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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

Het natuurlijk 
parelende water

BRU® ontspringt natuurlijk bruisend  
in een beschermd natuurgebied  

in de Belgische Ardennen. 

Zijn unieke smaak, fijne natuurlijke parels  
en minerale evenwicht doen gerechten  

en wijnen alle eer aan, waardoor élke smaak 
helemaal tot zijn recht komt. 

Geen wonder dus, dat grote chefs  
altijd voor BRU® kiezen  

als perfecte tafelgenoot  
bij hun gastronomische creaties.

 www.bruwater.nl 

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.

Museum Dokkum verleent plukrecht 
Moerbeiboom aan De Waard van Dokkum
Onlangs heeft Museum Dokkum het plukrecht van de zeer bijzondere Moerbeiboom verleend aan restaurant De 
Waard van Dokkum. De Moerbeiboom naast de Sint-Martinuskerk op de Markt is de oudste Moerbei van Europa. In 
augustus is het oogstseizoen begonnen en zijn groene netten boven de grond opgehangen. Zo kunnen de zwarte 
bessen makkelijk geoogst worden. Dit proces duurde ongeveer vijf weken. 

Er moest iets op gevonden worden 
en dat lukte Willem Vellinga. Hij 
bedacht een onverslijtbare kunst-
stof afdichting met een magnetisch 
veld. Dat is namelijk de truc: hoe 
maak je twee verschillende mate-
rialen als kunststof en rvs magne-
tisch. De vinding bleek het Ei van 
Columbus te zijn! Na anderhalf jaar 
experimenteren en tests bij klanten 
was het nieuwe concept dusdanig 
beproefd, dat Bakker Vakkeuken 
er de markt mee op kon gaan. He-
lemaal toen de Keuringsdienst het 
systeem fiatteerde.
‘Een duurzame en degelijke oplos-
sing. De deuren sluiten perfect. We 

geven er vijf jaar garantie op en het 
voldoet aan de HACCP-normering,’ 
aldus Peter.

Het bedrijf heeft patent gekregen 
op het afsluitsysteem dat onder de 
merknaam Liminal zelfstandig en 
dus onafhankelijk van Bakker in de 
markt opereert.
 
Liminal heeft een enorme potentie. 
In nieuwe keukens zal het systeem 
worden toegepast terwijl de ver-
vangingsmarkt groot is.
Peter: ‘Het mooie is dat wij hier als 
team aan hebben gewerkt.’  

De Waard van Dokkum kreeg toegang 
tot de boom en was verantwoordelijk 
voor het oogsten van de moerbeien. 
De bessen lijken op een vergrote 
versie van een braam of framboos en 
smaken zuurzoet. Het is overigens een 
zachte vrucht die bij aanraking snel 
sap verliest. De moerbeien werden 
op de menukaart van het restaurant 
gezet. Chef-kok Michael Roest ging 
de vruchten in verschillende gerechten 
verwerken. Bovendien is gemeente 
Noardeast-Fryslân van plan om in het 
najaar een kloostertuin aan te leggen 
rondom de boom. Hier zullen verschil-
lende kruiden worden geplant. 

Vanaf september wordt de kaas van 
kaasmakerij de Nylander geprodu-
ceerd dicht bij de bron, daar waar de 
Jersey-koeien hun melk geven in het 
zeer landelijk gelegen It Heidenskip 
(nabij Workum) midden in de prachti-
ge, grazige en kruidenrijke landerijen.

Kom en bewonder deze nieuwe kaas-
makerij  midden in de wereld waar 
Fryslân Culinair een mini-event orga-
niseert op het bedrijf van de familie 
Bokma. De Nylander, labelhouder 
van Fryslân Culinair, is klaar is voor 
een nieuwe toekomst.

Deelnemers worden op donderdag 
22 september ontvangen om 12.00 
uur. U leert alles over de boter- en 
kaasproductie. 

Culinair wordt de bijeenkomst ver-
zorgd door restaurant-logement de 
Hinde in Hindeloopen:
Kaas van de Nylander, brood van 
mevrouw de Molenaar, andere pro-
ducten van leveranciers uit de Zuid-
westhoek van Friesland, Laurent 
Perrier-champagne en wijnen van 
Fryslân Culinair-vrienden.

Wij kijken uit naar uw aanmelding!
Via info@dehinde.nl. Eigen bijdrage 
€ 27,50. Voor Fryslân Culinair-pas-
houders € 17,50.

