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Dit Magazine is bestemd voor binnenvaart, kust– en zeevaart,
visserij, recreatie– en zeilvaart, boeren, burgers en botenlui, zeilers, surfers en zelfs suppers,
maar bovenal voor gezellige lekkere eters en levensgenieters.
De koning en koningin, keizer en admiraal de Dikke Bries kennen ze waarschijnlijk allemaal!
Wij zijn recht door zee, laveren niet, houden koers en vaart, geven acht en staan altijd paraat!
De bemanning aan dek doet er alles aan om u in de watten te leggen.
En de chef en zijn maatjes in het kombuis zetten altijd,
tot aan het ketelbinkie toe, alle zeilen bij.

Om de lekkerste koers te varen...
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Restaurant De Dikke Bries
Wierhooft 1, 1771MP
Wieringerwerf
Jachthaven Marina Den Oever
tel 0227 511986
www.dedikkebries.nl

Logboek 21/22, 1e druk, oplage 5.000
Verspreiding: Aan tafel in De Dikke Bries, hoofdredactie; JJB, JB & SB.
Klachten: uiteraard liever niet! Maar als ze er dan toch zijn dan graag terstond,
zodat wij uw klacht kunnen beoordelen en het binnen de mogelijkheden kunnen oplossen.
Klagen achteraf via Facebook, Tripadvisor, TheFork etc. is zo kinderachtig.

EHBO is mijn lust en mijn leven,
mag ik de pleisters geven…

BENT U TEVREDEN
VERTEL HET DAN DOOR

Wetgeving betreffende
allergieën en intolerantie

HEEFT U KLACHTEN
ZEG HET ONS

(Herman Finkers)

Wij werken met vele ingrediënten en
houden onze keuken volgens de wet
op hygiëne en netheid in orde. Het
gaat in de wetgeving om de volgende
allergenen: glutenbevattende granen
(zoals tarwe, rogge, gerst, haver, spelt
en kamut), ei, vis, pinda, noten, (zoals
amandelen, hazelnoten, walnoten,
cashewnoten, pecannoten, paranoten,
pistachenoten en macadamianoten),
soja, melk (inclusief lactose), schaaldieren, weekdieren, selderij, mosterd,
sesamzaad, sulfiet en lupine. Als u
één van bovenstaande of andere nog
niet vermelde producten om gezondheidsredenen niet mag consumeren
dan horen wij dat graag en kunnen
wij daar rekening mee houden. Echter
kunnen wij u nooit met 100% zekerheid garanderen dat u er dan geen
sporen van aantreft. Juist omdat wij
met die vele producten en ingrediënten werken in onze keuken, is kruisbesmetting met één of meerdere van
de in de wet genoemde ingrediënten
niet voor 100% uit te sluiten. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Ons personeel is goedgekeurd
door het RIVM 2021/22
Al onze producten staan voorlopig
onder de bovenmatig strenge
controle van de huidige
minister van volksbetutteling
Hugo (Boss) de Jonge,
geadviseerd door o.a.
Jaap, Diederik, Ernst e.v.a.

Aanmonsteren
of reserveren
0227 511986

Sorry no
credit cards

foto Peter Bakker
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Schuitje Varen, Theetje Drinken en Hapje eten
I n de jaren van sa menwe rking me t Tr ien en Knil les van res pe c ti e vel ijk ` t T heea ter va n Trie n en de s por tviss erij
e n r ond vaar t en van Knill es, or ganis eren wij e en da gv ul len d pro gram ma m e t s up er g eze lli ge a c tiv i tei ten waar u en
u w ga s ten nog lang e tij d me t he el v eel p lezi er o ve r z ull en bl ij ven nap raten. W e be ginn en d e dag m e t een Th ee le u tm id dag in de s ch enke rij v an T rie n o m v er vo lgen s bij Kn ill es aan boor d te gaan (e m bark eren ) vo or e en vaar to ch t (bij
g uns tig t ij k o men we wel li ch t nog e en aan ta l z eeh ondj es tege n) o ver d e W add enze e om ver v olg ens d oor d e s ch u ts lu izen van D en O e ver h e t I Jss el mee r op t e vare n en e ve n la ter af te me ren bij De D ikk e Bri es waar u een war me
m aal tij d wor d t ge pre sent e erd in de v orm van de o nv ol prez en, op uw dag a fge s te mde , Wi erin ger ro m me l taf el He t
v o lle dig e ar range me n t kan wor den ge boe kt vo or e en m ini maal aan tal de eln em ers van 15 p ers onen . V oor in for ma ti e
o v er h e t the el eu t en en h et var en k un t u ui t sl ui te nd ter ech t bij h e t The ea ter van Tri en en Kn ill es www.theeater.nl

Gesterweg 4, 1779 EH Den Oever 0227-512209

Geraffineerd overdreven en altijd
smaakvol overdressed,
je moet het beleven: Trien van de Gest
Geniet van een uniek thee-arrangement in het ludieke theesalonnetje
"'t Theeater" op het prachtige voormalig eiland Wieringen. Op verzoek
wordt u vermaakt door onze huiscabaretière Trien van de Gest. Haar
verhalen zijn sterker dan de koffie die ze schenkt (want koffie is er
natuurlijk ook!) en zij draait met plezier voor uw gezelschap een
verzoeknummer op haar originele Perlee draaiorgeltje. Tijdens elk
gekozen arrangement kunt u onbeperkt kiezen uit 140 soorten thee
die uitgestald staan in het bijbehorende nostalgische theewinkeltje. Bij
de scone serveren we natuurlijk de enige echte Rodda's clotted cream
from Cornwall, daar zijn we trots op!

Thee-arrangement met vaartocht
U kunt elk arrangement in 't Theeater uitbreiden met een vaartocht
over de Waddenzee (min. 15 pers.) en als het tij gunstig is, brengen we
wellicht ook even een bezoekje aan de zeehondenkolonie. De theeleutmiddag met vaartocht en aansluitend de warme maaltijd in de Dikke
Bries is een absolute aanrader.

Welkom in `t Theeater!

Een tafel des overvloed
De Wieringer rommeltafel in De Dikke Bries
uit het Schuitje Varen, Theetje Drinken
en Hapje eten arrangement bestaat bv uit:
biefstuk met stroganoffsaus, varkenshaas met champignonsaus,
gemarineerde spareribs, kip teriyaki, gehaktballetjes,
saté met pindasaus, gebakken vis, nasi speciaal met kroepoek en atjar,
gebakken aardappelen, groenten, frietjes, salade, compote en sausjes
€ 25,00 p.p. exclusief drankjes

Eventueel uit te breiden met soep en/of een dessert
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Wieringen
“Als Wieringen blijft zoals het is“
In 1973 maakte schrijver en kunstenaar Jan Wolkers voor de VARA een documentaire over het
voormalig eiland. Wolkers omschreef het als,

“een zacht glooiend eiland”
Wieringen eiland in de Zuiderzee
De Historische Vereniging Wieringen probeert de historie van dit unieke stukje
Nederland, gelegen in de kop van Noord Holland en aan de Waddenzee, zo goed
mogelijk vast te leggen. De vereniging kan putten uit een rijk verleden.
Diverse boeken zijn er inmiddels uitgegeven en minimaal viermaal per jaar wordt
het verenigingsblad “Op de Hoogte” uitgebracht. Diverse commissies, bestaande
uit enthousiaste en actieve mensen, hebben de taak op zich genomen om de
geschiedenis in woord en beeld vast te leggen.

Eiland status
Een hechte gemeenschap die het wel en wee met elkaar deelde maar ook toen al afhankelijk
waren van de passanten die het eiland om wat voor reden ook aandeden.
Er zijn in het verleden jaren geweest van welvaart bijvoorbeeld ten tijde van de
haringvangst, lichterschipperij en zeewier maar Wieringen heeft ook armoede
gekend. De aanleg van de Afsluitdijk en de Amstelmeerdijk bracht nieuwe
ontwikkelingen naar het eiland maar maakte Wieringers tegelijkertijd eilanders af.
Nog altijd voelen de Wieringers zich eilanders en spreken over
“ik woon op Wieringen” en “ik kom van Wieringen”.
Oudste middel van bestaan
De landbouw en visserij moet op Wieringen het oudste middel van bestaan zijn
geweest. Al vanaf de Middeleeuwen voeren de Wieringers, waarschijnlijk op
haring, naar de kusten van Zweden. Op de hoge gronden werd landbouw bedreven.
De lagere gedeelten werden gebruikt voor hooi- en weiland.

Dit glooiende landschap dat in het Riss-ijstijd is gevormd, is nog altijd zichtbaar
en maakt Wieringen met het omliggende land, de platte polders Wieringermeer en
de Anna Paulowna polder, zo bijzonder.
Vissershaven
Den Oever
1950

Wierings volkslied
Refrein:
Wieringen, mijn groene eiland
Parel van de Zuiderzee
Wieringen, mijn groene eiland
Waar ik ben draag ik je mee
Op mijn vele verre reizen
Heb ik steeds aan jou gedacht
Nooit verzuim ik jou te prijzen
Wieringen, je bent een pracht!
Refrein:
Jouw garnalen en je paling
Zijn bij menigeen bekend
Iedereen wil op herhaling
Als hij daarmee is verwend
In je knusse bruine kroegen
Hebben velen zich bezat
(Soms alleen, maar ook in ploegen)
Aan het goudgeel schuimend nat
Refrein:
Waar de Blauwe Reigers dromen
Legt de Kieviet plots een ei
Als de Friese rapers komen
Is die vreugde snel voorbij
Als de Rotganzen in troepen
's Winters vreten van je gras
Dan hoor ik de boeren roepen:
"Ik wou dat het voorjaar was!"
Refrein:

De oude visserijhaven van Den Oever , in de jaren 40/50. Het dijkje wat Den Oever scheidde
van de visserijhaven was in die tijd amper twee meter hoog, vanuit de woonkamer aan de
dijk kon men in die tijd zo over de haven kijken.

En dan nu,!
moet je eens kijken wat een (inmiddels ook weer groen aan het worden)
betonnen gedrocht er is verschenen tussen het dorp en het pittoreske
haventje zoals de haven van Den Oever is/was. Een heuse stormvloedkering
waar ze in diverse ramp gebieden jaloers op zouden zijn. Maar goed wij zijn
voorlopig een paar duizend jaar veilig volgens de professoren, architecten en
deskundige die zich vele jaren (en miljoenen) over dit project hebben gebogen!

Nergens zijn de meiden mooier
Dan op jouw mooi glooiend land
In bikini, overgooier
Naakt of in een broek van kant
En je mannen zijn zo krachtig
Humoristisch en beschaafd
Zo bescheiden en zo prachtig
Vrouwen zijn er aan verslaafd.

Henk Cornelissen
Muziek: Dirk
Keizer
Namens ons hele team wensen wij u een fijnTekst:
verblijf
in De Dikke
Bries
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Een kind beoordeeld zijn vader aldus

Dit is misschien wel het mooiste plekje van Nederland

4 jaar
Die pappie van mij kan alles!
6 jaar
Mijn vader weet veel… heel veel
9 jaar
Mijn vader weet ook niet alles
12 jaar
Nou ja… dat weet vader natuurlijk ook niet
16 jaar
Mijn vader? Hopeloos ouderwet!
21 jaar
Och… die man is uit de tijd… wat wil je.

26 jaar
Hij weet er wel iets van… maar niet veel
32 jaar
Toch eens horen wat pa er van vind
37 jaar
Even geduld … ik zal het mijn vader vragen
55 jaar
Wat zou vader daar van gedacht hebben?
65 jaar
Mijn vader die wist nou letterlijk alles!
70 jaar
Ik zou willen… dat ik het er nog eens met
mijn vader over kon hebben

Overeenkomsten tussen
vrouwen en schepen
Ze kosten handen vol geld.
Een kwassie verf doet wonderen.
Je moet heel veel geduld met ze hebben.
Ze gaan onverwacht net de verkeerde kant op.
Je moet met liefde met ze om gaan.
Ze liggen vaak met de kont tegen de krib.

Je kunt met ze pronken.
Op het eerste gezicht ben je hopeloos verliefd.
Je kunt heel veel plezier op ze hebben.
Een beetje bijsturen wil ook vaak helpen.
Er is af en toe geen land mee te bezeilen.
Een vrouw en een kip, horen niet op een schip.

