
Het Fryslân Culinair mini- 
event op kaasboerderij de 
Gelder in Tijnje is verscho-
ven naar 14 juni. Het event 
stond gepland op 3 mei 
maar dat kon niet doorgaan. 
Kaasboerderij de Gelder an-
nex boerderijwinkel is een 
prachtig bedrijf waar zuivel 
wordt gemaakt daar waar 
wordt gemolken. Een kleine-
re afstand tussen productie 
en consument is nauwelijks 
denkbaar. 

Mini-event 
de Gelder 
op 14 juni

Journaal
 Mei - juni 2022  | 11e jaargang  |  nr. 73 www.fryslanculinair.nl Verschijnt zes keer per jaar

PASHOUDER
Word lid van Fryslân 
Culinair 
en ontvang de pas. 
Kijk op de site voor
alle voordelen. 
www.fryslanculinair.nl

Fryslân 
Culinair

Lidnummer:

Naam:

Fryslân Fryslân 
Pas

Volg Fryslân Culinair @FryslanCulinair

lokaal 
water

100% 

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.

Nieuwe naam: Parkhotel Tjaarda 
Parkhotel Tjaarda bouwt onder deze nieuwe naam verder aan haar toekomst. Na 27 jaar heeft Tjaarda de 
Golden Tulip Group verlaten en is het als zelfstandig en onafhankelijk hotel verdergegaan. De groep had 
voor Tjaarda geen meerwaarde meer omdat het aantal leden van 60 naar 14 is teruggelopen. Daardoor 
had het concept steeds minder draagvlak. 

Bij deze verandering past een nieuwe 
naam die goed aansluit bij de lommer-
rijke omgeving waar het hotel met res-
taurant de Oranjetuin en Grand-Café 
1834 is gevestigd, namelijk in Park-
landschap Oranjewoud. ‘Wij wilden 
de bijzondere ligging in deze bosrijke 
omgeving benadrukken,’ verklaart di-
recteur/eigenaar Tjitte de Wolff. 

Ook de huisstijl is nieuw. Een fraai 
gestileerd hertenhoofd siert het 
beeldmerk in de vorm van een schild 
in warme bruine en rode tinten. Het 
schild refereert aan de adellijke fami-
lies uit Oranjewoud. De vijf edelstenen 
boven het schild wijzen op de konink-
lijke historie van het domein. Het hert 
staat symbool voor de natuur. Design-

bureau Gotogrow in Oranjewoud ont-
wikkelde de merkstrategie en logo.
De Wolff: ‘Als Parkhotel staan we voor 
een excellente gastbeleving en een 
unieke ervaring. Daar willen we de 
komende jaren nog verder in uitblin-
ken. Ons doel is om de verwachtingen 
van onze bezoekers te overtreffen. We 
hebben daarom voor een nieuw the-
ma gekozen: natuurlijk gastvrij!’ 

Daar blijven de vernieuwingen niet 
bij. Tjaarda gaat de komende tijd 
grondig verbouwen. Op dit moment 
wordt er hard gewerkt aan de nieu-
we ontwikkelingen. De renovatie stelt 
Tjaarda in staat een kwalitatief nog 
hoogwaardiger verblijf te bieden in 
combinatie met een luxe service en 
een uitstekende keuken. 

Tijdens de eerste fase worden alle 
badkamers gerenoveerd en worden 
zonnepanelen aangebracht. De focus 
ligt op duurzaam ondernemen en dat 
vereist maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap. Er wordt voor 
meer dan één miljoen euro geïnves-
teerd. In fase 2 staat het volgende in 

de planning: 
•  Complete vernieuwing entree en hal 

van het hotel; 
•  Het plaatsen van airconditioning in 

alle hotelkamers; 
•  Het verder moderniseren van ne-

venruimtes, zoals vergader- en par-
tyruimtes; 

•  Het renoveren van het restaurant 
‘de Oranjetuin’. 