Foto: Otto Jan Bokma trekt een kar 
in het kaaspakhuis.

Innovatie kan soms in iets heel simpels schuilen. Zo heeft Bakker Vakkeu-
ken in Berlikum, dé eersteklas horeca-inrichter van Noord-Nederland, iets 
bedacht op de klassieke rubberen afsluitingen van koelingen. Die gaan 
namelijk bij intensief gebruik dikwijls stuk en worden vuil. ‘Hygiënisch is 
dat niet en het kost veel energie om ze schoon te houden,’ zegt directeur 
Peter Oostra van het bedrijf.

Bakker Vakkeuken bedenkt nieuw 
afdichtingssysteem van koelingen: Liminal

MINI-EVENT 
bij biologische 
kaasmakerij 
de Nylander
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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 mooie van een samenwerkingsverband is de kruisbestuiving. 
Leden inspireren elkaar, kijken de kunst af, proeven een andere 
keuken, delen kennis en ervaring, bevelen collega-leden aan en 
zorgen zo voor meer beweging, meer bezoek. Je kunt veel aan 
elkaar hebben. Daarom is het beter elkaar succes te gunnen 
dan uit broodnijd je om te keren. Bij Fryslân Culinair merken we 
steeds dat het zin heeft om op een gelijk niveau met elkaar op te 
trekken. Gelukkig staat er weer versterking aan te komen. In de 
volgende nummers berichten wij u daar over.
 
Een ander voordeel van onze restaurantclub is dat je wordt 
gedwongen om van tijd tot tijd wat te organiseren. Horeca 
moet niet stilzitten, dat doen onze gasten ook niet. Ze komen 
op eigen initiatief naar je toe. Organiseren is tevens verbinden. 
Op de kalender staat dit najaar een mini-event op kaasboerderij 
de Nylander in It Heidenskip en ons jaarlijks event, ditmaal 
te houden in de Grote Kerk van Dokkum. Dat is voor ons een 
mooie gelegenheid om collectieve gastvrijheid te bieden. Alle 
restaurants geven een proeve van bekwaamheid. Zo hopen wij 
gasten aan ons te binden en hen onderling te verbinden. Velen, 
met name de pashouders, kiezen bij voorkeur het kwaliteitslabel 
van Fryslân Culinair. Ze vinden het leuk om een ander adres te 
bezoeken. Verandering van spijs doet eten, tenslotte. Om die 
reden is het prettig dat onze zaken zo van elkaar verschillen qua 
keuken, ambiance, grootte en locatie. Fryslân Culinair is geen 
eenheidsworst maar een smakenpalet van niveau!

Tjitte de Wolff, 
voorzitter Fryslân 
Culinair en directeur van 
 hotel-restaurant Golden  
Tulip Tjaarda. 

ORGANISEREN

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  

Italiaanse studiereis van 
Wouter Brandsema

Vanuit Toscane ging de reis verder 
naar Foligno. Hier komen de truffels 
vandaan die het gehele jaar door bij 
Aragosta worden geserveerd. 

Rafaelle Giuseponni van Tartuvino 
verwelkomde Wouter en vergezel-
de hem vroeg in de ochtend naar 
Cesare Pambuffetti (de oom van 
Rafaelle). Door de extreme warm-
te is er om 5.30 in de ochtend af-
gesproken om truffels te zoeken 
in de bergen. Na 9.00 uur is het 
simpelweg te heet. In een fantas-
tisch stuk natuur bovenop een berg 
waarvan Cesare zelf de eigenaar is, 
werd gezocht naar truffels. Dankzij 
de hond van Cesare genaamd Siro 
werd 560 gram truffels gevonden. 

De truffels zijn die avond verwerkt in 
een prachtig menu in het befaamde 
restaurant Gavero Silvestro, dat een 
magnifiek uitzicht op de bergen van 
Umbrië biedt.

Met Stephan van den Berg van Unik 
Wijnen bezochten Wouter en zijn 
partner Sietske Brouwer wijnhuis 
Pasqua. Na een rondleiding in de 
kelders en over de wijngaarden was 
er een proeverij van de mooiste wij-
nen van dit wijnhuis. O.a. werden de 
Lugana 2021 Cecilia Baretta, Rosé 
Trevenezie, Valpolicella superior 
Mizzole en Amarone Delle Valpoli-
cella gedronken.