De wielen van je leven…

Een mooie zonnige dag of een zwoele
zomeravond bij De Dikke Bries
Natuurlijk bent u ook dan van
harte welkom op ons beschutte terras waar de buitenhaard
zorgt voor de extra gezellige
sfeer. Het is de ideale plek om
bijvoorbeeld een heerlijk zomers feestje te geven, maar ook
om op een mooie zomeravond
gezellig een hapje te eten of om
lekker even te hangen in de
loungehoek onder het genot
van drankje en een hapje. Voor
de kille avonden staat er een
dekenkist met kussens en
plaids. Wanneer het echter
overdag te warm is, kunnen de
gasten onder de luifel of onder
de parasols heerlijk genieten
van het geweldige uitzicht over
de Zuiderhaven of het IJsselmeer waar zeilers, surfers
en ook zwemmers dagelijks
gebruik van maken. Het meubilair is grotendeels van steigerhout en er staan lantaarns
om het geheel sfeervol te verlichten. Kortom, het is een
enorme aanwinst in de regio,
een mooi, groot, maar vooral
gezellig terras zo pal aan het

———————————————

water met het zicht op de Afsluitdijk of op het voormalig
eiland Wieringen, dat wellicht
in de verre toekomst toch wel
weer een eiland gaat worden?
Wilt u op ons terras dineren of
gewoon gezellig een afzakkertje halen, is het aan te raden
om te reserveren, zo voorkomt
u een teleurstelling.

Tel. 0227 511986
www.dedikkebries.nl

...gaan veel te snel!
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Welke worst zonder R,
is ook worst?

Puzzels, raadsels
en mopjes

oplossing
Rookworst

Jantje komt thuis met zijn rapport
en na het bekijken ervan, zegt zijn vader:
"Dat is een slecht rapport Jantje,
dat verdient straf.”
Waarop Jantje antwoordt:
“Dat vind ik ook pa,
ik weet wel waar de meester woont."

Zoek de verschillen

Een man komt bij het
uitzendbureau voor een baan.
Er is maar één baantje vrij:
aap spelen in een dierentuin,
wegens ziekte van een grote
mannetjes-baviaan.
De man gaat er de volgende dag heen en
gaat verkleed als aap de apenkooi in.
Als hij op een rots zit ziet hij uit zijn
ooghoek een leeuw op hem af komen.
Hij krijgt het knap benauwd
en beweegt zich niet.
Als de leeuw vlakbij is hoort hij
gefluister: “Psst,
ben jij ook van het uitzendbureau?”

Een man zit ’s ochtends vroeg
in de trein, tegenover hem
zit een dinosaurus.
De man zegt:
“dat zie je toch niet vaak:
een dinosaurus in de trein”.
Zegt de dinosaurus:
“Kijk maar goed,
want morgen is mijn
brommer weer klaar”
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Mijn verhaal

25 april 2021
23 jaar De Dikke Bries
Het lag in de bedoeling om op 25 april 2020 het
nieuwe seizoen feestelijk te starten, we hadden daarvoor een mooi programma met live muziek in elkaar
gezet met diverse artiesten. Maar helaas! Half maart
ging de deur verplicht bij alle Horeca op slot.

Ik zou het er eigenlijk niet over moeten hebben en
2020 zo snel mogelijk willen vergeten. Maar wat was
het een jaar! Daarom maak ik er toch maar een paar
woorden aan vuil.
Wij, en vrijwel al onze collega's zijn bijna zes maanden
verplicht gesloten geweest. (en het is terwijl ik dit
schrijf, einde december 2020) Het kan zomaar nog een
aantal maanden langer gaan duren, maar voor als nog
staat de stip op de horizon op 19 januari.

Na een jaar in een anderhalve meter samenleving met
mondkapjes, achter plasticglas, geen handen schudden,
geen knuffels, wel open/niet open en de deur op slot
moeten houden! Het was moeilijk te begrijpen maar
het was voor een goed doel moeten we maar denken.

In de verdomde tweede Lock down hebben wij besloten
om geen afhaalmaaltijden te verzorgen. We zagen het
niet zitten om onze gasten met maaltijden de brug
over te laten gaan in het aardedonker, met grote kans
op regen en wind in de herfst en maaltijden bezorgen
was en is gezien onze ligging ook geen optie. Daar
kwam bij dat er ook was begonnen met de renovatie
van het gemaal en daardoor de weg om de haverklap
dagen achtereen was afgesloten.
Al met al zijn de jongens en meiden uit de keuken en de
bediening een lange periode op non-actief komen te
staan. Wij hebben ons daar best wel zorgen om gemaakt. Vooral omdat het veel langer is gaan duren dan
iedereen had verwacht. Zelfs de feestdagen, zoals
kerst, en oud en nieuw gingen voor de horeca niet door.
We wisten toen niet hoelang het ging duren en konden
ze dus geen werk bieden. Daar komt bij dat een aantal
dames die in de laatste periode van hun carrière in De
Dikke Bries waren en normaal gesproken de eventuele
nieuwe meiden of jongen wegwijs zouden maken, dit nu
niet konden doen. Gelukkig willen nu de meesten graag
weer terug komen wanneer er groen licht van Rutte of
de Jonge zou komen.
Kortom, het was een behoorlijke K*T periode.
Dit allemaal gezegd hebbende, zijn wij toch positief
gestemd en gaan er met frisse moed, maar vooral met
z'n allen, weer tegenaan om jullie gastvrij te ontvangen
in De Dikke Bries.
Daarom heten wij je van harte welkom.

Wij hebben tijdens de eerste Lock down ook afhaalmaaltijden verzorgd. Het was gezien de afstand van het
restaurant tot aan de weg in het voorjaar met lange
dagen en een mooi weertje nog redelijk te doen. Hoewel
er toen ook best wel eens iets niet helemaal ging zoals
wij het eigenlijk bedoelde.

Groeten uit het kombuis,
Koos
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Een luchtig, maar toch explosief beslagje!
Uiteraard hebben ook zij niet stil gezeten tijdens de verplichte rust periode.
Dickie Cesar, sinds 10 jaar first class culinair junior chef (en vuurwerk specialist)
heeft er een nieuwe collega bij. Zijn neefje Baas is dit voorjaar aangetreden als
dessert-tester en food-menger 2e class. Samen hebben zij zich gestort op onze
kindermenu's, maar ook de dessertkaart is niet aan de smaakpapillen van deze
onevenaarbare culinaire toppers voorbij gegaan. Baas is door neef Dickie goed
wegwijs gemaakt in deze wel heel belangrijke functie. Samen hebben zij zichzelf
een aantal weken afgezonderd en uitgebreid geëxperimenteerd met o.a. diverse
heerlijk desserts. Wat het is geworden kunnen we helaas nog niet zeggen, maar
dat het een smaakexplosie als ervaring op moet gaan opleveren is wel zeker,
gezien de ervaring van Dickie en de nog volledig schone smaakpapillen van Baas.
Recepten blijven uiteraard
Als klap op de vuurpijl wil ik jullie de kiekjes die gemaakt zijn
tijdens dit proces niet onthouden.
Van deze twee kanjers gaan jullie ongetwijfeld nog veel horen!

E
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en

K ijkje i n

d e k euken

M i s sc h ie n zo u je w e l e e n s w i l le n k i j ke n h oe de k e u ke n v an e e n ho re ca be d r i jf e r u i t z ie t e n ho e
h e t no u w e rk e l i j k i n z i jn w e r k gaa t . U z u l t b e gri j p e n da t we n ie t a l le gas te n zo maa r i n d e ke uke n
k u n ne n la te n t i j de ns he t sp i t su ur . O n ze ke uke n i s i n m i dd e l s ru i m 18 jaar jo n g e n he e f t e e n
h a lfo pe n ka ra k te r. Al s u e e n k i jk j e i n de vo l le d ig e ke u ke n w i l t ne m e n da n be n t u b i jn a a l t i j d
we l ko m. U i te ra a r d w a nn e e r he t i n vo l le d i g be dr i j f i s za l e r we i n i g o f ge e n t i j d z i j n o m u te w oor d
t e s taa n. O m u n u i n e e n i n d ru k te ge ve n z i j n de v o l ge n de pl aa t je s g e sc ho te n .

D e k eu k e n va n D e D i k k e B ri e s w o r d t ge l e i d do or m i j ze lf sa me n m e t o.a. T i m C or ne l i sse n d ie
i n m i d d e ls af ge s tu de e r d C he f -ko k i s e n w a nn e e r i k e r n ie t be n de j on ge br i g a de za l aa ns tu re n.
O ok J oos t Oo m s, d i e h ie r ge l i jk me t T i m is be g on n e n is i n de ke u ke n ze e r ve r tr ou wd . On z e b r i ga de
b e s ta at v e r de r u i t e e n a a n ta l a m b i t ie u ze jo n ge ns e n me i de n d ie s i n ds j aa r e n da g b i j na a l t i jd u i t de
r e g io ko me n , zoa l s T hom a s va n W i j k, S i j me n van de r Ha m e n R ick Sc hou t e n . I n m i dde l s z i j n o ok
I n g e Z i j l st ra , J an K le i n e n D a a n de Ha a n va n u i t d e a fwa s do o rg e s t roo m d naa r de k ou de ka n t. He t i s
z e e r ge b ru i ke l i jk da t e e n a fw a sse r d oo rs t ro o m d naa r de ke uke n of be d ie n i n g , I n de a fw as ra ke n z e
l a n g zaa m g e we n d aa n de d ru k te i n e e n h ore c ake u ke n, wa n t he t ka n e r be hoo r l i jk dr uk aa n toe g aa n,
e e n be e t je s t re s sbe s te n di g h e id is d a n w e l le kke r. He e l so m s ga at e r o ok e e n afw ass e r n aa r de ke u ke n
e n de be d ie n i n g z oa ls I ng e Z i j ls t ra e n i s da n ove r a l i n ze t baa r! Ho e da n oo k, ze be g i n ne n m e t e e n
v a ka n t ie baa n t je , me t e e n be e t je ge l uk b l i j ve n ze z o maa r v i jf of ze s ja ar e n ka n h e t ze lf s da t ze
u i t e in de l i j k vo l le d i g h e t ho re c a va k i n ro l le n. Me e s ta l k o me n daa r de be s te h ore ca me n se n u i t vo or t .
W e h e b be n e e n m oo i c lup p ie j o n ge lu i i n de ke uke n d ie sa me n e e n goe d te a m v or m e n o m uw
g e re c h te n te be re i de n e n uw se rv ie s e n be st e k we e r sc hoo n op tafe l te k r i j ge n.

.
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Voor uw lunch of diner
serveren wij
het beste uit de zee

Wanneer en waarom je

V is

Met Vis is niets mis

wel of niet eet

!

Alle visgerechten zijn seizoen- en weer gebonden!
Onze vis wordt dagelijks, vers geleverd
door Viscentre `t Wad uit Den Oever.
Het kan voorkomen dat diverse soorten niet meer
worden ingekocht vanwege een slechte
kwaliteit in bepaalde seizoenen.
En het gebeurt wel eens dat door slecht weer of
door opgelegde vangstbeperkingen niet kan of
mag worden gevist en daardoor aanvoer
van bepaalde soorten onmogelijk is.
Hiervoor vragen wij uw begrip.

Deze klassieke zeetong gerechten, zijn helaas alléén in het beste seizoen verkrijgbaar. Zijn het geen plaatjes?

VIS, ÉÉN BONK VITAMINE ZEE
Vis zit boordevol vitamines, mineralen,
eiwitten en goede vetten. Vis bevat hoofdzakelijk de vitamines A, D en B1`2 en
jodium, selenium en ijzer. De hoeveelheid
goede vetten (Omega-3 vetzuren) is afhankelijk van het vetgehalte van de vissoort.
Onderstaand schema geeft aan welke
effecten de verschillende vitamines, mineralen en overige voedingsstoffen hebben
op het lichaam.

Het gezegde “Zo gezond
als een vis” bestaat niet
voor niets. Vis hoort daarom thuis in een gezond
voedingspatroon. De Gezondheidsraad adviseert daarom minimaal
2 x per week vis te eten voor de benodigde
vitamines, mineralen en vetten. Meer eten
mag en kan natuurlijk altijd, want vis is
naast gezond natuurlijk heel erg lekker.

Je kunt wel zeggen
“Haal het paard uit het land”
maar dan moet hij er wel lopen!

VISKALENDER
Net als groente en fruit kent ook vis
seizoenen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden. Zo is tijdens de paaiperiode de vis minder lekker. Tijdens deze
periode kan je de vis sowieso beter met
rust laten, zodat de visstand op peil blijft.
Door bewust te kiezen respecteer je de
natuur en weet je zeker dat de vis van je
keuze op haar best is. Dit komt de smaak
ten goede!