De eerste stappen voor een nieuwe 
toekomst zijn gezet. Parkhotel Tjaar-
da beweegt mee met de tijdgeest. De 
Wolff: ‘Het familiegevoel en de per-
soonlijke aandacht blijven. Zo ook het 
belang van onze historie. Tenslotte zijn 
wij al sinds 1834 elke dag gastvrij!’

Het managementteam presenteert de nieuwe naam.

Het nieuwe beeldmerk van Parkhotel Tjaarda.

De driedaagse vakbeurs Horeca 
EvenTT werd de afgelopen jaren 
op het Asser circuit gehouden 
maar is verhuisd naar WTC Expo 
in Leeuwarden. Om de beurs ex-
tra aantrekkelijk te maken werd 
Fryslân Culinair uitgenodigd om 
zich te presenteren. Die kans liet 
het samenwerkingsverband van 
de betere restaurants in Friesland 
niet liggen. 

De verhuizing betekende ook dat de 
kookwedstrijd om de Fortuna Carpac-
cio Bokaal naar Leeuwarden kwam. 
Selektmeat Products in Harlingen 
heeft de bokaal in 2019 in het leven 
geroepen om de vleesmessen van 

hun merk Fortuna te promoten en 
jongeren warm te maken voor koken 
en het werken met vlees. Daar heb 
je de beste materialen voor nodig. 

Aan de kookwedstrijd namen acht 
vakmensen deel. Zij bereidden een 

amuse en een voorgerecht. Deze 
werden beoordeeld door een vak-
jury bestaande uit SVH Meesterkok 
Marco Poldervaart (’t Havenmantsje 
Harlingen) en chef Marten Haga van 
Zuiver Joure. Winnaar werd (voor de 
3e keer) Jordi Heemskerk van res-
taurant Sophie in kasteel Wittenburg 
in Wassenaar.
Op de stand van Fryslân Culinair was 
het druk. Er konden nuttige contac-
ten worden gelegd en natuurlijk 
betekent een beurs ook een stukje 
gastvrijheid. Op de foto gastheer van 
dienst Sjouke Schilstra (Vis en Meer 
Woudsend) in gesprek met wijnkoper 
Jaap Poelstra van Dé Wijnwinkel/
Wijnimport Wielinga in Leeuwarden.

Fryslân Culinair present op Horeca EvenTT in WTC Expo
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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.

Het voorjaar inspireert. Dat geldt met name voor ons als 
horecamensen. Alles bloeit en groeit, ook de fruitgaarden, 
de groente- en kruidentuinen. Er valt heel veel smaakvols 
uit de natuur te halen. Het hele jaar door, maar vooral als de 
lente ontluikt. Dit is de tijd van het jaar. De asperges hebben 
we net gehad of de aardbeien zijn in aantocht. Zeker in 
Friesland merk je de natuur. Wat dat betreft hebben wij hier 
een voorsprong op veel andere regio’s. Door de gevarieerde 
landschappen en de diversiteit aan bodemsoorten in onze 
provincie, komt hier een heel breed palet aan natuurlijke 
producten tot wasdom. De kwaliteitsrestaurants weten waar 
de natuur wat biedt. En als het niet direct uit de natuur wordt 
gehaald kun je uit je eigen moes- en kruidentuin smaak aan je 
gerechten geven, of je hebt je adresjes waar allerlei groenten, 
fruit en kruiden worden geteeld en gekweekt. Onze Fryslân 
Culinair-restaurants onderscheiden zich door het beste uit 
eigen streek, uit eigen grond te halen. Streekproducten zijn 
de keukens gaan bepalen. Wie wil er nou geen lamsvlees 
waarin je de kruidigheid van weiland of zeedijk proeft? In 
tegenstelling tot veel andere regio’s kun je in Friesland nog 
wel redelijk rendabel op kleinere schaal (bio)boeren en 
tuinbouw plegen. Hier is de ruimte nog betaalbaar, alhoewel 
ook in Friesland de prijzen van grond en vastgoed flink zijn 
gestegen. Maar we blijven rasoptimisten en het voorjaar 
maakt ons blij. Dat geldt evenzeer voor de komst van onze 
gasten die na twee jaar corona weer de bewegingsvrijheid 
hebben die ze zo graag willen. De deuren zijn open, de 
keukens staan klaar 
en het terrasmeubilair is uitgezet. Wij verheugen ons op 
uw komst. De voortekenen zijn goed. Toeristen weten onze 
provincie te vinden en het ‘eigen volk’ is dikwijls onderweg 
voor een hapje en een drankje. 

