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to's, paardentrailers. talloze aparte jubileumbrouwMaar ook: noordelijke sels,maar ook een uitgelezen Tonuchterheid alom. We kay AszÍ. Ongebruikelijke wijzijn in Beetsterzwaag, de parel nen, bijvoorbeeld uit Ituoatië en
van Opsterland. Een kalm dorp Canada. Eigenwijs. De baas
in het oosten van Friesland met beaamt dat direct. "Als ik iets
zo'n 3500 inwoners, tijdens de leuks zie, moet ik het hebben."
kabinetsformatie in januari nog We kopen een late haruest ríesling
het centrum van media-Neder- van Mission Hill, een fijne Canaland.
dese dessertwijn, die ruikt naar
Dat was slim bekeken van Bal- vrieskou met een vleugje appel.
kenende cs. want in het restauJe kijktje ogen uit. Engelsbier:
rant van Lauswolt - de Heeren Monty Python Holy (Gr)Ail of bier
van Harinxma - kun je verdu- uit Frankrijk, gebrouwen in Belveld lekker eten. Er zijn zelfs gië, gearomatiseerd met Noordkenners die zeggen dat in het Franse jenever: La Wambrechies.
fraaie hotel het beste restaurant Een opvallende selectie whisvan de provincie is gevestigd. lqy's, inclusief de Friese. Een eiKost een lieve duit. maar dan eet gen merk
berenburg
voor
je ook als een vorst. Kun je wél al- slechts €8,95 per liter, afkomvast oefenen voor wanneer je stig van Brons in Gorredijk. Áchmet Beatrix een vorkie mee- t er de toonbank staan tient all ensnufprikt.
felpotsjesgevuld met drank waaiFijnproevers taxeren Beetster- aan de klant mag ruiken. Proe.
zwaag als culinaire hoofdstad ven niet. "Dat doen we bij het cavan Friesland. Niet alleen dank- fr hiernaast", lacht Brouwer.
zij de grandeur van Lauswolt. Denk dus niet dat we een slokje
Welnee, De Sweach telt diverse hebben gehad van 's mans trots:
gerenommeerde
restaurants. een onbetaalbare Bas Armagnac
Dineren in het statige Prins uit zijn geboortejaar 1951. Of
Heerlijck is een feest, of neem toch wel...?
een voorpoef,e in de halfbesloWe bewonderen de fraaie koften tuin. Bij Lyfs eet je prima, De fiewinkel van Lotties aan de buiFreule en Het Witte Huis trach- tenkant, en stappen aan de overten aan te haken bij de hoge stan- zijde het voormalige armenhuis
daard, terwijl ook het oosterse binnen, waar Peter Leon Wiin en
Kota Radja op weg is naar de Spys is gevestigd, een winkêl in
roem van weleer. En voor de opbouw. De openingstijden zijn
snackbaradepten: bij Sjoerd en erg bescheiden (van 23 juli-4 auAnneke van De Jong's cafetaria gustus alleen op zaterdag van 10eetje een frietje als zatje gezellig 17 uur, normaal ook donderdagbij hun thuis in de huiskamer.
en wijdagmiddag vanaf 14 uur),
De oorsprong van Beetster- dus grijpen we nu onze kans.
zwaag ligt rond 1200, en inderDe Italiaanse rode wijn, een
daad: als je zo oud bent, heb je 'herfstige' Negro Amaro (€8)uit
heel wat te vertellen. Wie daarin
Salento, en de volfruitige Argengeinteresseerd is, doet er goed tijnse rosé van de malbecdruif
aan een van de historische wan- (Magellanes, €6) kopen we op
delingen te volgen (zie káder); advies. We schaffen ook fantaswij komen voor het lekkers. In tisch volle 'vers'getapte olie uit
de Hoofdstraat stevenenwe af op Apulië aan (0,2 liter voor €9, inde slijterij van Sipke Brouwer, clusief fles voor hergebruik).
waar Hermus op een bord Cana- Ook u mag alle olie proeven. En
dese wijn ziet aangeprezen. Zandstra vindt een potje onge
"Sommige zijn juweeltjes", pre- zoete Vlaamse mostaard van De
velt hij, hopend op een koopje.
Iftoon uit Beveren (€2,50; 200
Al bijna een kwart eeuw be- gram). Voor zijn verzameling custiert de 56-jarige Brouwer licuriosa.
(what's in a name), zijn winkel
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zijneenanijzigvolkje
DeFriezen
e Hoofdstraat van Beetveel
heeft
sterzwaag
moois te bieden. De riiklon i'an rveleer zie je terug in
taaie oude panden met dito ge
rlsienen. r'erborgen tuinen en
aa;lties. Op nr. 38 is het gerenG
ee:de kassencomplexuit 1869
'overtuin' van
p..'estigd. in de
der
familie Lyckreerenhuis
le:
ar:ra à \ijeholt.
\\'e passeren de gezonde winrel r-an de Groente|an, steken
n'e: bi_ide BakkersvanVerloop.De
ia..-iejugendstiltegels in de ger- :iekken onze aandacht. Het
n<>e banket heeft een naam
lclos te houden, en met vestiginF: in Heerenveen, Oldeber(cL:: en Gorredijk lijkt Verloop
k-:.:lve een aardig adresje.
-. - iliaal in Beetsterzwaagis
!e: --rime winkel, met veel
e-.-.:-:ce.recht-aan lekkernijen
tr' .-:: assortiment. Een hoekje

toerisme (mosterd met Fries
vlaggetje uit Beilen, dat vermomd ook als Drentse, Twentse
of Sallandsemosterd wordt aangeprezen) duidt op geregelde
aanloop van buiten. Maar verder
is het vooral koek. koeken. koekvariaties en koekjes. Bruin, wit,
gestreept, hard, zacht, enzovoorts.
Da's nog best moeilijk kiezen.
We verlaten de winkel uiteinde
lijk met een forse Frieseklellepoat
('kalverpoot'; een forse, kleÊkleverige koek voor €2,10), een supergevuld 'ouderwets' Fries
krentenbrood met een vleug kaneel en greinsuiker (€7,75) en
een zakFryskedírnkes (ofi,velbrosse anijskoekjes in de vorm van
(grote)duimen; 200 gram à 3,25).
De dímkes vinden gretig aftrek; deze variant is met nootjes
gebakken. Niet volgens origineel recept, meent Zandstra, bij
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Dinerenin de Friese*
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Adetlijk wondelen, historische rr
leidin g door Beetsterzwaag nE
elke woensdag in juni, juli en a
tus van 1o.3o tot 12.30 uur. Stal
taurant De Freule, Beetsterwet
Deelname: €5,5o inclusief kofl
appelgebak. Diverse (groePsla
gementen mogeliik. Bel t o51
383963 of mail naar rondferdin
sterzwoo g@hotmoil.com. Zie ot
www.lonterfonten,nl.

Op de voorgrond het voormdige armevthuis,nu PeterLeonWijn en Spijs'
wie traditioneel Fries bloed door
de aderen stroomt. Maar toch,
hij beaamt: " Heerlijk. Een uitste
kend baksel."
Hermus valt het ruime ge
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Het overbruik van anijs oP''kalverPoot'
heerst. Vooral de
geeft onafgebroken het kenmerÉende aroma af. Zandstra lacht
en breekt nogmaals een fors stuk

'ie: 'Ja' wij
af. Kauwend knikt
zijn een anijzig volkje."
vanVerloop,Hoofdstraat
DeBakkers
34.e 0512-381213.
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