EEN DUURZAME SECTOR
Dit zit er in vis:

Dat is goed voor:

Vitamine A

De ogen, de huid, de groei
en de weerstand

Vitamine D

Stevige botten en tanden,
de hersenen en voorkomen
van depressies

Vitamine B12

De aanmaak van rode bloedcellen, goede werking van het
zenuwstelsel

Jodium

Een goed werkende schildklier

Selenium

Een goed werkende schildklier,
de groei en ontwikkeling van
het zenuwstelsel

Haventerrein 4

Den Oever

0227 510405

Duurzaamheid is wereldwijd steeds
belangrijker geworden. De visserij is daarin niet anders. Meer dan ooit wordt er
samen door overheden, vissers en natuurorganisaties gewerkt aan een duurzame
visserij. Binnen de visserijsector betekent
duurzaamheid
rekening houden met
mens, planeet en opbrengst. Deze belangrijke pijlers moeten er samen voor zorgen
dat we een (Noord)zee vol vis nalaten aan
onze kleinkinderen. Bedrijven werken
daarom met langetermijnvisie en plannen
die zorgen voor zoveel mogelijk opbrengsten, waar mensen baat bij hebben en die
planeet noch mens schaadt.
In de bovenstaande viskalender zijn de
soorten aangegeven welke het meest voorkomen op de menukaart van De Dikke
Bries. Hierdoor is het voor u ook duidelijker waarom de bediening u soms moet
teleurstellen met de boodschap dat er bepaalde vis gerechten niet voorradig zijn.
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De meiden en jongens aan het woord…
Ze werken hier, maar wat zeggen zij nu over het werken in de horeca.

Natuurlijk

zou ik ze allemaal de
hemel in kunnen prijzen en dat doe ik
dan ook met enige regelmaat.
Het is nou eenmaal zo, wij kunnen niet
zonder deze vaak jonge meiden en jongens. Ze komen vaak als zeer jonge
gassies van een jaar of dertien of veertien in de afwas werken en stromen
veelal door naar de bediening of de
keuken waar ze vaak blijven tot aan het
einde van hun eigenlijke vakopleiding.
Alleen kunnen wij het niet, dan is het
gewoon super dat ze het naar hun zin
hebben en lang bij ons blijven werken.
Nu vertellen ze zelf wat ze er van vinden om in de horeca te werken.

Julia

Het is alweer bijna
acht jaar geleden dat ik begon met werken bij De Dikke Bries. Begonnen in de
afwas, maar al gauw
doorgestroomd naar
de bediening. Door de
fijne, warme sfeer in
het restaurant heb ik
het er altijd goed naar
mijn zin. Daarnaast
werk ik met een heel
gezellig team en hebben we aan Koos
een top baas. Doordat je elke dag te
maken hebt met verschillende gasten
blijft het werk afwisselend en uitdagend. Door de jaren heen heb ik ontzettend veel geleerd van werken in de horeca en veel bijzondere herinneringen
opgedaan!

Emma

Ik werk nu al
weer een paar jaar bij De Dikke Bries.
Ik ben de laatste uit het gezin van vier
kinderen die er bij is
gekomen, want mijn
oudste 2 zussen en
broer hebben ook
alle drie bij de Bries
gewerkt. Om de
plek, inrichting, personeel en flexibele
baas vind ik het erg
leuk en gezellig om bij de Bries te werken. Ik vind het ook altijd erg leuk om
met gasten een praatje te houden, of ze
hier voor het eerst zijn, hier ver vandaan komen of dat ze met het bootje in
de jachthaven liggen. Het is ook leuk
om vaste gasten te herkennen of dat zij
jou herkennen. Het werk bestaat daarom niet alleen uit bedienen. Vaak voelt
dit werk voor mij niet eens echt als
werk. Ik vind het daarom erg leuk om
te doen.

Desiree

Zeven jaar geleden
ben ik gelijk met mijn
zus Larissa in de afwas begonnen bij De
Dikke Bries en werk
er nog steeds met veel
plezier. Leuke, gezellige collega's en een ontspannen werksfeer. Verder een prachtige locatie om
te werken.

Joost

Lotte

Met veel plezier
werk ik hier in de bediening bij restaurant De Dikke Bries. Door de antieke
muziek en spullen die in
het restaurant te horen
en te zien zijn zorgt dit
voor een gezellige, warme sfeer. De Dikke
Bries voelt als thuiskomen. Samen met een
top team zorgen we ervoor dat de gasten het
naar hun zin hebben en tevreden zijn.
Ik hoop dit nog lang te kunnen doen.

Ik werk nu al bijna
zes jaar hier in de
keuken en heb me
nog nooit een dag
verveeld. Door de
ontzettende positieve sfeer ben ik
zelf ook de horeca
in gegaan. Ons team is een leuk zootje
ongeregeld die het toch maar even elke
dag flikken om alle gasten tevreden
naar huis te laten gaan. Ik kan me geen
betere werkgever voorstellen, in deze
jaren ongelofelijk veel geleerd en heb
het er nog altijd erg naar mijn zin.

Daisy

Een paar jaar geleden
begon ik aan mijn eerste horecabaantje
bij De Dikke Bries. Ik had totaal geen
ervaring in de bediening, maar ik werd
super goed ingewerkt
door mijn collega’s.
Door de gezellige
sfeer binnen het team,
ga ik elke keer weer
met veel plezier naar
het werk toe. Het maakt niet uit met
wie je werkt, het is altijd gezellig.
Daarnaast vind ik het ook erg leuk om
met de gasten een praatje te maken,
omdat ze werkelijk overal vandaan komen en zo probeer ik ze het gevoel van
thuiskomen mee te geven.

Anna

Een aantal jaar geleden ben ik begonnen
bij De Dikke Bries
samen met mijn zusje
Inge. Ik ga altijd met
veel plezier te werk,
het is altijd een gezellige en relaxte
sfeer. Ook is het altijd erg leuk om te
zien hoe gasten reageren op het interieur van De Dikke Bries en hoe enthousiast gasten daarover zijn. Het is altijd
fijn dat we als team, gasten met een
voldaan gevoel naar huis kunnen laten
gaan. Ik ben erg blij dat ik bij De Dikke
Bries ben gaan werken en ik hoop dit
nog lang te mogen doen.

Inge

Een aantal jaar geleden ben ik begonnen bij de bries samen met m’n zus Anna. Als eerste bijbaantje begonnen in de afwas en inmiddels over
al inzetbaar. De sfeer
in de bries is altijd erg
gezellig. Er wordt serieus gewerkt wanneer
het moet, maar ook gelachen wanneer
het kan. Als enige meisje in de keuken
wordt ik af en toe wel geplaagd, zo eindigt er soms zelfs slagroom in m’n
haar.
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Het is niet zomaar een bijbaantje...
Tim

Zo’n 6 jaar geleden
ben ik begonnen in
de keuken van De
Dikke Bries, een
werkplek vol flauwe humor, gezelligheid en toch een
serieuze instelling.
Zo gaan we er elke keer weer voor om
iets moois en lekkers voor de gasten op
tafel te zetten. Ik heb binnen dit bedrijf
mijn kokspapieren gehaald en dat is me
uitstekend afgegaan. Op deze manier
heb ik ook veel nieuwe dingen geleerd
en heb ik door kunnen groeien binnen
het bedrijf. Verder hebben we een
enorm gezellig team die elkaar ook
buiten het werk regelmatig spreken. Zo
verveelt dit werk nooit.

Thomas

Ik
werk nu al ruim 2 jaar
bij De Dikke Bries.
De sfeer is er altijd op
en top. We hebben
een top team en elke
avond krijgen we het
voor elkaar om de gasten met een
glimlach op hun gezicht naar huis te
laten gaan. Ik heb erg veel geleerd en
leer elke keer weer nieuwe dingen.

het is serieus werk!
Wat leer je in de horeca?
1. Proactief zijn

Als horecamedewerker is het belangrijk
dat jij uit jezelf op mensen afstapt. Er is
niemand die jou zegt dat de mensen aan
tafel 6 al een half uur zitten te wachten
om geholpen te worden. Dat moet je
echt zelf zien! Bovendien het liefst nog
iets sneller dan pas na een half uur. Van
werken in de horeca leer je om proactief
te zijn.

2. Dealen met stress

Onverwachts mooi weer? Dat betekent
waarschijnlijk dat jij de benen uit je lijf
loopt om
iedereen op het terras
van een hapje en een drankje te voorzien. Horeca staat gelijk aan stress.
Daar leer je na verloop van tijd wel mee
omgaan – een skill waar je de rest van
jouw
leven profijt van hebt.

3. Oplossingsgericht werken
In de horeca gebeuren dingen vaak onverwacht.
Het is dan belangrijk
dat jij niet in problemen denkt, maar
direct in oplossingen. Hoe langer
je in de horeca werkt, hoe beter je hier
in wordt en sneller kunt handelen.

4. Geduld

Van werken in de horeca leer je om geduldig
te zijn… heel geduldig! Je
krijgt nu eenmaal te maken met vermoeiende gasten, in welk restaurant of
hotel je ook gaat werken. Dat is menselijk, maar niet altijd leuk, dus je houdt er
uiteindelijk wel een engelengeduld aan
over.

5. Hard werken

In de horeca werk je vaak samen met
leeftijdsgenoten. Dit maakt jouw baantje super leuk, maar er moet natuurlijk
ook hard gewerkt worden. Of je nu
werkt als afwasser, of als bedieningsmedewerker, in de horeca leer je wat het is
om flink door te werken. Staat hartstikke mooi op je CV, wanneer je straks gaat
solliciteren voor een vaste baan!

6. Omgaan met feedback

Werken in de horeca is over het algemeen
fantastisch, maar… niet
altijd. Soms krijg je opbouwende feedback, maar het komt ook voor dat gasten kwaad op je worden, terwijl jij misschien helemaal niet verantwoordelijk
was voor de fout die er gemaakt werd.
Blijven glimlachen en doorgaan. Wanneer jij een tijdje in de horeca hebt gewerkt, heb jij hoogstwaarschijnlijk een
olifantenhuid gekweekt.

7. Helder communiceren

Wanneer je als bedieningsmedewerker
aan de slag gaat, is het belangrijk dat je
goed communiceert met je gasten. Je
moet het aandurven om op mensen af te
stappen, en bovendien moet je altijd
vriendelijk blijven. Werken in de horeca
is dé perfect oefening voor mensen die
wellicht nog wat verlegen zijn. Daar ben
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Spreekwoorden
en gezegdes
waar komen ze vandaan
en wat willen ze zeggen

E

r is geen peil op te trekken

Als je niet weet wat je aan iemand of
iets hebt, kun je zeggen dat er geen
peil op te trekken valt. Dat 'peil'
schrijf je met korte ei en niet met een
lange ij. Het gaat in deze uitdrukking
namelijk niet om een pijl die je afschiet met een boog en ook niet om
de pijl die je de juiste richting wijst.
Het woord 'peil' in de uitdrukking
komt van een oude scheepvaartbetekenis: 'het punt waarnaar men zijn
koers richt'. 'Het peil trekken' betekent dus zoiets als 'de juiste koers
bepalen'. Als dat niet lukt, weet je dus
niet waar je aan toe bent. En dat is
precies wat we bedoelen met 'er is
geen peil op te trekken'.

E

en bord voor je kop hebben

Iemand die een bord voor zijn kop
heeft, gaat vooral zijn eigen gang
en doet verder niets met signalen van
anderen. Maar waar komt dit spreekwoord nu eigenlijk vandaan? Deze
uitdrukking gaat de terug tot in de
zeventiende eeuw. Het zou kunnen
verwijzen naar een houten bordje dat
een stier voor zijn kop had hangen,
zodat hij niet voor zich uit kon kijken.
Volgens Van Dale klopt deze oorsprong niet, omdat de betekenis van
het spreekwoord juist het tegenovergestelde is. Een andere optie, is dat
een koe die niet op het land wilde
blijven een plank voor zijn kop kreeg.
Op die manier kon de koe niet zien
waar hij liep.