Tjitte de Wolff, 
voorzitter Fryslân Culinair  

en directeur van  hotel-
restaurant Golden  

Tulip Tjaarda. 

HET VOORJAAR INSPIREERT

Column

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

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  

Droge bierworst Makkum 
Bier en droge worst gaan goed sa-
men. Nu Makkum al het Mackum 
Bier heeft lag het voor de hand 
dat een droge worst niet kon uit-
blijven. Welnu, die is er! 

Samen met slagerij Bruinsma heeft 
restaurant It Posthûs/Pand 1738 een 
recept uitgedokterd voor een worst 
die de inwendige mens een boost 
geeft. Het is een echte Friese droge 
worst maar dan met de kruiden en 
aroma’s van het Mackum Bier. Het re-
sultaat is een pittige, smaakvolle worst 
die uitstekend samengaat met een 
borrel. Alwin Kalt en Maartje van 
der Velde hebben er dan ook een 
gelegenheid voor geschapen in Pand 
1738: een dagelijks Makkumer Uurtje 
van half vijf tot half zes. De aanbie-
ding tijdens dit Happy Hour is twee 
Mackum bier met de ambachtelijke 
droge worst van Richard Bruinsma 
voor de speciale prijs van € 7,50. 

Op de foto links Alwin en rechts Richard.  

Onze Spa & Wellness ‘The Art of 
Beauty by Lauswolt’ biedt alles 
wat u zich maar kunt wensen 
voor totale ontspanning. Soms 
vergeten we te genieten, toch is 
‘me-time’ ontzettend belangrijk 
in het drukke bestaan van tegen-
woordig. 

Laat uw dagelijkse zorgen even los 
en geniet van een heerlijke behande-
ling. Ons uitgebreide salonprogram-
ma biedt voor ieder wat wils. Of u 
nu kiest voor de French Haute-Cos-
métique behandelingen van Orlane, 
voor een manicure of pedicure van 
O.P.I., een lichaamsmassage of een 
compleet arrangement, ons team van beautyprofessionals laat u volledig 

tot rust komen in een wereld van 
ultieme luxe.

Alle ingrediënten voor complete 
ontspanning vindt u in ‘The Art of 
Beauty by Lauswolt’. U kunt een vol-
ledige dag doorbrengen in onze Spa 
& Wellness inclusief een lunch of u 
kunt aansluitend genieten van een 
heerlijke lunch of uitgebreid diner in 
onze Bistro Nijeholt. 

Kijk op www.lauswolt.nl/wellness 
voor meer informatie en maak een 
reservering via 0512 38 12 45.

Spa & Wellness ‘The Art of 
Beauty by Lauswolt’

