goede begeleider van 
maaltijden, kaas en desserts.

Wat is cider?
Yntema: ‘Hoewel wij cider niet als 
wijn beschouwen is cider een wijn 
gemaakt van appels. Wat de druif 
voor de wijn is, is de appel dat voor 
de cider. Denk dan ook niet aan ap-
pelsap, maar aan al die smaken van 
de appel die in cider tot uiting ko-
men. Sinds eeuwen wordt ambachte-
lijke cider op dezelfde manier gepro-
duceerd. Wij plukken appels, persen 
ze en laten het sap fermenteren. Een 
proces waarbij gisten de suikers om-
zetten in alcohol. Daarna laten we de 

cider rusten zodat deze helder wordt 
en de smaak zich kan ontwikkelen. 
De smaak wordt in hoge mate be-
paald door de appelrassen, de gisten 
en het blenden. Het maken van cider 
heeft tijd nodig, veel tijd.’

Hâld Moed Cidery
Mientwei 6-8, Hemelum
T. 06 480 902 50
yde.yntema@cider.frl
cider.frl

Topcider van Hâld Moed
Hâld Moed Cidery in Hemelum is labelhouder geworden van Fryslân 
Culinair. Het bedrijf maakt Aprillis Fryske Medium Cider (sûnt 2015). 

Natuurlijk ging Arno Brok even langs 
bij Maarten van der Weijden die 
in Dokkum zijn zwemmarathon vol-
bracht. Vooraf wierp hij even een blik 
in de keuken van restaurant De Waard 
van Dokkum dat is ondergebracht in 
hotel de Abdij. De commissaris liet 
zich graag bijpraten door jonge, veel-
belovende koks. Hij heeft veel belang-
stelling voor het vak en lekker eten is 
een liefhebberij van hem. 

Geheim van de keuken

De Mini Events van Fryslân 
Culinair zijn een groot succes. 
Mensen willen graag achter 
de schermen kijken bij een 
interessant bedrijf en tegelij-
kertijd van lekkere wijnen en 
agerechtjes genieten. 

Op 6 maart was een Mini Event 
bij Brouwdok in Harlingen. Het 
volgend event wordt georgani-
seerd door Tjaarda en vindt plaats 
op kaasboerderij de Gelder, waar 
de beroemde Tynjetaler wordt 
gemaakt. De datum is nog niet 
bekend. U wordt hierover geïn-
formeerd. 

Mini Events

Op de foto Brok geflankeerd door vlnr  
Jeroen Stormer, Thimo Koopmans 
en Jeroen Siemonsma.