E

D

Is een aankoop waar iemand niet te-

Over de herkomst van dit spreekwoord, dat ‘doorzien worden’ betekent, bestaat enige onduidelijkheid.
Volgens kenners ligt de oorsprong van
deze uitdrukking er mogelijk in dat
iemand een beschuldiging eerst ontkent en vervolgens moet toegeven
dat dit toch waar is door de vele
tegenargumenten of -bewijzen. Men
is het er echter niet over eens waar
het woord ‘mand’ vandaan komt.
Er zou vroeger een straf kunnen zijn
geweest, waarbij iemand zonder eten
en drinken in een mand boven het
water werd gehangen. Na verloop van
tijd sneed de gestrafte dan zelf maar
het touw door als hij het niet meer
volhield. Ook zou het ermee te maken
kunnen hebben dat meisjes vroeger
een mand met een zwakke bodem
gebruikten om jongens duidelijk te
maken dat ze hun avances niet op
prijs stelden. De jongen viel dan door
de mand heen.

en kat in de zak kopen

vreden over is. Er zijn volgens twee
theorieën over de herkomst van deze
uitdrukking. De eerste theorie houdt
in dat bonthandelaren weleens katten
in andere kleuren dan zwart (de
meest populaire kleur voor bont) probeerden te verhandelen door deze kat
in een zak te doen. De koper had dan
dus een miskoop gedaan. Een andere
theorie is gebaseerd op oude volksverhalen. Volgens volksverhalen bestond er een wisseldaalder, een fictieve munt die altijd terugkwam bij de
eigenaar. Om die wisseldaalder in je
bezit te krijgen, moest je ’s nachts
met een kat in een zak op een kruispunt gaan staan. Je moest dan beweren dat er een haas in de zak zat en
vervolgens snel weggaan, zodat de
duivel niet doorhad dat je hem een
kat in de zak had verkocht.

E

en hart onder de riem steken

Het ‘hart’ in deze uitdrukking ‘moed’.
Hij geeft de volgende verklaring voor
het spreekwoord: een soldaat zonder
hart, oftewel moed, onder zijn riem
(een band die over de borst loopt),
gold als een lafaard. Bij deze persoon
is het dus nodig om extra hart (moed)
in zijn lichaam aan te brengen, dus om
hem een hart onder de riem te steken. Vroeger geloofde men namelijk
dat het hart zich in de buikholte bevond, dus onder de buikriem.

oor de mand vallen
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Happy Pharrell

je wordt er blij en gelukkig van! (zegt men ;-)

Chocolade om te delen

€ 8,50

voor bij de koffie of thee, een bonbonnière met een variatie
chocolade en bonbons, lekker toch, je mag al zoveel niet!

Het gaat er in als koek
van de warme bakker Kobus Kuch

Appelgebak volgens Kobus echt de aller lekkerste!
met slagroom

€ 3,25
+ 0,50

Goedgevuld

€ 2,65

een huisgemaakte goed gevulde koek

warme kant

Op de Pof

Gezelligheid kent geen koffietijd

Lariekoek

Kopje met een Hopje

€ 3,75
poffertjes (12 stuks) met stroop, poedersuiker en roomboter

€ 2,30

€ 3,75
Indische spekkoek van eigen deeg, met een toefje slagroom

ze was in haar nopjes, met koffie en Haags hopjes

Two kisses in the dark

Cappuccino

twee zoenen met slagroom

€ 2,50

€ 3,25

koffie met een schuimkraagje

Wieringer Mélange

€ 2,50

koffie met een vleugje Droste cacao

Toffie Koffie

€ 2,65

cappuccino met karamel en een Zeeuwse babbelaar

Schuitje varen theetje drinken

€ 2,25

heet water met een zeetakje voor een zeeteefje.

Takkenthee

€ 3,20

verse munttakken in heet water met honing

Ik ben Kobus Kuch
en kom uit Burgerbrug
'k voel me vrolijk, vrij en fit!
Ik ben wat je noemt een lid
Waar de geest van de
Wit en de Ruyter nog in zit....

In Connecticut in een waterput
verdronk m'n tante Eefje.
Nog jaren later dronk mijn oom 't water
uitsluitend door een zeefje

Koek en Bezopie
Rundercocktail

Warmekant 18+
Het wordt steeds gezelliger

Koffie op z’n Frans

€ 7,75

koffie met Grand Marnier en slagroom

Hagar Irisch Coffee

€ 7,75

Italian Job

€ 7,75

koffie met Jameson Irish whisky en slagroom
koffie met Amaretto Disaronno en slagroom

D.O.M. Blondje

€ 7,75

koffie met D.O.M. Bénedictine en slagroom

Coffee Olé

€ 7,75

koffie met Tia Maria en slagroom

Bakkie Dikke Bries
koffie met een schippersbittertje en slagroom

“Jongens wie lust er een kop,
wat knapt een mens daar van op”
Rita Corita.& Bueno de Mesquita

€ 2,30

melk van château Domo

€ 6,50

Bezopie

€ 2,90

warme chocolademelk met slagroom

IJsbeertje

€ 7,50

warme choco met rum en slagroom

Berenmuts

€ 6,40

warme chocolademelk met Berenburg en slagroom

Kluunwijn “It Giet Oan!”

€ 4,50

(de rayonhoofden worden er rustig van)

Advocaatje (leef je nog?)
met slagroom

€ 4,25
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Borrelpraat en terrasgeleuter
Scheepsbeschuit met smeerolie

€ 6,75

De Os is Los!

€ 6,50

meergranenbrood met roomboter, zeezout,
extra vierge olijfolie en tapenade

Amsterdamse ossenworst met kappertjes, rode ui
en natuurlijk Zaanse mayonaise

Hier zijn de van Rossems

€ 5,95

zes stuks, echte van Dobbe bitterballen met mosterd
(volgens Maarten van Rossem is het de enige echte borrelhap)

O, moeder wat is het heet

€ 6,75

4 vegetarische loempia's met atjar en een chilisaus

Parlevinkertjes

The Hangover
lekker bij de vrijdag, zaterdag of zondag middag-borrel,

v.a 2 personen te bestellen
een etagère gevuld met:
stokbrood met roomboter, zeezout, olijfolie en tapenade
ossenworst met rode uitjes en mayonaise
kaasblokjes, borrelworstjes en olijfjes
frietjes met Parmezaanse kaas en truffelmayo
butterflygamba`s met chilimayonaise
van Dobbe bitterballen met mosterd,
pittige kip nuggets met honingmosterdsaus,
gefrituurde borrelhapjes
p.p. € 14,50

v.a 2 personen
Perhaps the cure for a hangover ;-)

€ 7,35

een portie goudse kaas blokjes, olijfjes en borrelworstjes

Verstekelingen

€ 8,75

de lekkerste pittige kipnuggets met
honingmosterd en chilisaus

Schelvispekeltje

8 stuks
16 stuks (oké, 17… of misschien wel 18... tellen maar!)

€ 3,50

(alleen op advies van uw huisarts)

Doe mij maar een vette bek
diverse gefrituurde hapjes met twee koude sausjes

Tempeliers oorlammeren

€ 6,50
€ 12,20

Oorlammetje

€ 3,50

schippersbittertje uit eigen stokerij (ssst)

Erfenisje

€ 3,50

berenburgertje van de weduwe Joustra

Geef ons heden ons dagelijks...
(met ham en kaas)

een Fluitje van...

€ 2,60

0.20 liter Heineken van de tap

Tosti ham en kaas met ketchup

€ 4,50

Tostimeneer (Croque– Monsieur)

€ 8,60

in de pan gebakken tosti met ham en kaas onder een
dekentje van gesmolten kaas met frisse salade en
natuurlijk tomaten ketchup

Madurodammertje

€ 2,95

0,25 liter Heineken van de tap

Rotterdammertje

€ 5,60

0,50 liter Heineken van de tap

Aspirines

Tostimevrouw (Croque– Madam)

€ 8,95
in de pan gebakken tosti met ham en kaas onder
een dekentje van gesmolten kaas waarop een spiegeleitje,
met frisse salade en ook met tomaten ketchup

€ 0,00

van het huis (indien voorradig)
en wat er nog meer zoal aan boord is aan spiritualiën

William Shakesbeer

SALADE PARADE

When the mind's free, the body's delicate

(maaltijdsalades)

de maaltijdsalades worden geserveerd met brood en boter

Vooruit met de geit

€ 18,20
rucolasalade met geitenkaas, olijven, bosuitjes, tomaatjes,
spekjes, pijnboompitjes en een honingtijm-dressing

Caesar salade land

€ 18,75

salade met gegrilde kip, spek, ei, rode ui, tomaat,
Parmezaanse kaas, knoflookcroutons en caesar-dressing

Caesar salade zee

€ 21,50
salade met gamba's uit de wok, spek, ei, rode ui, tomaat,
Parmezaanse kaas, knoflookcroutons en caesar-dressing

Tonijn salade a’la niçoise

€ 18,50
tonijnsalade met aardappeltjes, sla, tomaat, komkommer,
ei, olijven, croutons, rode-ui en sperzieboontjes

2021
Alcohol
Lost niets op…
maar goed
Melk ook niet
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Broodjes en zo…

Lunchkaart
deze gerechten zijn tot 16:00 uur te bestellen,
oké, we kijken niet op een kwartiertje meer of minder!

Vegabrietje √

€ 8,75
stokbroodje met rucola, gekneusde walnoten en daarop
warme gesmolten brie met honing

Broodje carpaccio

Dit is het hele eieren eten
Wat was er nu eerder, de kip of het ei?
Ik weet het nog steeds niet, maar misschien wel allebei.

Broodje Marina (gezond)

Uitsmijter ham of kaas

€ 8,75

stokbroodje met kaas, ham, ei, tomaat, komkommer
en pestomayonaise

Uitsmijter allebei

€ 9,25

Als een vis in het water

Sailors omelet

€ 9,85

drie met room opgeklopte eieren ,gebakken met
ham, kaas, ui, champignons en bosui, geserveerd met
frisse salade, brood en boter

€ 8,85

broodje met dun gesneden ossenhaas, sla,
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en pesto-dressing
€ 8,65

€ 9,95
clubsandwich met gerookte zalm, rode ui, komkommer, ei,
tomaat, Parmezaanse kaas, salade en basilicummayonaise

Beefeater

€ 11,50
stokbrood met in boter gebakken malse biefstukreepjes
onder een goed gevulde champignonsaus

ALS JE MENSEN GOED DOET
KRIJG JE MODDER
DOE JE VARKENS GOED
KRIJG JE SPEK

Boeren Burgers en Botenlui
Hoort zegt het voort! een burger zoals het hoort

De balletjes van de Koning

€ 9,75

drie huisgemaakte gehaktballetjes met
mosterdmayonaise, salade, brood en echte boter
Max was er gek op!

De kogel is er door! (op veler verzoek)

€ 18,75

kogelbiefstuk van 200 gram in roomboter gebakken
met brood of friet, salade, een klontje kruidenboter en
natuurlijk serveren wij het braadsjuutje erbij

DDB Burger

€ 9,65
huisgemaakte hamburger van 150 gram rosé gebakken
rundvlees op een broodje, met gebakken ui en spek, augurk,
tomaat en knapperige sla. Uiteraard met mayo en ketchup

Say cheese

€ 9,85
net als hierboven maar dan ook met gesmolten kaas mmm…
Dezelfde burgers, maar dan ook met friet

+ € 3,00

Haantje de voorste
Chicky In The Basky

€ 10,75
een teriyaki bereiding van gebakken kippendijtjes met taugé,
ui, champignons en paprika met een frisse salade, brood
en een sojasausje

Ik voel me kiplekker

12½ uurtje
Patatje stoof en ei

€ 13,75
patatjes met huisgemaakt stoofvlees een gebakken eitje,
een frisse salade. Uiteraard met Zaanse mayonaise

Lunchplankje

€ 12,75
tomatensoepje, kalfskroket op brood, patatjes met
Zaanse mayonaise en natuurlijk een huzarenslaatje met
een plakkie ei, augurk en een tomaat

€ 9,45

clubsandwich met gegrilde kip, bacon, rode ui,
komkommer, ei, tomaat, Parmezaanse kaas, salade
en basilicummayonaise

Kip ik heb je

€ 9,75

broodje met huisgemaakte pulled chicken,
geserveerd met rauwkost, uien- en knoflooksaus

Barbers Kipsalon

€ 11,50

frietjes met daarop kipshoarma en gesmolten kaas,
met komkommer, rode-ui en tomaat, geserveerd met
sambal-en knoflooksaus

Van Dobbe versus Van den Burg
Duo van Dobbe

€ 8,75
ondeugende vrijage van twee rundvleeskroketten in een
lits-jumeaux van twee sneetjes brood of met frietjes en mayo

Duo van den Burg

€ 9,75
dezelfde vrijage maar dan met garnalenkroketten uit
de kroketterie van Ans met brood of met frietjes en mayo

Als extra erbij… Waarbij?
Portie verse frietjes met Zaanse mayonaise
Portie verse frietjes met Parmezaan en truffelmayo
Gebakken champignons, spek en ui
Saté-, champignon-, rode-wijn- of pepersaus
Stroganoffsaus
Mayonaise, ketchup of knoflooksaus

€
€
€
€
€
€

3,50
4,75
3,75
3,00
3,50
0,50
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De voor- en tussengerechten worden geserveerd met stokbrood, tapenade, zeezout, olijfolie en boter

Voordeboegjes

Het ruime sop

koude voorgerechten

Vittore Carpaccio (zoals in Harry's bar)

€ 13,95

flinterdun gesneden biefstuk van de haas, met rucola,
pestomayo, pijnboompitten, tomaatjes en geschaafde kaas
€ 12,75
knapperige sla met gegrilde kip, spekjes, hardgekookt ei,
rode ui, Parmezaansekaas en knoflookcroutons

Baas boven baas (Steak tartaar)

€ 13,75
vers gehakt rundvlees met fijn gesneden kappertjes, augurkjes,
uitjes en peterselie aangemaakt met mosterd, ketchup,
mayonaise etc etc. kortom zoals het heurt!