Patron-cuisinier en chef de cuisine Wouter Brandsema van Bistro Aragosta uit Leeuwarden toog afgelopen maand 
naar Italië voor een studiereis. Leveranciers van Italiaanse producten en producenten werden bezocht. De reis start-
te in Montecatini Terme nabij Florence. Hier werd de olijvenboer Querciamatta bezocht. Men produceert hier drie 
soorten olijfolie waarvan er twee biologisch zijn. Met slechts 13 hectare grond waarop de olijfbomen staan, kunnen 
we spreken van een klein en ambachtelijk bedrijf. Deze olijfolie is bij Aragosta te verkrijgen en wordt rechtstreeks 
uit Toscane geleverd door Edo de Vries.

Wouter Brandsema samen met 
Cesare Pambuffetti.

Op zondag 13 november wordt het 
jaarlijks hoogtepunt van Fryslân Cu-
linair gevierd: het event. Deze keer 
vindt dat plaats in de Grote Kerk 
aan de Markt in Dokkum, tegenover 
De Waard van Dokkum en hotel De 
Abdij van Dokkum. De entourage is 
geweldig. Het wordt een middag op 
niveau zoals de gasten dat gewend 
zijn. Opgave kan via de website www.
fryslanculinair.nl.

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 sa-
menwerking 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.

U wordt in stijl ontvangen met uitno-
digende tonen van jachthoornblazers 
en met amuses en bubbels in een na-
tuurlijk 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 
zorgt met zijn brigade ervoor, dat het 
u culinair aan niets zal ontbreken. 
U geniet van een exquise 5-gangen 
wildmenu incl. wijn- en waterarrange-
ment. Tijdens het diner worden er ook 
verhalen voorgeschoteld over de jacht 
en over jagers en prooien in het die-

renrijk. Natuurlijk is er fijne muzikale 
omlijsting. Kortom, een avond vol ver-
halen, cultuur, kunst, muziek en een 
veiling tbv het Agrarisch Natuurfonds 
Friesland.
Kunstenaars Randolph Algera, Ga-
briëlle Westra, Rein Pol e.a. tonen 
bijzondere schilderijen van jachttafe-
relen. 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 op-
brengst 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 ver-
zorgde 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 novem-
ber 18.00. www.autrevue.nl en 
0653378851 Randolph Algera.

Event in de Grote 
Kerk in Dokkum

Wild Art Diner in een jachtige wereld
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Aaldering Pinotage is verkrijgbaar bij de leden van Fryslân Culinair
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Column

Er verschijnt een stortvloed aan opiniestukken in de media dat we 
geen zuivel meer moeten consumeren. Dat zou niet zo gezond 
zijn als wordt beweerd. (Dier & Recht). Waarom schrijven deze 
mensen niet dat chips en ijs ook niet zo gezond zijn? Al komen deze 
producten uiteindelijk ook bij de boer vandaan.
Wakker Dier heeft zelfs een spotje op tv waarin zuivel als ‘niet 
zuiver’ wordt bestempeld. Een campagne die men betaalt van 
subsidiecenten die door belastingbetalers worden opgehoest. Het 
kan allemaal in dit land.
De criticasters hebben het veelal gemunt op melk en kaas. Harriet 
Duurvoort laat in de Volkskrant weten dat sinds ‘de scheldboeren’ 
voor haar nepvlees het nieuwe normaal is. Tsja, die worden ook 
gemaakt van ingrediënten die op boerenland groeien. Wat een 
hysterie.
Natuurlijk moeten we gezond eten en dat mag best gestimuleerd 
worden. De zorg raakt overbelast door een ongezonde leefstijl van 
mensen. Meer groenten, minder vlees wordt gepropageerd. Prima, 
maar vlees, mits van goede kwaliteit, kun je zeker ook tot gezonde 
voeding rekenen. Gasten van Fryslân Culinair waarderen het vlees 
hoog en ze hebben er baat bij want vlees bevat gezonde vitamines 
en mineralen die minder in andere producten aanwezig zijn.
Hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact (in het 
bijzonder in de zorg) aan de Universiteit Leiden, Jet Bussemaker, 
oud-minister, kwam onlangs met die eeuwige dooddoener dat 
gezonde voeding zoals groente duur is en om die reden niet zo 
gauw wordt gegeten door mensen uit de volkswijken. Ze trekt een 
vergelijking met een zak chips. Maar die kost op z’n minst 1,75. 
Daar heb je ook broccoli, bloemkool, bosui, wortelen, aardappelen, 
alle soorten kool, uien, sperziebonen en noem maar op voor. Het 
is schandelijk. Groenten hoeven dus helemaal niet duurder te zijn 
zoals zij beweert. Moet de boer het weer belijden zeker? Om geen 
appels met peren te vergelijken een weegschaalhypothese: een kilo 
chips kost ca. 4,50, hetzelfde gewicht in aardappelen kost ongeveer 
een kwart daarvan. Groenten zijn alleszins betaalbaar, mevrouw 
Bussemaker. Dus stop maar met zielig doen.
Eet een hutspot, ik verheug me er nu al op als ik in het najaar 
uit eten ga. Thuis kook ik het graag want het gaat makkelijk en 
snel. Harstikke lekker als je paprika’s aan de wortelen, uien en 
aardappelen toevoegt (€ 1,75 per persoon). Dan heb je niet eens 
vlees nodig. Bovendien spotgoedkoop voor een gezinsmaaltijd. 
Dankzij de hardwerkende boer. Neem gerust kwark of yoghurt na. Op 
je gezondheid!
Albert van Keimpema