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



nr 73  |  Mei - juni 2022  Journaal 25www.fryslanculinair.nl

Oranjewoud Festival, foto: Lucas Kemper

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
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Er gaat niks boven verse producten. Toch is het bewaren van 
voedsel een kunst die je als chef moet verstaan. Een goede 
keuken is een keuken die weinig verspilt. Met name de Italiaanse 
chefs zijn er meesters in. Ze gooien uit principe niks weg. Alles 
is circulair bij hen, ze zijn inventief. Alles is bruikbaar en ze 
vinden altijd een manier om smaken te versterken met wat nog 
voorradig is.
Je staat er ook versteld van hoe smakelijk eten een dag later nog 
kan zijn. Zo vind ik mijn macaroni van een dag oud lekkerder dan 
pas klaargemaakt. Hoe dat kan weet ik niet, maar scheikundige 
koks kunnen dat vast uitleggen. Versterving van producten – 
ook wel fermentatie genoemd – is trouwens een van de vele 
bewaarvormen, net als inzouten (pekelen), wecken, verzuren, 
bevriezen, verhitten, vacuümtrekken, inblikken en verdrogen 
(stokvis!). Wat betreft het laatste: ooit op reportage in Egypte 
at ik droge worst die bij plus dertig buiten in een steeg in een 
drukkend Cairo hing, de muggen eromheen cirkelend. Andere 
buitenlanders aten pasta’s en salades in eettentjes. Zij werden 
ziek (water was de boosdoener), ik niet. De worst was kurkdroog.
Het zijn vaak rare wendingen, noden, rigoureuze besluiten 
en overlevingskunsten die aan de basis liggen van nieuwe 
technieken en oplossingen. Zo voltrok zich rond 1800 een 
voedingsrevolutie. Het was de tijd van de Franse revolutie. En 
Napoleon, die kleine oorlogszuchtige dwingeland, had een 
goede beloning in het vooruitzicht gesteld aan diegene die een 
methode vond om voedsel te bewaren. Aan het front is aanvoer 
namelijk lastig en voorraadhouden van groot belang. Na negen 
jaar pionieren kwam Nicolas Appert met de oplossing: hij vulde 
glazen potten met voedingsmiddelen, goot er water bij, deed er 
een kurk op en dompelde de potten enige tijd in kokend water. 
Een eeuw voordat Louis Pasteur wetenschappelijk aantoonde 
dat ziektekiemen worden gedood door verhitting had Appert 
dat al in praktijk gebracht. Daarmee maakte hij de weg vrij voor 
de conservenrevolutie. Tal van etenswaren konden dankzij zijn 
vernuft maandenlang worden bewaard zodat je het hele jaar rond 
van allerlei seizoenproducten kon genieten, zoals artisjokken 
bijvoorbeeld. Die kun je rustig en zonder smaakverlies uit 
blik eten en aan de hand van een mooi recept op tafel zetten. 
Recepten zijn wel op internet te vinden. 
Wie bewaart die heeft wat, luidt het gezegde. Vraag het de 
Italianen die tijdens een vierdaagse Antinori-wijnreis mij in de 
beste restaurants zichtbaar en zonder gêne ingrediënten van de 
dag ervoor in de maaltijden toverden.

Albert van Keimpema

WIE BEWAART DIE HEEFT WAT

Beleef de kracht van klassiek op 
Oranjewoud Festival 
ORANJEWOUD – De natuur van Parklandschap Oranjewoud vormt het magisch decor van het 10de Oranje-
woud Festival (3-6 juni). In drie verschillende verhaallijnen worden concerten en voorstellingen gegeven: 
van vrolijke ongedwongenheid in Play en wonderbaarlijke ervaringen in Expedition tot puur genieten in 
Comfort. Op het programma staan meer dan 200 opvoeringen, familievoorstellingen, meedoe- activiteiten 
en artistieke projecten van musici en kunstenaars. Voor Landgoed Lauswolt en Parkhotel Tjaarda is het 
festival een van de topevenementen op de kalender. Veel gasten en musici logeren in deze hotels.

Het FB Oranjewoud Paviljoen, hoofd-
podium van het festival, is deze jubi-
leumeditie te vinden in de Overtuin 
tegenover Landgoed Oranjewoud. 
Daar treden o.a. Katia & Marielle 
Labèque en het Noord Nederlands 
Orkest op. Deze tuin is het kloppend 
festivalhart, met diverse podia in de 
Proeftuin en de Rabo Kinderproeftuin. 
Dit is voor de bezoeker het begin-, 
middel- en eindpunt van het festival 
waar je kunt genieten van muziek van 
verschillende genres, voorproefjes van 
concerten, een uitgebreid kinderpro-
gramma en uiteraard een gevarieerd 
aanbod aan hapjes en drankjes. Park-
hotel Tjaarda/restaurant de Oranjetuin 
heeft een culinaire stand waar van een 
barbecue kan worden genoten. 