€ 7,95

Virtuoze matrozensoep

€ 8,75

rijk gevulde soep met vis uit het zilte nat

Kreeftensoep

€ 8,75

met garnalen en krab, room en een scheutje cognac

Daar was laatst een...

€ 8,50

gerookte paling crème soep. Verrassend lekker

€ 12,75

tomaatjes uit de oven met burrata, basilicum,
pijnboompitten, rucola en extra vierge olijfolie

Tussendeurtjes

Sweet potato √

€ 11,75

salade van zoete aardappel, honing, cashewnoten,
gepofte rijst, bosuitjes, tomaatjes en mozzarella

warme voorgerechten

Vis & Chips maar dan anders

Wieringer Kwartet

€ 14,50
kwartet van gerookte paling op toast, zalm met roomkaas,
Hollandse garnalen met whiskysaus en een tartaar van
krab en kreeftgarnalen met limoenmayonaise

Van een leien dakje

€ 14,75
bonbon van gerookte zalm met een vulling van garnalen
en krab op een krokantje van filodeeg, met dillemayonaise

Zuidwestertjes

€ 14,50

Hollandse garnalencocktail, zó uit de branding,
met whiskysaus type ’niet lullen maar pellen’

Wie van de drie

Dagsoep met ballen
goed gevulde tomatensoep met ballen

Keizerlijk Dickie`s Cesar salade

Caprese a`la Rocco Granata √

soep is de nieuwsgierigheid naar het hoofdgerecht

€ 14,80

gepocheerde zeeduivel met aardappelcroutons
rode uienchutney, geserveerd met een pittige rouille
Bohemian Rhapsody √

We are the champignons

€ 11,80

champignons in room met groene kruiden, sjalotjes
en knoflook, gegratineerd met old Amsterdam kaas

Fisherman`s Friend (sterk spul hé)

€ 13,90

gepelde gamba`s in hete pittige olie van rode pepers
met knoflook, uitjes en verse tuinkruiden

Gedonder in `t vooronder

€ 12,50

gebakken mosselen, in een jus van kruidenboter onder
een korst van gegratineerde kaas en broodkruim
€ 13,95

o.l.v. Herman of Wendy

Hollandse garnalen met cocktailsaus
pittig huisgemaakt loempiaatje van Noorse garnalen,
en tartaar van kreeftgarnalen met limoenmayonaise

Een gezond huwelijk

€ 13,90

uit de keuken van Ans. Twee garnalenkroketjes gehuwd
met een garnalentartaar uit onze keuken, samen in een
ledikantje van wakamésalade met dillemayonaise

Dubbel Dutch Pokebowl

€ 13,65
salade van Hollandse garnalen en gerookte IJsselmeerpaling
tezamen met groentes, aardappel en whiskysaus

Opa, kijk ik vond op zolder…

€ 14,75

gerookte IJsselmeerpaling (anguilla anguilla)
op knapperige toast, een echte klassieker om te smullen!

Zalmtrek

€ 13,85

een carpaccio van tegen de stroom in gezwommen zalm
een rilette van gerookte zalm, rucola, kappertjes, ei, rode ui,
croutons en honingmosterddressing.

Besluiteloos! minimaal 2 pers.

Voor de klein kapiteintjes
De kindermenuutjes zijn vakkundig op smaak en presentatie
goedgekeurd door onze junior chefs Dickie en Baas

p.p. €

‘Een privé preuvenement aan tafel’ #VAWVAJHGKKM
(vanalleswatvooralsjehelemaalgeenkeuzekuntmaken)
een etagère met een variatie van diverse voorgerechtjes

15,00

Kids Batavia

€ 9,75

2 stokjes kipsaté met frietjes, appelmoes en mayo

Ketelbinkie

€ 8,25

Kruimeltje

€ 11,25

Berend Botje

€ 9,75

kroket of frikadel met frietjes, appelmoes en mayo
gebakken biefstukje met frietjes, appelmoes en mayo
visburgertje met frietjes, appelmoes en mayo
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De hoofdgerechten worden geserveerd met groenten, aardappel, friet, salade en compote

V le e s in de ku ip

V is als dis

hoofdgerechten vlees

hoofdgerechten vis
Sara Magdalena

€ 24,75

in pancetta gewikkelde kabeljauw in de oven gegaard
en geserveerd op pasta met botersaus

Zeeuwse meisjes

€ 21,50

Ouwe knorrepot

€ 19,75

een mooi stuk van 200 gram gegrilde varkensprocureur
geserveerd met mangochutney en honingmosterdsaus

Spijker op laag water

€ 26,50
spies van zeeduivel-, zalm ,en gamba's, op een zeebodem van
paprika, ui en spekjes laverend door een wittewijnsaus
€ 27,50

een pannetje met gambastaarten nog strak in het pak,
in de wok gebakken met knoflook, pepertjes, en peterselie

Viermaal is zeker... Scheepsrecht

€ 21,75

gegrilde spies van oosters gemarineerde kippendijen
met satésaus, atjar en kroepoek. Lekkel hool!

in knoflookboter gebakken mosselen met ui, taugé,
en paprikablokjes geserveerd met remouladesaus

De jongens van Jan de Wit

Saté Batavia

€ 24,75

drie soorten gebakken vis met als vierde man een
gambaspiesje, uiteraard met een ravigotesausje

Johanna Catharina

€ 22,75
gebraden varkenshaas met bospaddenstoelen, spekjes en ui

Het knort en heeft lange oren

€ 21,85

gebraden varkenshaas met rode wijnsaus

Je bent mooi het haasje

€ 23,75

varkenshaas met gesmolten brie en honingtijmsaus

Ko de Boswachter steak

Het neusje van...

€ 23,75
in de oven gegaarde zalmmoot met boterzachte sjalotjes
en venkel geserveerd met dillemayonaise

€ 24,75
200 gram biefstuk met gebakken ui, paddenstoeltjes en spek

Steak van de vrouw van Ko

€ 19,90

#lediesteek
gegrild biefstukje van 170 gram met pepersaus

Marco Polo steak (1295)

€ 22,75
200 gram biefstuk met een romige saus van groene peper

Beef Stroganoff

€ 23,75

in de boter gebakken malse biefstuk van 200 gram
geserveerd met witte rijst en stroganoffsaus

Als dit geen tongen wordt
deze klassieke zeetong gerechten,
zijn alléén in het beste seizoen verkrijgbaar (zie pag 9)

Over de tong
Verantwoord slippertje

€ 24,75
€ 24,75

gepocheerde, met zalm gevulde tongrolletjes,
geserveerd onder een botersaus en garnaaltjes

TTtje (tongtriootje)

€ 29,50
gepocheerde, met zalm gevulde tongrol, gegrilde tongfilet,
en een in beste boter, schoon gesneden gebakken sliptong

Zeetong à la Meunière

€ 37,50

zeetong van een pond in roomboter gebakken
en afgeblust met citroensap en peterselie

Zeetong à la Picasso

in boter gebakken zeetong van 500 gram met in
kruidenboter gebakken champignons en garnaaltjes

€ 28,50
ook wel Surf en Turf genoemd!
biefstuk van 200 gram en een spies met gemarineerde scampi`s,
beiden op de grill gegaard, geserveerd met knoflooksaus

Alle gekheid op ’n stokje

€ 25,75

Ze is nog steeds een lekker ding!

€ 29,50

spies van ruim 300 gram gegrild rund-, varkens-,
kalf- en kippenvlees met z`n vieren op een spies

gegrilde USA ribeye van 300 gram met kruidenboter

Zwarte Magica

€ 24,50

200 gram Black Angus entrecôte op de grill gegaard,
geserveerd onder een wolkendek van gesmolten brie
€ 39,75

gebakken zeetong van 500 gram à la Pablo Picasso
met in Parfait Amour geflambeerde vruchten

Zeetong Robbenoord

€ 29,50
mooie lendebiefstuk van 300 gram Australisch rundvlees,
op de gril gegaard en geserveerd met kruidenboter

Beach Boys (of girls)

een pond in roomboter gebakken sliptong

Zonder graatjes

Entrecôte down under

€ 39,75

Schnitzel van Johan Strauss
schnitzel in driekwartsmaat met gebakken
Tiroler paddenstoelen, paprika, spek en ui

nog meer lekkers...

€ 19,85
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Pruttel potjes
ouderwets lekker

Vis nochVlees
Courgette à la caprese √

Oma’s

€ 22,75
pannetje met varkenshaaspuntjes in goedgevulde
champignonsaus geserveerd met gebakken
aardappeltjes, frietjes, groenten, salade en compote

€ 19,75

gegrilde halve courgette gevuld met mozzarella
en rode ui, gegratineerd met gruyère
en geserveerd op pasta met tomaat

Opa’s

pannetje gesmoorde kippendij met spekjes, ui,
courgette, champignons en tomaat en rode wijn
geserveerd met gebakken aardappeltjes, frietjes,
groenten, salade en compote

Gnocchi met tomaat, pesto en kaas √

€ 19,75
met notensla en basilicum een klassieke Italiaanse schotel,
naar verluid was het Al`s favoriet!

Ariba Ariba…√

Overgrootmoeder

€ 23,50
draadjesvlees met natuurlijk een lekker vetrandje en
daarbij rode kool en gekookte aardappeltjes

€ 21,75

tortilla's gevuld met champignons, ui, paprika,
mozzarella en kidneybonen met daarnaast zure room,
geraspte kaas en tomatensalsa

Overgrootvader

€ 24,75
pannetje met gestoofde Noordzeevis geserveerd met
mosterdbotersaus, gekookte aardappeltjes en rodekool

Indisch

Bombay Ayam

gemarineerd kippendijenvlees met witte rijst
gele curry met kokosmelk, boontjes en ananas

Afrikaans
€ 22,75

Johannesburg Sosaties

€ 21,75

Russisch

Japans

Wokkie met een Stokkie

gemalineelde kippenvlees, in oostelse olie op hoog vuul
gebakken, met een galnituul van knappelige
loelbakgloenten met eiernoodels en teliyaki.
O ja, en we eten met stokkies

€ 21,75

€ 22,50
saté van aan een stokkie geregen gemarineerde entrecote
samen met gedroogde abrikoos op de gril gegaard
en geserveerd met gele rijst

Beef Stroganoff

in de boter gebakken malse biefstuk van 200 gram
geserveerd met witte rijst en stroganoffsaus.

€ 23,75

In het huwelijksbootje
Getrouwde mannen leven niet langer,
het lijkt alleen maar langer
Mijn vrouw zegt dat ik nooit naar haar luister... of zoiets
Elke getrouwde man weet waarom
ze aan orkanen vrouwennamen geven
Je huwelijksreis duurt de rest van je leven
Echtgenoot is verleden tijd van echt genieten
Een relatie is met z'n tweeën een probleem
oplossen die je in je eentje niet hebt
Het huwelijk is soms net een ringencircus.
Verlovingsring, trouwring en ontbering

Spreek wat waar is
drink wat klaar is
eet wat gaar is

Zeilen is een
dure manier
om goedkoop
vooruit te komen

Maak haast
als je tijd hebt,
dan heb je tijd
als je haast hebt!
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Uit de ijssalon van tante Nel
IJs en weder dienende

De voormalige ijssalon van tante Nel te Kreileroord

De kouwe kant
Snollebollekes

De originele lichtreclame heeft jaren in
het dorpshuis van Kreileroord gehangen.
Het is ten tijden de opheffing van het
oude dorpshuis door Kees en Rietje aan
De Dikke Bries geschonken.
Sindsdien hangt het hier in de zaak.