ZUIVEL IS ZUIVER

KOSTWINNING
André Feddema
Leeftijd: 45.
Geboorteplaats: Veenwouden.
Woonplaats: Sneek.
Burgerlijke staat: Samenwond met 
Tineke Ybema en een bonuszoon 
van 18.
Functie: Directeur/eigenaar Unique 
Lights.
Opleiding: Mavo, cursussen, aanne-
merspapieren, leiderschapstraining.
Werk/carrière: De aannemerij en 
daarna ondernemer in LED-verlich-
ting.
Restaurant: Zuiver Joure.
Koks: Marten Haga en Dirk Barne-
veld.
Bediening: Djurre van der Woude.
Interview: Albert van Keimpema.

‘Ik pluk nu de vruchten 
van geleerde lessen’

JOURE – André Feddema is een 
echte wâldpyk van ‘niet lullen 
maar poetsen’. Al jong was hij aan 
het werk, centen verdienen, voor-
uitkomen in de wereld. Werken en 
ondernemen zit hem in het bloed.
‘Op mijn twintigste had ik al een 
eigen bedrijf en huis,’ zegt hij.
 
Dat wil niet zeggen dat het altijd 
van een leien dakje ging. Beslist 
niet. Het was aanvankelijk vallen 
en opstaan. Tot hij op zijn 29ste 
een flinke smak maakte: zijn aan-
nemersbedrijf ging ten onder.
‘Dan zie je hoe het niet moet. Er 
geldt geen excuus. Mijn vertrouwen 
was te groot, ik liep mezelf voorbij. 
Het was een dure leerschool maar 
het zet je wel op scherp. Ik pluk 
nu de vruchten van de geleerde 
lessen.’
 
Hij moest opnieuw beginnen, tijd 
voor uithuilen was er niet en het zit 
trouwens ook niet in zijn karakter.
 
Hoe kwam je in de business van 
LED terecht?
André: ‘Duurzaamheid heeft me 
altijd aangesproken. Daarin on-
dernemen leek me wel wat. Ik zag 
letterlijk het licht. LED was betrek-
kelijk nieuw toen we Unique Lights 
oprichtten. Het had potentie, maar 
het was geen abc’tje. LED was net 
uitgevonden en de kinderziekten 
moesten er nog uitgehaald worden. 
Zowel de markt als het product was 
er nog niet klaar voor.’

Wat was het moment dat jouw 
lampje ging branden?
André: ‘Ik herinner me nog dat 
toenmalig minister Jacqueline 
Cramer van Milieubeheer be-
kendmaakte dat de stekker uit de 
gloeilampenproductie ging. Er lag 
een nieuwe markt open. Philips 
noemde ons destijds de cowboys. 
Nu praten ze wel anders.’
 
Waarom?
André: ‘Omdat we overal projecten 
uitvoeren en er tegenwoordig vaak 
bewust voor onze kwaliteit wordt 
gekozen. Philips wilde de sporthal 
van Sportstad Heerenveen doen 
maar kregen als antwoord ‘dat is 
al gedaan’. Door ons! Dan weet je 
zeker dat het goed is. Een mooi 
compliment, zo beschouwd.’
 
Unique Lights is actief op tal van 
grote markten zoals de zware indu-
strie, de foodsector, de chemie, olie 
en gas, energie en havens. Groei 
was geen doel op zich.