Play 
Het festival start vrijdagavond 3 juni 
met het openingsconcert door Mnozil 
Brass. Samen met hoogtepunten als 
het NNO met Julia Philippens, The 
Erlkings, BartolomeyBittmann, Iris 
Hond, Dominic Seldis en Marie 
Spaemann, vormt dit de program-
malijn Play. 

Comfort 
Het nieuwe Salon Podium is inge-
richt als een grote knusse overdekte 
huiskamer met comfortabele banken 
en fauteuils. Hier vinden de meeste 
Comfort-concerten plaats waarbij fijn-
proevers kunnen genieten van klas-
sieke optredens van internationale 
kwaliteit, zoals het Sitkovetsky Trio, 
het Goldmund Quartet, het Orlando 
Quintet, Maria & Nathalia Milstein 
en Cora Burggraaf. Het festival ver-
volgt de succesvolle start in 2021 van 
De Salon, een maxi-huiskamerconcert 
en talkshow ineen, met twee nieuwe 
afleveringen: op zaterdag 4 juni inter-
viewt Lex Bohlmeiijer Judith Herz-
berg en Iris Hond, afgewisseld met 
muziek door Rembrandt Frerichs 
& De Staalmeesters die ‘in residence’ 
zijn op het festival. Op zondag 5 juni 
is Geert Mak te gast bij Pieter van 
der Wielen, gaat een nieuw strijk-
kwartet van Martín Francisco Mayo 
in première en verzorgen Rosanne 
Phlippens & Friends een afwisselend 
muzikaal programma onder de titel 
‘Zeitgeist’.
 
Expedition 
De bossen, tuinen en bijzondere lo-
caties zoals de ondergrondse bunker 

vormen het decor voor veel concerten 
in Expedition, avontuurlijke concerten 
waar mens en muziek elkaar treffen 
op ongebaande paden. Zo verwerkt 
voormalig componist des Vaderlands 
Mayke Nas in ‘Zzzoem!’ haar volks-
tuinervaringen in een concert voor 
insecten, ventilatoren en fagot. Daar-
naast is er ‘Bunker Paradiso’ door de 
Spaanse musicus, videokunstenaar en 
regisseur David Fernández en een 
nieuw bijzonder project van Strijbos & 
Van Rijswijk. Onder de titel ‘Toonzet-
ters’ gaan op zaterdag 4 juni 20 korte 
composities van jonge Nederlandse 
componisten in première in een calei-
doscopische concertervaring. Tijdens 
de Nacht van het Park komt Izhar 
Elias met ‘Folly Ball’, presenteert Di-
amanda Dramm ‘Double Trouble 2’, 
brengt Celia Garcia-Gacia hemelse 
klanken voort op haar celesta en laat 
Cinema Paradiso ‘Nachtgeluiden’ ho-
ren. Dit programma wordt afgesloten 
met een middernachtconcert door 
Jean-Guihen Queyras met twee 
Iraanse slagwerkers en een lyra-speler. 

Het festival sluit maandag 6 juni af 
met een swingend optreden van Py-
narello & Gallowstreet. 

juni 2022

Volg alles www.ikbenwil.nl en op                  @ikbenwil 

Klaar voor Expeditie Kilimanjaro!
6 juni 2022
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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

T2020131_BAKKER_ADVERTENTIE_108x150mm.indd   5T2020131_BAKKER_ADVERTENTIE_108x150mm.indd   5 12-03-20   09:1112-03-20   09:11

 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

bier-winkel com

kom ook in onze winkel Tsjûkemarwei 20 • Sint Nicolaasga

BIEREN VAN OVER 
DE HELE WERELD 
OP 1 WEBSITE!