€ 7,50

twee bolletjes vanille-ijs, eentje links en eentje rechts
met z'n tweetjes onder een feestmuts van slagroom

Lekkere blonde dame

€ 8,95

vanille-ijs, met make-up van warme chocolade
opgedoft met slagroom en gesuikerde amandeltjes

Met een rietje voor Sofietje

Vandaar dus de tekst…

€ 8,95

sorbet van Johnny Lion, vanille-ijs met rooie ranja en
vruchies (net als vroeger, maar dan net even anders)

Uit de ijssalon van Tante Nel

Cheesecake

€ 8,85

een cheesecakeje met roodfruit, merengue en slagroom

Stanley & Humpfrey

€ 7,85

twee zoenen met slagroom, overgoten met advocaat
en ter afkoeling een bolletje ijs met slagroom

Heer van stand “Als je begrijpt wat ik bedoel”

€ 8,95
yoghurthangop met gemarineerde bosvruchten, slagroom
en een crumble van botersprits en kletskoppen

Appel & IJs

€ 8,95

lauwwarme appel-crumble met een bolletje kaneelijs
geflankeerd door vanille crème en een toefje slagroom

Lekker, lekker en nog eens lekker

€ 9,75

een kleurrijk palet met vanille-ijs, chocolademousse,
yoghurthangop, crème brûlée en een zoen met advocaat.
En natuurlijk een toefje geslagen room
Niets teveel gezegd toch?

Notenbalk

€ 8,95

een symfonie van een huisgemaakte pecan-caramel reep
samen met een vanille-ijs en een toefje slagroom

Verloren brood wentel-`t-eventjes

€ 8,85

in melk met ei en kaneel gewenteld suikerbrood in de
roomboter gebakken oftewel een ouderwets lauwwarm
wentelteefje, met vanillehangop en blauwe bessen

Steeds als er vorst is denkt de Fries: vorst
En controleert het water op de dikte van de korst
Koorts in elf steden, kan de tocht gereden
Het antwoord komt vanzelf, van de raad van elf

Kouwe kak

€ 8,95
crème brûlée van custard vla met vanille en een gebruind
laagje suiker, geserveerd met een bolletje vanille-ijs
en een toefje slagroom

Opa Nauta heeft de tocht ooit eens gemaakt
In alleen een onderbroek en verder poedelnaakt
Ik ben speciaal vertrokken, kleumde hij, want ik ben al oud
In een lange onderbroek en nog heb ik het koud
Tjibbe, Sjoerd en Wibbe die zouden het wel rooien
Tjibbe, Sjoerd en Wibbe die zaten mooi te klooien
Zijn in een wak gereden, volledig overleden
Zo heb je 't over Friezen, zo heb je 't over dooien

HF

Bruine vloot

€ 9,75
een creatie van verschillende chocolade versnaperingen en
huisgemaakte chocolademousse met een toefje slagroom

Black and White...

€ 8,95
een modder gevecht van pure- en witte chocolademousse
met daarbij sinaasappel en een referee van slagroom

Koel briesje

€ 5,75

kinderijsje met slagroom en natuurlijk een verrassing

Hoe lager de temperatuur hoe hoger de elfstedenkoorts
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RWS Hoogwaterstanden Den Oever
Joustra Beerenburg
40 cc beneden NAP
Schelvispekel
40 cc
Botterbitter
40 cc beneden NAP
Jameson
35 cc +
PSV
80 cc +
Heineken Galaxy
250 cc
Skuumkop
330 cc

CONCEPTS
Dagelijks zijn er miljoenen
mensen die geen schoon
drinkwater kunnen nuttigen.

Bekijk het van de zonnige kant,
de meeste regen valt naast je
——
Als het regent in mei,
is april voorbij
———
Bij onweer mag je pas klagen,
als het geen drie uur duurt, maar drie dagen
———
Hoe het weerbericht ook luidt,
een importeur voert nooit wat uit
———
Als het begint te vriezen,
ontdooien de Friezen
———
Geeft januari een sneeuwtapijt,
dan zijn we de winter zeker nog niet kwijt
———
Als je uien in je eten vindt,
is er kans op harde wind
———
Als kippen schuilen gaan,
is het met de regen gauw gedaan
———
Kruipen schapen in de wei dicht bij elkaar,
wind en regen zijn zo daar
———
Koert de duif volop in de morgenstond,
ze zeker mooi weer verkondt
———
Als 's morgens de pauwen luid krijsen,
moeten we de stormbal hijsen

Om te helpen, vragen we niet
of u geld wilt geven.
We vragen alleen om
EARTH Water te drinken,
100% van de nettowinst die er
wordt gerealiseerd met de verkoop
van EARTH, dragen we af om
waterprojecten te financieren.
We investeren het geld in
duurzame watersystemen
in gebieden waar dit het hardst
nodig is. Drink dus onze producten
en help mee om schoon
drinkwater te creëren.

WATERKAART

EARTH Concepts heeft, mede met
de hulp van partners, reeds een
bedrag van € 1.500.988,75 kunnen
doneren, waarmee verschillende
waterprojecten zijn gefinancierd

Storm in een glas water
Flesje Earth Sparkling 0,33L € 2,90

Als ‘water bij de wijn’
serveren wij eventueel

Territoriale mineraalwateren
Chateau la Pompe
Flesje Earth Still 0,33L € 2,90

Tafelwater
Earth still
0,75L € 6,20

Earth sparkling
0,75L € 6,20
Onder goedkeuring van het
provinciaal waterleidingbedrijf
en uitwaterende sluizen

Peilschaalhuisjes op Wieringen
De peilschaalhuisjes op Wieringen zijn beide in 1919 gebouwd in opdracht
Rijkswaterstaat. Ze maakten deel uit van een hele serie gebouwtjes die langs
de kust en aan de grote rivieren waren geplaatst. De peilschaalhuisjes werden
ingezet om vast te leggen. staan aan de Waddenzeekust twee van deze peilschaalhuizen, een op de westpunt in de buurtschap Dam en een aan de haven
van Den Oever. Het zijn beide Rijksmonumenten. De gebouwtjes zijn nagenoeg
identiek. In een van de gevels is een hardstenen fries ingemetseld voorzien van
de tekst: RIJKS PEILSCHAAL. In de muren van rode baksteen zijn enkele lagen
oranje geglazuurde baksteen als versiering aangebracht. Het dak steekt aan
beide zijgevels over en is voorzien van siermakelaar en een windwijzer van
siersmeedwerk met jaartal 1919. Bij het westelijk gelegen peilhuisje staat, ongeveer tien meter voor de kust, ook nog een blauw geemailleerde peilschaal.
Werking
De peilhuisjes werkten volgens een eenvoudig principe. Via een pijp kwam er
zeewater in een put in het huisje, in die put zat een vlotter die met de wisselende waterstanden op en neer bewoog. De vlotter stuurde een pennetje aan, dat een blad papier beschreef, dat op
een rol was gespannen. Een klok dreef de rol papier aan. Regelmatig kwam een beambte de klok opwinden en
het papier op de rol verwisselen. De vastgelegde waterstanden werden naar Rijkswaterstaat gestuurd.
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Wijn is de bloem in het knoopsgat van de beschaving

Wijnen
appellation Bries Continu controlée

Mousserend

fles

Prosecco di Valdobbiadene Spumante
Extra Dry Superiore

€ 37,50
½ € 19,75

Azienda Agricola Drusian - Veneto, Italië
Zachte, verfijnde mousse, fris met impressies van appel,
en een aangename romigheid
Heerlijk als aperitief

Witte Huiswijnen

Rode Huiswijnen

Torcanto Tempranillo tempranillo

glas

Bodegas Monte la Reina - Castilla y León, Spanje
Volle smaak, waarin de combinatie van het rijpe rode fruit en
Spaanse kruidigheid mooi naar voren komen, mooie harmonie!
Als aperitief, bij lichte vleesgerechten en lichte kazen.

Principato Merlot
glas

fles

Torcanto Verdejo

€ 4,00 € 22,50
Bodegas Monte la Reina - Castilla y León, Spanje
Fruitige, licht stuivende neus. Plezierig droog van smaak met tonen
van banaan, appel, wat Citrus en ananas. Sappig in geur en smaak.
Als aperitief of bij frisse salades, visgerechten of asperges.

Principato Pinot Grigio

€ 4,10 € 23,50
Cavit - Trento, Italië
Lichte, strogele kleur met een frisse, fruitige geur.
De smaak is droog met veel sap, elegant en zuiver.
Verfijnd en harmonieus van karakter.
Als aperitief en bij lichte voorgerechten als salades en vis.

Haut Flassac Chardonnay-Colombard

€ 4,30 € 24,50
Les Vignerons du Narbonnais - Languedoc, Frankrijk
Romige, sappige wijn met rijp fruit zoals peer, perzik, kruidigheid
en bloemig in de neus. Licht vettig in smaak, mond vullend.
Heerlijk als aperitief en bij vis, schaal en schelpdieren
maar bij ook carpaccio’s, salades en groentegerechten.

Witte wijnen

fles

Sancerre Domaine de la Rossignole

€ 37,50

Pièrre Cherrier et Fils - Loire, Frankrijk
Stuivende, zeer rijke Sauvignon van de kalkheuvels rond Sancerre
met frisse zuren, floraal, mineralig. Lekker bij schaal- en
schelpdieren, visgerechten, wit vlees, geitenkaas.

€ 4,20 € 24,50
Cavit - Trento, Italië
In geur en smaak sappig rood fruit, in de mond zacht met een mooie
balans tussen het fruit en een aangename frisheid.
Lekker bij vleesgerechten en antipasti.

Haut Flassac Syrah-Cabernet

€ 4,20 € 24,50
Les Vignerons du Narbonnais - Languedoc, Frankrijk
Vol rode, sappige wijn met veel donker fruit zoals bramen en
pruimen, kruidigheid in de neus, aangenaam zachte tannine, iets
zwoel en soepel. Prima combinatie bij gebraden en gegrild rood vlees.

Rode wijnen

€ 37,50
Martin Waßmer - Baden, Duitsland
Helder, licht rood van kleur. Verfijnde geur en zwoel, rood fruit,
zoals aardbei en kersen, maar ook aardse aroma's en iets rokerig.
Heerlijk bij lichte vleesgerechten en gevogelte.
Ook licht gekoeld een prima optie bij rijke visgerechten

Rioja Muga Reserva Tempranillo

€ 37,50
Bodegas Muga - La Rioja, Spanje
De top uit Rioja, sublieme harmonie in geur, smaak en afdronk.
Rijk en zacht met aroma’s van fruit en vanille.
Past prima bij rood vlees, lamsvlees en stoofschotels.

€ 37,50
Domaine et Charles Hamelin - Bourgogne, Frankrijk
Chablis met een minerale, complexe smaak. Goudgroen van kleur
met een schoon en ferm karakter. Zo smaakt een echte Chablis.
Bij vis, schaal- en schelpdieren (oesters) en wit vlees.

glas

fles

Spätburgunder Markgräflerland

Chablis

Rosé Huiswijn

fles

€ 4,00 € 22,50

fles

Principato Pinot Grigio "Rosato"

€ 4,10 € 23,50
Cavit - Trento, Italië
Heerlijke lichte rosé. In de smaak fris rood fruit, licht romig,
kruidig en soepel met een verkwikkende afdronk.
Als aperitief en bij lichte voorgerechten en salades.

De wijn verjaagt de zorgen en treurnis voorgoed
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Nederland eet om zes uur!
In De Dikke Bries iets vroeger of later is ook geen probleem

Thema-tafels

(van 4 gasten tot maximaal 20 gasten)

De thematafels dienen minimaal drie dagen van tevoren gereserveerd te worden

Smakelijk en vermakelijk

Voor de echte mossel liefhebbers!

Zeg ken jij de Mosselman
van 4 tot maximaal 8 gasten en bijna alleen als de R in de maand zit!

