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Spanga café De veehandel
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Lemmer
Het dorpscafé van Spanga is een gemeentelijk
monument en staat op de hoek van een kruising in
de N351 tussen Wolvega en Emmeloord. Aan de
andere kant van de kruising ligt het dorp Scherpenzeel
dat met een hoge zuil aan deze weg zijn beroemdste
inwoner eert: Peter Stuyvesant. Bovenop de gedenknaald zijn de contouren te zien van een 16e eeuws
zeilscheepje. Het café van Spanga met zijn charmante
doch ietwat krakkemikkige aanblik, lijkt haast uit
dezelfde tijd te stammen als het gouverneurschap
Rutten
van Peter Stuyvesant van het latere New York in het
midden van de 17e eeuw.
Dat is niet helemaal waar, het gebouw dateert uit het
midden van de 19e eeuw en deed aanvankelijk dienst
als centrale vergaderplek voor de diverse waterschappen
in het gebied. De eerste uitbater van het gebouw als
horecagelegenheid was een veehandelaar, ene
Glastra. Hij en zijn echtgenote schonken hier voor de
boeren uit de buurt, die hun vee op de veemarkten
van Leeuwarden of Zwolle verhandelden. Het bleek
een lucratieve bron
van neveninkomsten voor het
Creil
gezin van vijf kinderen.
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‘Sindsdien is er nooit iets veranderd’, zegt de huidige
uitbater, Zus Huizinga. Behalve dan dat het café ook
dienst heeft gedaan als onder meer tolhuis en
postkantoor. Het café is inmiddels ruim veertig jaar in
het bezit van de familie Huizinga. Vooral vader Piet,
tevens een verwoed pikeur, was wijd en zijd bekend.
Zus heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt en wil het bijltje er wel bij neerleggen. Dat

N351
Bantega

zou wel eens het einde kunnen betekenen van de
horecabestemming van het gebouw. ‘Want de vloeren
verzakken en het dak durft niemand meer op te gaan’,
zegt ze.
Zus vertelt met enig genoegen het verhaal van een
regelmatige passant die het café maar ‘een ballentent’ vond. De man reed voor een maaltijd liever door
naar een Van der Valk hotel in Wolvega. Tot zijn zoon,
die geïntrigeerd was door het café, hem eens dwong
te stoppen in Spanga. Slibtong aten ze en op de vraag
van Zus of die Van der Valkwaardig was, antwoordde
de man: ‘Meer dan.’ Sindsdien steekt hij regelmatig
aan bij ‘De Veehandel’.
De charme van het café is het interieur. De tijd heeft
hier stil gestaan en alles is er anders. Pollepels hangen
aan de lampen, tientallen handkoffiemolentjes sieren
een wand, de oude tapkast staat vol met van die
nostalgische blikken uit de jaren vijftig en zestig van
de vorige Bant
eeuw. ‘Alles van pake en beppe’, aldus Zus.
Alle middenstand is inmiddels al lang uit Spanga
verdwenen. Vroeger was er een smid, een garage, een
bakker, een supermarkt, een fietsenwinkel. Tegenwoordig moeten de Spangaasters naar Wolvega of
Emmeloord om boodschappen te doen. Niet dat dat
erg is, want volgens Zus doen de meeste huizen in het
dorp tegenwoordig toch dienst als recreatiewoning.
Vanaf 1989 wordt er in de prachtige natuur elke
zomer een operavoorstelling opgevoerd en heeft de
jetset ‘Het Verona van Weststellingwerf’ ontdekt.
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• Spanga (200 inwoners)
• Café De Veehandel: uitbater Zus Huizinga
Kuinre

Zus Huizinga: ‘Een Amsterdammer verkoopt zijn
garagebox aan de Prinsengracht voor 120.000 euro
en voor zo’n bedrag heb je hier een leuke tweede
woning.’
Voor het dorp heeft het café danBlankenham
ook aan betekenis
verloren. De stamgasten komen overal vandaan,
evenals de eters. Want Zus Huizinga staat wijd en zijd
bekend om haar traditionele kookkunsten. In de
winter wil het woensdagsavonds nog wel eens erg
gezellig worden wanneer het plaatselijke smartlappenkoor Kommer en Geklach zijn repertoire - van
Ketelbinkie tot Brandend Zand - oefent. Dan is het
alsof alle gasten gevolg geven aan het motto dat
ergens in het café hangt: ‘Laat de complexen maar
aan de kroegbaas over’.

