
• Hier was Ymkje Kuipers nog hoogzwanger. Inmiddels is ze bevallen van een zoon. Ze zit hier op het 
terras met haar man Jelwin. Foto: Jümer Postma 

Theetuin in trek bij Het 
Blote Voeten Pad in Opende 
I N T E R V I E W 
f C M T M A t K U I M f t f 

• Flinke run op nieuwe 
theetuin Schots&Scheef 
• 'Toptumer Zonderland 
koopt natuurvlees bij ons' 
Door Koos Bijlsma 
Opende Pas sinds mei is de thee
tuin Schots&Scheef van de uitba
ters Ymkje en Jelwin Kuipers open 
en nu al is de toeloop boven ver
vrachting. Mede dankzij het aange
name zomerweer van de afgelopen 
weken én wellicht de crisis die er
voor zorgt dat Nederlandse toeris
ten hun vakantie doorbrengen in 
eigen land is het bij de boerderij 
van de familie Kuipers een drukte 
van belang. "Dagelijks komen hier 
bij ons in het hoogseizoen gemid
deld zo'n 150 gasten over de vloer", 
zegt Jelwin Kuipers (36) vol trots. 

De belangstelling bij de officiële 
opening van hun nieuwe bedrijf in 
het Groningse-Friese grensdorp 
Opende was al helemaal overwel
digend. De zondag van zoon Boaz 
bevallen Ymkje Kuipers (29) zegt: 
"We hadden op hooguit tweehon

derd bezoekers gerekend. Het wer
den er achthonderd." 

De ligging van het nieuwe thee
huis is schuin tegenover de entree 
van Het Blote Voetenpad ideaal. 
Tien jaar geleden opende Staats
bosbeheer dit avontuurlijke wan
delpad van bijna anderhalve kilo
meter dwars door de natuur. Jaar
lijks trekt deze (gratis) toeristische 
attractie steeds meer bezoekers. 
Daar pikt het nieuwe theehuis een 
graantje van mee. Bezoekers kun
nen hier even op adem komen, kof
fie, thee of een glas frisdrank drin
ken en een lunch gebruiken kan 
natuurlijk ook. Vooral het sanitair 
van het nieuwe horecabedrijf is in 
trek. Een voormalige garage is om
gebouwd tot toiletgebouw. "Een wc 
ontbreekt aan Het Blote Voeten
pad. Dus maken wandelaars graag 
gebruik van de mogelijkheid om bij 
ons een sanitaire stop te maken." 

Schots&Scheef is een allesbehal
ve doorsnee-theetuin. Wat te den
ken van het Vieze Voeten Bad dat 
op het erf te vinden is? In een tank 
die wordt gevuld met schoon re
genwater en bronwater kunnen be
zoekers van het Blote Voeten Pad 
hier hun vermoeide voeten wassen. 

Speciaal voor kinderen lopen er 
veel (jonge) dieren rond, zoals gei
ten, kippen en schapen. "Sinds kort 
scharrelt hier een aantal kuikentjes 
rond. Dat blijft kinderen bij." Ook 
een winkel voor streekproducten is 
hier te vinden. 

Het theehuis is niet de voor
naamste bedrijfsacriviteit van de 
familie Kuipers die drie jaar gele
den haar intrek nam in haar huidige 
onderkomen dat inmiddels flink is 
verbouwd. Als boerenzoon afkom
stig uit Briltil nam Jelwin Kuipers 
acht jaar geleden een kudde Schot
se Hooglanders over van zijn vader. 
Hij houdt de dieren onder meer op 
de Jilt Dijksheide en de Lettelberter 
Petten bij het Leekstermeer als 
vorm van beheer. Als de Hooglan
ders vier a vijf jaar oud zijn gaan ze 
naar de slacht. Zelfs Olympisch 
tumkampioen Epke Zonderland 
haalt zijn natuurvlees in de thee
tuin van de familie Kuipers. Met dit 
vlees sleepten de ondernemers uit 
Opende recentelijk voor Groningen 
de publieksprijs in de wacht die in 
het kader van de Week van de 
smaak werd uitgedeeld. 
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