Voor ieder wat wils
THEMA TAFELS DE DIKKE BRIES

Een pannetje goed gevulde bouillabaisse met stokbrood en boter
—–
Tussen voor en hoofd een potje Wieringer kwartet of mens erger je niet
—
Drie bereidingen van de Zeeuwse mossel met een Wieringer accent, tw
traditionele gekookte mosselen, gebakken en gegratineerde mosselen
geserveerd met friet en salade, diverse sausjes
stokbrood en kruidenboter
———
Vanille-ijs met advocaat en slagroom
€ 44,50 pp

Wieringer rommel tafel
Groentesoep met stokbrood en ‘Oma Joopie`s’ slaatje
———
tussen voor- en hoofd eerst even een potje Wieringer kwartet

——
De Wieringer rommeltafel bestaat bijvoorbeeld uit:
biefstukreepjes met stroganoff en witte rijst. varkenshaaspuntjes met
champignonsaus, spare-ribs, kip-teriyaki, saté, gebakken kibbeling, nasi,
gebakken en gekookte aardappelen, frietjes, salade en sausjes.
———
Chocolade- en gele vla, vanille-ijs met slagroom,
pudding en slagroomsoesjes
€ 42,50 p.p.

Eten wat de pot schaft
Lekker pannetje met grootmoeders soep met brood en boter
————
Mens erger je niet

———–
De pannen en schalen komen op tafel met bijvoorbeeld:
diverse seizoensgroenten, hete bliksem, stamppot, kropsla,
piepers, draadjesvlees, karbonades en gehaktballen.
U mag zelf opscheppen!
Alleen geen sterke verhalen vertellen

———
Aardbeienpudding met een bolletje vanille-ijs en slagroom
€ 37,50 p.p.

High Society
Ook kunt u bij ons terecht voor:
HIGH TEA, HIGH WINE of HIGH BEER
Interesse in een van deze HIGH standjes?
Onze bemanning licht u graag in over de mogelijkheden
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JOKE BOERSEN
Voedings– en leefstijlcoach

Bezoekadres: Stationsstraat 24 Warmenhuizen

Postadres: Dorpsstraat 199 1749 AD Warmenhuizen

www.habitsvoedingsadvies.nl

joke@habitsvoedingsadvies.nl

WIERINGEN

Mobiel 06-22490035
Email: schouten-22c@kpnplanet.nl

w anden - pla fonds - i nteri e urbouw
liever geen vloeren

tel +316 27228420
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Ingezonden mededelingen
ettertjes en parlevinkertjes
CONT ADV ETC

T.K.A.

DIVERSEN

Vriendelijke jong. aantr.
vr, langbl. haar, bl.
ogen. Goed luisterend
en 142 kg s.a.d.h ibzv.
Alleen gr. rij. bw. Zkt
dito vriend/ man voor
gez. met z’n 2en de
weekenden en meer te
vullen. Ik ben 2 meterveertien lang en wil je
graag ontmoeten op het
station a.s. vrijdag 12.00
Je kunt me herkennen
aan een rode roos!!

DIKKE VAN DALEN
en winklerprins encyclopedie t.k.a. tezamen
voor € 50,00 of een redelijk bod. Ik ben onlangs
getrouwd en zij weet
toch alles beter!!! L. Rozewater,
e-mail
info@lulletjeRW.nl

Laatst is er op het
haventerrein van Den
Oever een verwarde
man zonder telefoon
aangetroffen. Waarom
de man geen telefoon
bij zich had is onduidelijk. Hij is inmiddels in
een ziekenhuis opgenomen en in volledige
afzondering in bewaring genomen.

GEBIT, In verband met
het overlijden van oma,
is haar kunstgebit te
koop. Jawel, ook op
Marktplaats. Het goed
onderhouden Kukidentwerkje met maatje medium, is 55 lentes jong
en desondanks nog in
prima staat. Wees wel
gewaarschuwd: het gebit in kwestie mist –
door een kleffe karbonade – de rechterkies.
Wie biedt nr. 03-22980

Verloren
Wil hij of zij die
vorige week zaterdag
bij het bussenplein
mijn blauwe Gazelle
heren fiets heeft gestolen ook mijn krantenwijk over nemen
DANK U
Goed humeur
gratis af te halen
aan de bar
Niets is zo charmant
Als een rijmpje
in aan de wand

Advies?
Een dinerbon van
De Dikke Bries
Man in de leeftijd van
65 + jaar i.b.v alleen een
oude fiets, verder geen
diploma maar met een
onevenwichtig en narcistisch karakter al jaren
geen v.w.o.v.pl maar
zoekende in zuidelijke
gebieden! Relatiestatus:
moederziel alleen (gek
hé) maar zoekt slachtoffers om uit te kleden!
Br.o.nr. sp 346902

Wie heeft mijn nieuwe
werphengel gevonden.
Zoek geraakt aan de
voet van de afsluitdijk
in de buurt van de
schutsluis van Den Oever, compleet met molen, snoer haakjes en
levend aas. Echter zonder handvat. Br ondr nr.
bR 22-005

Tja...
Ik zou hier nog iemand
kunnen dissen maar ga
toch maar liever vissen!
Hoe weet je of het
certificaat van echtheid
wel een echt
certificaat van echtheid is,
misschien is het
certificaat van echtheid
helemaal geen echt
certificaat van echtheid,
maar wellicht
is er wel een
certificaat van echtheid
dat bewijst dat het
certificaat van echtheid
een onvervalst en echt
certificaat van
echte echtheid is!

De Frisbee dankt zijn
naam aan de Amerikaanse bakker William
Russel Frisbee. In 1871
begon hij in Bridgeport
in Connecticut koekjes
te verkopen die hij verpakte in een beschuitbusachtige verpakking.
De kinderen uit de
buurt ontdekten al snel
dat als je met die deksel
ging gooien hij ver weg
vloog. De deksels kregen de naam van de
bakkerij, frisbee. Vele
jaren later, in 1957
bracht een fabriek in
Californië de eerste echte frisbee op de markt.

SLIMERICK

#zoishetmaarnet

Een roker werd met
de vraag bestookt,
hoe hij de paling
zo fijn krijgt
gerookt.
Een beetje peper
en wat tijm,
meer zeg ik niet
het is mijn geheim.
Ja hij was aardig
uitgekookt

Het verhaal van vier
personen genaamd:

Er moest eens belangrijk
werk worden verricht
en Allemaal was er zeker
van dat Iemand het zou
doen. Iedereen had het
kunnen doen, maar
niemand deed het.
Daardoor werd Iemand
heel boos, want het was
toch de taak van
Allemaal.
Allemaal dacht dat
Iedereen het wel zou doen,
maar Niemand realiseerde
zich dat Allemaal
het niet zou doen.

Ins en outs
De Dikke Bries
beschikt over zonnige
terrassen en een
verrassend interieur,
ze zijn contrasterend
maar toch zeer goed
op elkaar afgestemd
De perfecte locatie
voor iedereen en voor
bijna elke vorm van
gezellig uitgaan!

Allemaal, Iemand,
Iedereen en Niemand

Een compleet leeg
kader in dit blad,
gewoon omdat ik
er geen zin in had.
Met gemene taal,
had ik wel een verhaal.
Maar dan toch
liever dit dan dat!

Het einde van het liedje
was dat Iedereen Iemand
de schuld gaf, omdat
niemand deed wat
Iedereen had
kunnen doen…

Er was eens een
man uit Laren,
Hij ging op een dag
naar Slagharen.
Hij ging met de boot,
En schaamde zich dood,
Hij wist niet hoe die
moest varen

Je hoeft niet aan de
boom te hangen om een
enorme eikel te zijn

Joost wilden weten,
waar hij ook zo lekker
zou kunnen eten
Thomas zei probeer
De Dikke Bries
als goed bedoeld advies
Maar daar zat Joost al
zonder het te weten

De reden waarom
mensen zo snel opgeven
is omdat ze kijken naar
hoe ver ze nog moeten,
in plaats van waar ze al

vandaan zijn gekomen.
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Voor iedere vorm van feest
Of het nu een huwelijk,
verjaardag, jubileum,
kraamparty, reünie,
vrijgezellenfeest, overdracht
of een bedrijfsfeest betreft,
wij kunnen het voor u verzorgen,
u bent van harte welkom

een feest op maat
Wij verzorgen het graag!

Wij beschikken over een zaal geschikt voor 80
personen en een zaal tot maximaal 40 personen
of natuurlijk alle twee bij elkaar geschikt voor
120 gasten. In de zomer uit te breiden met de
twee prachtige terrassen met 80 zitplaatsen.
Vooral op bruidsparen heeft De Dikke Bries
een bijzondere aantrekkingskracht.
Het is het resultaat van de mond-tot-mond
reclame die we te danken hebben aan de vele
zeer geslaagde bruiloftsfeesten.
Een bruiloft op maat, we zijn er specialisten in!
In overleg is het mogelijk zowel een gedeelte van
het restaurant als wel het gehele restaurant af te
huren. Neem vrijblijvend contact met ons op om
de mogelijkheden te bespreken of kom langs en
vraag naar de mogelijk heden.

Marina Den Oever
Een gezellige haven direct gelegen aan het
IJsselmeer, de Waddenzee en Noordzee. En
is een ideale uitvalsbasis voor een vaste ligplaats voor uw jacht, een weekend of een
vakantie met de boot op zoet en/of zout
water. De haven is de ideale combinatie
van het liggen op zoet water en het varen
op zout water. Een unieke ervaring van
rust, natuur, getijde bewegingen en eventueel droogvallen op het wad.
Geschiedenis: Ruim 40 jaar geleden is de
eerste aanzet geweest voor de ontwikkeling
van jachthaven in de Zuiderhaven (in de
volksmond de Hofmanshaven) In eerste
instantie werd er een nieuwe ligplaats gerealiseerd langs de dijk als er een schipper
zich meldde voor een ligplaats voor zijn

zeiljacht. Doordat er bij veel wind nogal
hoge golven in de haven ontstonden is er
een golfbreker aangelegd. Met een kabelpontje werd er tussen het eiland en de vaste
wal heen en weer gevaren. Van 1980 tot
1995 heeft familie Kuit met veel inzet deze
haven uitgebreid en verbeterd. Zo werden
een flink aantal
ligplaatsen gerealiseerd, een loods gebouwd
voor de winterstalling en niet te vergeten
de vaargeul, die eerst dwars door de jachthaven heen liep, werd verplaatst naar de
buitenzijde van de haven. Met de grond
uit de vaargeul is vervolgens het eiland ontstaan.

Na de overname in 1995 door de huidige
bewindvoerders is de naam veranderd van
“Jachthaven Den Oever” in
“Marina Den Oever B.V.”. Vanaf die tijd
heeft de jachthaven een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt, zoals: verdere uitbreiding en aanpassing van de ligplaatsen,
het bouwen van meerdere loodsen en de
ontwikkeling en realisatie van het plan
`Wierhooft’, de recreatiewoningen op het
eiland en natuurlijk, niet te vergeten, de
samenwerking met restaurant “De Dikke
Bries” Bent u geïnteresseerd in een ligplaats
of wilt u verdere informatie over de haven,
de mogelijkheden in de winterstalling of
werkzaamheden aan uw schip.