André: ‘Ik wilde juist niet heel snel 
groeien. Daar moet je met je or-
ganisatie klaar voor zijn. Niet an-
dersom. Kwaliteit staat voorop en 
die kun je niet bieden als je te snel 
groeit. Zeker niet als opdrachten 
meer en meer uit het buitenland 
komen. Vooral in het Midden-Oos-
ten krijgen we op hoog niveau voet 
aan de grond. Nu zijn we wel klaar 
voor doorgroeien.’

Unique Lights is vooral partner van 
de klanten. Daar ligt zijn kracht, 
zegt hij.

Wat is essentieel?
André, met zijn typerende pretoog-
jes: ‘Dat je altijd jezelf blijft. Ik had 
eens een presentatie in Oman. 
Het was er snikheet en het zweet 
brak me uit in m’n nieuwe pak en 
m’n nieuwe schoenen deden zeer 
aan mijn voeten. Tijdens een korte 
break kleedde ik me om, trok een 
korte broek aan en liep op slippers. 
De presentatie werd goed ontvan-
gen en ik kreeg de opdracht. Dus 
ja, doe maar gewoon.’
 
Hard werken en gewoon doen 
leidt tot een hoge gunfactor. André 
heeft een gigantisch netwerk op-
gebouwd in binnen- en buitenland 
met contacten bij alle grote jon-
gens en met klanten als de Gas-
unie, Shell, BP, CocaCola en vele 
anderen. Nu is Unique Lights een 
van de belangrijkste LED-spelers. 
Op projectbasis opereert het be-
drijf wereldwijd. De vooruitzichten 
zijn uitstekend.
André: ‘Dankzij al onze vaste klan-
ten in de BeNeLux en de focus op 
onze marktsegmenten. Ondanks 
de olie die er bijna uit de bodem 
druipt komt in het Midden-Oosten 
veel meer aandacht voor energie-
besparing en duurzame energie. 
Men is heel geïnteresseerd in onze 
producten. Neem de raffinaderij-
en die gebouwd en de interesse 
in waterstof. Dat zijn markten waar 
wij het verschil kunnen maken met 
lampen met tien jaar garantie waar-
door er enorm wordt bespaard op 
energie en onderhoud. Op boorei-
landen en andere grote industrie-
parken geldt hetzelfde.’
 
Licht kan door de infrastructuur van 
bekabeling, stroom en sensoren 
nog veel multifunctioneler worden 
toegepast, laat André weten.
‘De mogelijkheden zijn eindeloos. 
De ontwikkeling ligt in intelligentie. 
We staan nog maar aan het begin. 
Licht krijgt veel functies. Bijvoor-
beeld het vrijkomen van schade-
lijke stoffen signaleren, processen 
monitoren, gebouwenontruiming, 
vluchtplannen, routing, automati-
sche schakeling, uitvalinformatie, 
noem maar op. Immers, verlichting 
is overal aanwezig.’
Installeren doet Unique Lights niet, 
dat laat men aan partners over 
waar een vertrouwensrelatie mee is 

opgebouwd. De begeleiding doet 
men wel.
 
Je mag hem ook een sportieve 
ondernemer noemen. André affi-
cheert zijn bedrijf graag aan sport. 
Je ziet hem overal in sportspon-
soring; bij ONS, zijn club, SWZ, 
LSC, de Zilveren Bal, op zakelijke 
netwerkbijeenkomsten als Denken 
Delen Durven Doen van Wietze 
Jongsma waar het bedrijf een sa-
menwerking mee heeft in de zui-
velsector, party’s en bij Cambuur 
waar het bedrijf adviseur is en gaat 
kijken hoe de veldverlichting en 
hufterproof-verlichting vorm kan 
worden gegeven.
‘Ik hou van mensen om me heen 
en ik hou van sport. Een perfecte 
combi.’
 
Ook de aftersales is bij hem in goe-
de handen: ‘Wij lossen het altijd op. 
Klanten tevredenstellen, daar is al-
les op gericht. Er komen daarom 
alleen maar klanten bij.’

André Feddema geflankeerd door Djurre van der Woude en Dirk 
Barneveld.

VOORGERECHT
Terrine van zalm en rivierkreeft 
met compote van augurk met 

schuim van wortel en gember en 
een olie van basilicum.

HOOFDGERECHT
Tarbot met saus van langoustines, 
crème van paddenstoelen en sushi 

met gestoofde prei.

DESSERT
Ile flottante met caramel van 

oudhollandse snoep en poeder 
van yuzu, vanillesaus met citrus 

en een cheesecake van framboos 
en sorbet van passievrucht.