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

Fryslân Culinair Trophy 
op een stralende Paasmaandag
De Fryslân Culinair Trophy, voor het 
eerst gehouden in deze opzet, is 
een succes geworden. Mede door 
het stralende weer dat Friesland 
op de Méditerrané deed lijken. En 
het was nog maar april! 

Zo’n 100 equipes verschenen aan de 
start om half elf op Paasmaandag. 
Die was op twee plaatsen: Landgoed 
Lauswolt (Bistro Nijeholt) en Parkhotel 
Tjaarda (de Oranjetuin). De deelne-
mers kregen een routeboek mee en 
dat bracht hen behalve naar genoem-
de bestemmingen ook langs Vis en 
Meer in Woudsend, De Hinde in Hin-
deloopen. It Posthûs in Makkum en 

de restaurants Zuiver en Jouster Toer 
in Joure. De stopplaatsen waren een 
welkome onderbreking. Overal wer-
den alcoholvrije cocktails, verrassen-
de hapjes en overheerlijke gerechten 
geserveerd. 

Het ging niet om snelheid maar om 
het rijden van de goede route die ge-
detailleerd was uitgewerkt. De lan-
delijke route was zo’n 180 kilometer 
lang en voerde door mooie landschap-
pen en langs pittoreske dorpen.
Aan de finish wachtte de deelnemers 
nog een verrassing: iedereen kreeg 
een fles champagne van Laurent-Per-
rier mee naar huis.

Het event was geslaagd en is voor 
herhaling vatbaar. 

Champagne aan de meet.

Susanne Spoelstra (manege Middelsee) 
en haar Ronald (INNAX, voorzitter stich-
tingsbestuur Cambuur) bij hun Aston Martin.

Stop in Woudsend waar Vis en Meer de 
garage van Bote Pietersma gebruikt als 
drive thru. Links Maja Schilstra.

De organisatie: Kevin Post (Post Cleaning 
Drachten) en Michael Kroeze (Kroeze & 
Partners Heerenveen). Zij reden in een mat-
zwarte Porsche GT3. ‘Wij doen deze hobby 
om ons netwerk uit te breiden.’

Lunchen op het terras van De Hinde.

In Makkum bij It Posthûs. Een groet van 
vader Hans en zoon Sander Jorritsma.

Het team van Zuiver en Jouster Toer vlnr: 
Johan Schotanus, Nick Brink, Fedde 
Smit en Leny Smit.

De finish bij de bedoeïenentent op Landgoed 
Lauswolt.

De duurste auto van de dag: een Bentley 
GTC speed (€ 375.000). Eigendom van 
Hans Jorritsma. Hij is een autoliefhebber 
en hij heeft ook twee Porsches, een 9963 en 
een 911 Carrera 4S Coupé in de gelimiteerde 
Ben Pon-editie ter ere van 70 jaar importeur-
schap van Pon.  

Het gerecht gemarineerde kippendij met 
linzen, voorjaarsgroenten en een saus van 
Tom Kha Kai was een combinatie van Zuiver 
en Jouster Toer.

De Zeeuwse kraamzorgonderneemster As-
trid van der Burg (l) kwam helemaal uit 
Zeeland om mee te doen. Rechts Natascha 
de Jong. Ze reden met hun mannen Peter 
en Johan in een BMW cabrio en een Bentley.

Thom van der Heide en Tjitte de 
Wolff (Parkhotel Tjaarda) geven tekst en uitleg.

Projectontwikkelaar Erik Zwanenburg 
en Martha Bruinsma worden in hun 
Mercedes AMG GTC onthaald door Laus-
wolt-directeur Marc van Gulick.

Theo Welling (CTNet) voert samen met 
Faya den Dulle de karavaan aan in hun 
woonplaats Oranjewoud. Plastisch chirurg Tijmen de Jong van 

Centrum voor Esthetische Chirurgie Friesland 
en Claudia de Jong-Peralta van Y Me-
dia Generation Drachten klaar voor de start.

Bistro Nijeholt zorgde voor de culinaire 
finale.