Spanga Café De veehandel

9

Uitbater Zus Huizinga

10 Spanga Café De veehandel

Spanga Café DE veehandel

11

12

Spanga Café DE veehandel

Spanga Café DE veehandel

13

Achlum
N31

7

Spannum

Kimswerd

EASTEREIN café restaurant Bergsma easterein
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Neem nou ‘De pet foar ôfnimme’: gegrilde rumpsteak
Pingjum
van 300 gram vergezeld van zoete aardappel, pittige
chimichurri en een jus Zurich
van geroosterde paprika. Of
‘De kaai oant dyn hert’: gebakken eendenborstfilet
met een crème van wortel en Vadouvan, gebrande
amandelen en een jus van honing en tijm. Nou,
vooruit nog eentje dan, omdat het water je van deze
gerechten met hun Friese aanduidingen om de mond
begint te lopen: ‘Krekt wat foar jo’: gebakken diamanthaas ingerold met spek en spinazie, minigroenten, A7
krokant van PecorinoCornwerd
kaas en een jus van
mosterd.
Wons
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Breezanddijk

Voor Jelien, die er op 14-jarige leeftijd begon als
afwasser, is deze geheel andere invulling een manier
om het monumentale dorpscafé van weleer Waaksens
in stand
te houden. Het heeft ook een reputatie hoog te
houden: het staat aan het begin van het straatje dat
Witmarsum
geldt als beschermd dorpsgezicht en landelijk bekend
is van de tv-reclame voor Friese kruidkoek.
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Het scheelde weinig of het oude café was een jaar of
vier geleden caravanstalling annex woonhuis Burgwerd
geworden. NuSchettens
voelt eten in de gelagkamer als tafelen
Hichtum
Schraard
in een museum uit beppe’s tijd. Vooral de antieke
Hidaard
Er waren tijden dat in het dorpscafé een schaaltje
lampen, die soms door dorpelingen en andere klanten
Reahûs
• Easterein (970 inwoners)
pindanootjes op de bar stond en je bij hoge uitzondering
worden aangeboden, vallen op. Dankzij de sfeer van
Kornwerderzand
• Café restaurant Bergsma Easterein:
uitbater Jelien Pompstra
een blokje kaas, een stukje worst of misschien zelfs
weleer en de
authenticiteit doet het horecabedrijf
Longerhouw
Hartwerd
wel een bitterbal kon bestellen bij de borrel of het
met enige regelmaat dienst als filmlocatie: in ‘De
Bolsward
pilsje. In het schilderachtige Easterein heeft de jonge
Dream’ bij voorbeeld van Pieter Verhoef
en in ‘Dankert
uitbaatster van het bijna twee eeuwen oude café
en Dankert’, een Friestalige rechtbanksoap van Omrop
En zo lijkt een jonge Friese ondernemer
Tirns het antwoord
gekozen voor een radicaal andere
aanpak om het
Fryslân
in
de
jaren
tien,
gebaseerd
op
de
praktijk
van
gevonden
te
hebben
op
de
vraag
hoe
je een horecaMakkum
Exmorra
hoofd boven water te houden.
de bekende advocatentweeling Hans en Wim Anker
voorziening op het platteland in stand kan houden in
uit Leeuwarden.
tijden
van krimp. Ook al is het dan niet meer als
Nijland
Allingawier
Tjalhuizum
Dat kon niet meer op de oude manier: te weinig
dorpscafé met kaas en worst
bij de borrel. ‘Doch dyn
A7
stamgasten en passanten. Het oude Idsegahuizum
café Bergsma of
Jelien presenteert haar Tjerkwerd
zaak als een totaalbedrijf.
plicht en lit de
lju mar rabje’, is Jeliens motto.
Oftewel:
Ysbrechtum
‘Noflik’, zoals het in de volksmond
bekend
stond,
is
Daar
heeft
ze
ook
alle
ruimte
voor,
want
ze
beschikt
laat
ze
maar
lekker
kletsen.
N359
Piaam
Folsgare
door de 25-jarige Jelien Pompstra omgetoverd tot in
naast het restaurant en de oude gelagkamer nogWolsum
over
eerste instantie een à la carte restaurant waarin twee
een achterzaal, waar ze 1100 man kwijt kan en een
ervaren chefs de scepter zwaaien en dat inmiddels
bovenzaal waar intieme gezelschappen, met de
wijd en zijd bekend staat om de goede keuken.
borden op de pluche kleedjes, kunnen genieten van
Dedgum
Chimichurri, Vadouvan, Pecorino? Jawel, ook op de
Beppe’s Miel. Bruiloften, recepties, vergaderingen,
Blauwhuis
Abbega
Friese klei. Misschien staat er inmiddels al weer wat
seminars, feesten
Parrega en partijen, spelshows en themaGaast
Oosthem
nieuws op het menu, want de kaart verandert met de
feestjes, buffetten, een dagje wegGreonterp
met een echte Daf
Westhem
vier jaargetijden.
33 of een tocht in de omgeving op de aloude Solex,
IJlst
Hieslum
het kan allemaal in Easterein.
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