Noorderdijkweg 25-A
1771 MJ Wieringerwerf
Tel: 0227-511789
www.marinadenoever.nl
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Ze vragen me wel eens of ik er naar terug verlang...
Ik als visserman
op de WR 66
de Sara Magdalena
Juni 1972, ik was nog net
geen vijftien jaar toen ik
besloot om niet meer naar
school te gaan en bij mijn
vader en mijn twee ouder
broers Kees en Simon te gaan
varen. Het was in die tijd heel
normaal om op een hele jonge
leeftijd, in een tijd waar je
zonder enige opleiding mee
naar zee kon gaan om het vak
als visserman in de praktijk
te gaan leren. Er was bij mij
daarom ook geen twijfel om de
stap te nemen, zoals ook voor
mijn jongste broer Johan die
ongeveer een jaar later aan
boord kwam.
Het is toch super stoer om
met je vader en je drie broers
(De Daltons) op zee te zijn
als je veertien jaar bent.
Je beseft je wel pas veel later
dat je moeder haar man en
vier zoons elke week weer
zag vertrekken naar die
mooie, maar soms ook zeer
ruwe en gevaarlijke Noordzee
waar tal van gevaren op de
loer hebben gelegen.
Dat het vissen een mooi
beroep was en waarschijnlijk
ook nog wel is, staat buiten
kijf. Vooral in die tijd dat er
geen quoteringen waren en
dat wij zoveel vis als we
wilden mochten vangen.
In eerste instantie hadden wij
een kleine kotter van net 22
meter lang en nog geen vijf
meter breed met een industrie
motor van tweehonderd pk
Het scheepje was nou bepaald
niet een echt zeeschip te
noemen maar door het
vakmanschap van ons vader
heeft hij ons toch steeds weer
thuis gebracht. Ook tijdens
slecht weer en zware stormen.
Want het kan behoorlijk
spoken op de Noordzee.
In het jaar 1977 is er
besloten om een groter schip
te kopen en dat was voor
Wieringer begrippen ook
meteen behoorlijk groot.
32 meter lang en 8 meter
breed met 1000 pk industrie

Het was niet te vergelijken.
We visten op precies dezelfde
visgronden als voorheen maar
vingen een veelvoud aan vis.
Daar kwam bij dat het bijna
altijd goed weer was om te
vissen en we dus ook bijna
nooit meer verlet hadden
vanwege het weer.
We visten hoofdzakelijk op
schol en tong maar in de
wintermaanden ook wel op
kabeljauw. En ook op alles wat
er nog meer aan boord kwam,
want wat ik al eerder zei, alles
mocht mee…

Veelal gingen wij op maandag
vroeg van huis en waren bijna
altijd op vrijdag weer thuis.
Ons visserij gebied was
hoofdzakelijk de Duitse bocht
en soms ook wel noordelijker
tot de 57e breedtegraad.
Ook visten we wel richting de
Engelse wateren, b.v. nabij de
Klaverbank, de zilverpit en
omstreken. We scharrelde
over de gehele Noordzee om
maar zoveel mogelijk mooie
verse vis te vangen.
Van maandag tot aan
donderdagavond, meestal
alléén maar hazenslaapjes
van een kwartiertje tot een
half uur, dag en nacht 24/5.
Natuurlijk waren we dan op
donderdag avond kapot maar
met een ruim vol met mooie
verse vis vergeet je al snel je
vermoeidheid.
Wij visten meestal met de
stenenmatten wat een
uitvinding was van mijn vader
en ons de mogelijkheid bood
om op plekken te vissen waar
anderen niet konden komen
en waar de vis vetgemest op
ons lag te wachten!
U zult begrijpen dat het juist
hierom allemaal is dat mijn
kennis van het product vis
niet uit de schoolbanken maar
uit de praktijk is gehaald

Koos

Uit Jacobus 57
Vissen was mijn vak
Varen was mijn leven
Had ik geld genoeg
Was ik thuis gebleven
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Sara Magdalena WR66

De Wieringer 66 van de fam. Boersen was met een motor vermogen van 1000
PK de eerste grote kotter op Wieringen in die tijd en was einde jaren 70 en de
jaren 80 hoofdzakelijk bezig met de kettingmatten visserij.
Kettingmatten vistuig

Koos, Johan, Kees , en Simon Boersen

De vier gebroeders Boersen werden in die tijd vergeleken met de gevreesde Daltons, waarom
mag Joost weten ;-)! De gebroeders zijn in 1990 met de visserij gestopt en zijn toen het
horeca avontuur begonnen, in 1992 opende zij restaurant Basalt op het haventerrein in
Den Oever. Maar al snel bleek dat horeca het niet voor alle broers een geschikt beroep was
en uiteindelijk is Simon alleen in de Basalt doorgegaan en heeft Koos De Dikke Bries laten
bouwen waar hij nu inmiddels al weer ruim 23 jaar de scepter zwaait.

In de jaren 60 waren diverse Wieringer vissers actief met een variant op de boomkor. De WR 66 van Joop Boersen
(vader van de Daltons) was de eerste visser in Nederland die de kettingmatten toepaste in de boomkorvisserij. Vanwege de
successen met het kettingmattenconcept volgden meerdere Wieringers het voorbeeld van Boersen. Uiteindelijk heeft een
behoorlijk aantal Wieringer kotters in de jaren zestig en zeventig met de matten gevist. De eerste visser in Volendam die
de kettingmat aan het boomkortuig bevestigde, was in navolging op Boersen, Klaas de Boer van de VD-243. Volendam
kende in de tweede helft van de jaren zestig een behoorlijk vlootje kotters dat uitgerust was om met de matten te vissen.
Uit gesprekken met oud-visser Job Kwakman (geb. 1927) bleek dat de eigenaren en ook zeer bevriende collega`s van de
VD-243 (Klaas de Boer), VD-128 (Job Kwakman), WR-66 (Joop Boersen) en de UK-63 (Jurrie van de Berg) de eerste Nederlandse vissers waren die in de jaren 1966 en 1967 met een kettingmat serieus aan de slag zijn gegaan. Later ook gevolgd door Zeeuwse en ook Belgische vissers, inmiddels wordt de visserij met kettingmatten naar mijn weten zeldzaam of
niet meer toegepast.
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Uit de oude doos

Maritiem restaurant

De Dikke Bries,
Alweer 23 jaar aan de
jachthaven van Den Oever
Er heerst, een gezellige en
ontspannen sfeer, je voelt je er
altijd zeer welkom. Eenmaal
aangekomen bij De Dikke Bries
valt als eerste het interieur op,
ontzettend veel nostalgische
spullen met hier en daar een
komische invalshoek: Sinterklaas
in een hangmat, of het hoekje
opgedragen aan onze koning en
koningin waar zelfs een brief
afkomstig van het koningshuis
is te vinden!
De sfeer in de Dikke Bries is
huiskamer waardig te noemen,
je voelt je vrijwel direct op je
gemak, er is echt gezorgd voor een
bijzondere sfeer die je niet snel
ergens anders tegenkomt.
Hiernaast een aantal kiekjes uit de
oude doos. Het zijn hoofdzakelijk
plaatjes van de meiden en jongens
die bij ons werken of hebben
gewerkt. Onder andere dankzij
deze meiden en jongens staan we
waar we nu zijn. En daar gaan we
zeker nog even mee door.
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Is het mogelijk om sneller te reizen dan het licht?
De lichtsnelheid wordt vaak afgerond naar 300 000 000 meter per seconde,
dus 300 000 kilometer per seconde ofwel 1,08 miljard kilometer per uur.

Kort antwoord:
Nee.

Langer antwoord:
De lichtsnelheid (299.792458 km per seconde) is de hoogst
mogelijke snelheid in de natuur.
Dat gegeven is een belangrijke pijler van Einsteins algemene
relativiteitstheorie. Die theorie staat als een huis, en vrijwel
niemand twijfelt er dan ook aan dat de lichtsnelheid echt de
maximumsnelheid in het heelal is. Sneller reizen dan een
lichtstraal is dus niet mogelijk.
Aan de andere kant is in het verleden wel meer voor onmogelijk gehouden. De wetenschap is zeker nooit af, en het is
niet uitgesloten dat ergens in de nabije toekomst toch nog
wat gesleuteld moet worden aan theorieën zoals die van
Einstein. Er bestaan bijvoorbeeld al ideeën over elementaire
deeltjes die altijd sneller dan het licht reizen (de zogeheten
tachyonen), en die nooit langzamer dan de lichtsnelheid kunnen bewegen.

NEDERLANDSE WEETJES
"U at" is de kortste volledige Nederlandse zin.
70% van de mensen uit Nederland kijkt in de
spiegel tijdens het tandenpoetsen.
90% van alle mensen in Nederland heeft wel eens
zijn eigen naam gegoogled.
De letter "E" wordt het vaakst gebruikt
in de Nederlandse taal.
Er is geen een Nederlands woord
dat rijmt op twaalf.
Er worden gemiddeld elk jaar in Nederland
vijf mensen getroffen door bliksem.
Van alle soorten snoep is drop in Nederland
het populairst.
Het woordje ''van'' heeft de meeste betekenissen
van de Nederlandse taal.
In Nederland lijdt 1 op de 10 Personen aan
Arachnofobie, wat Angst voor Spinnen is.
In Nederland staan er 1547 verlaten caravans op
parkeerplaatsen.

En wie weet wordt er toch ooit een manier gevonden om de
komische snelheidslimiet te omzeilen. Overigens zal dat in de
praktijk weinig uitmaken: om een ruimteschip te versnellen
is energie nodig, en om de lichtsnelheid te bereiken is zelfs
een oneindige hoeveelheid energie nodig - ook dat volgt uit
de relativiteitstheorie. Voorlopig zullen we ons dus moeten
behelpen met slakkengangetjes van hooguit enkele tientallen
kilometers per seconde in plaats van 300.000 kilometer per
seconde.
Kosmisch gezien is de lichtsnelheid trouwens ook een soort
slakkengangetje: een lichtstraal doet er nog steeds honderdduizend jaar over om van de ene naar de andere kant van
het Melkwegstelsel te reizen. Een reis naar een van de
dichtstbijzijnde andere sterrenstelsels neemt al snel enkele
miljoenen jaren in beslag.

`

McDonalds Nederland is bezig met het realiseren
van een thuisbezorg dienst.
Nederlanders eten met Pasen 32 miljoen eieren.
Nederlanders zijn gemiddeld de langste
mensen in de wereld.
Nederlandse twitteraars zijn de meest actieve
twitteraars ter wereld.
Ongeveer 393 mensen sterven er in
Nederland per dag!
Slechts 44.000.000 mensen op aarde spreken
goed Nederlands.
Totale lengte van alle wegen bij elkaar in
Nederland is 132.397 km.
De zon schijnt in Nederland 1500 uur per jaar.
Een glas kraanwater kost in Nederland
gemiddeld €0,0003.

Per jaar sterven er 30000 vogels in Nederland
door middel van windmolens.
Er worden elk jaar meer dan een miljoen
vibrators verkocht in Nederland.
De giftigste spin leeft in Nederland,
maar heeft geen sterke tanden om te bijten
89% van de mensen in Nederland vind dat
ze te weinig vakantie hebben.
Het langste schilderij van Nederland is
915,35 meter en gemaakt in Coevorden.
De goedkoopste en puurste cocaïne van Europa
is in Nederland en België verkrijgbaar.
In Nederland ligt 2360 kilometer snelweg.
80% van Nederland weet niet of je soep
moet drinken of eten.
In Nederland worden jaarlijks 11.5 miljard
reclamefolders bezorgd
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Wist u Dat..!!??
Een miljoen seconden vanaf nu over ongeveer12 dagen is.
En een miljard seconden vanaf nu over ongeveer 32 jaar is.
Om precies te zijn is een miljoen seconden 11 dagen, 13 uur, 45 minuten
en 20 seconden. Een miljard seconden is 31,71 jaar.

Met een gemiddelde hartslag van 66, je hart circa 35 miljoen
keer per jaar klopt. In de loop van een gemiddeld mensenleven
zijn dat zo’n 2,5 miljard hartslagen. Daarmee is het hart niet
alleen de belangrijkste, maar ook de actiefste spier

Beter dan de beste!
Sneller dan de snelste
Mooier dan de mooiste

Knapper dan de knapste
Rapper dan de rapste
Slimmer dan de slimste
Groter dan de grootste
Verstandiger dan de verstandigste
Handiger dan de handigste
Goddelijker dan de goddelijkste
Gevatter dan de gevatste
Liever dan de liefste
Creatiever dan de creatiefste
Je hebt maar één leven
Stop toch met dat streven
Minder kan echt geen kwaad
Morgen is het echt te laat
Kb

- 89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is?
- 57,7 °C de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is?
Onze planeet aarde bij benadering,
6 000 000 000 000 000 000 000 000 kg weegt (6 Quadriljoen)
De omtrek van de aarde 40.000 kilometer is
De totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is
(dat is dan driemaal rond onze planeet aarde, maar dat even terzijde)

De gehele wereldbevolking op de provincie Utrecht kan staan.
Uitleg de provincie Utrecht meet 1496 km²
(is op onze aarde zo groot als een speldenprik)
1 vierkante kilometer = 1000 x 1000 meter = 1.000.000 m²
x 1485 km² (provincie Utrecht) = 1.485.000.000 m²
Voor het gemak, maak er anderhalf miljard vierkante meter van.
(1.500.000.000 m²)
Onze wereldbevolking anno januari 2021 bestaat uit ongeveer
7.900.000.000 mensen zevenmiljardnegenhonderdmiljoen
Met een beetje wil en inschikken passen er met gemak 6 mensen
(groot en klein) op 1m²
1,5 miljard vierkante meter x 6 is 9 miljard mensen.
Hoppeta, met gemak, en nog plek over voor 1,1 miljard mensen!
Om van alles af te komen is een gaatje van 2 meter diep zo groot
als de Wieringermeer (307km²) voldoende.
De ruimte eerlijk verdelen zou een oplossing kunnen zijn!
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Bedankt voor uw bezoek
Pour votre visite
Thank you for your visit
Dankie vir u besoek
感謝您的光臨
Tankewol foar jo besite
Danke für Ihren Besuch
Tak for dit besøg
Tibi gratias ago pro tui visita
Takk for besøket
Asante kwa ziara yako