MENU
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De crème da la crème onder 
de oranjekoeken

‘Hele goede koek, een smakelijk fon-
dant, mooi opgemaakt en een crème 
om je vingers bij af te likken,’ sprak 
Robèrt lovend. De crème is natuurlijk 
de kroon op de oranjekoek. Daarin 
maak je het verschil: het moeilijkst 
om te maken, de finishing touch in de 
afwerking en de smaakmaker. Slag-
room zoals je ook nog wel tegenkomt 
hoort er niet op. Dus de crème de la 
crème kwam binnen bij de voorse-
lectie van maar liefst 27 inzendingen.

De juiste winnaar dus. Robèrt legde 
uit: ‘Daarin was banketbakkersroom 
gebruikt zoals het hoort, en echte 
vanille. Ja, ik weet het, dat is duur 
maar het gaat om de lekkerste, de 
beste. Dat proef je dan.’

Daarmee wilde hij de andere finalis-
ten niks te kort doen: ‘De kwaliteit 
was hoog. Iedereen heeft zijn uiter-
ste best gedaan.’

Als Brabantse banketbakker-patis-
sier was hij best een beetje jaloers 
op de Friezen met hun schitterende 
oranjekoek die bij elke feestelijke 
gelegenheid wordt getrakteerd.

‘En dat voor een armeluiskoek zo-
als ‘ie vroeger werd genoemd,’ vulde 
Reitse Spanninga aan. De oud-voor-
zitter van de restaurantclub organi-
seert en presenteert de verkiezing al 
ruim twintig jaar. Net als in 2021 vond 
de finale plaats in Joure. Ditmaal niet 
op het terras van Zuiver maar van 
De Jouster Toer aan de voet van, 
inderdaad, de Jouster toer (toren). 
Onder leiding van patron-cuisinier 
Johan Schotanus werd een perfec-
te lunch bereid in de vorm van een 
salade Niçoise. Van Beckhoven en 
zijn vrouw Pirjo de Winkel kregen ’s 
avonds een diner in De Hinde aange-
boden en ze sliepen daar ook.

‘Geweldig om te doen en een fantas-
tische gastvrijheid.’

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

Een typischer Fries product als oranjekoek is er niet. Tijd om weer eens de 
beste te kiezen tijdens de jaarlijkse streekproductverkiezing van Fryslân 
Culinair. Niemand minder dan Robèrt van Beckhoven (Heel Holland Bakt) 
zat de jury voor. Hij kreeg de winnaar waarop hij had gehoopt: bakker Roel 
Boonstra uit De Knipe.

Winnaar Roel Boonstra met Reitse Spanninga (l) en Robèrt van Beckhoven.

De winnende oranjekoek.

FINALISTEN: 
Bakkerij Boonstra Knipe (Kampioen)
Bakkerij Lenes Heerenveen
Mevrouw de Molenaar Witmarsum
Bakkerij van der Kloet Franeker
Bakkerij Boonstra Akkrum

Jildert de Jong van Fourcroy 
schonk een droge, gastronomische 

toprosé van Domaine BY.OTT die 
vinoloog Johan Schotanus ook in 
zijn zaak op de kaart heeft staan. 

Een absolute aanrader!

Toeschouwers in de Midstraat: Marc 
van Gulick (Bistro Nijeholt), Fryslân 
Culinair-bestuurslid Roland Bakker 
(Zuiver Vlieland) en Aafke van der 
Veen (secretaresse Fryslân Culinair).

De finalisten: Jippe Braaksma 
(Mevrouw de Molenaar Witmarsum), 
Arjen Hoekstra (bakkerij By Marten 
Boonstra Akkrum), Roel Boonstra 
(bakkerij Roel Boonstra De Knipe), 
Douwe Jan Lenes (bakkerij Lenes 
Heerenveen) en Jurian de Groot 
(bakkerij Van der Kloet Franeker).

Robèrt van Beckhoven en Tryntsje 
en Reitse Spanninga en voorzitter 
Tjitte de Wolff van Fryslân Culinair 
(2e van links) met de juryleden (vlnr) 
de Lemster bakkersdochter Diana 
Thijsseling, Jeltsje Hovinga-van 
der Meulen (De Korenbloem Sneek/
bakker Schaafsma Franeker, de 
vorige winnaar) en bakkerijspecialist 
Wietse Schiere van Koopmans Meel.

Gastheer- en vrouw Johan 
Schotanus en zijn echtgenote 
Diana Thijsseling van restaurant De 
Jouster Toer.

Aan tafel.


