Certificering Sûnenz

Een initiatief als Sûnenz kan eigenlijk alleen maar in De Friese Wouden (De Wâlden)
ontstaan.
Sûnenz is gezondheidszorg ‘anders dan anders’ en dat past exact bij De Friese
Wouden en het karakter van de Wâldpyk, zoals de bewoners van deze streek
worden genoemd.
Door ‘Out of the box’ denken ontstond bij Sûnenz de 1,5 lijns-gezondheidszorg.

~Sûnenz gaat veel verder.
Via vier thema’s met daarop aansluitende themapleinen doet Sûnenz er alles aan om
ouderen te helpen om gezond te zijn en zo mogelijk te blijven en zo lang mogelijk
van een zelfstandig bestaan te laten genieten.
Dat doet Sûnenz niet alleen door medische hulp te bieden maar ook door te zorgen
voor ontspanning, vermaak en gezelligheid.
Het totaalconcept springt er zo uit dat dat op zichzelf al kan worden gecertificeerd
met het Streekkeurmerk Wâldpyk.
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Binnen dit concept zijn er echter wat betreft de streekeigenheid nog twee extra
elementen die er bovenuit springen.

~Horeca
In de Horeca-afdeling wordt gewerkt op basis van de principes van de ‘Nieuwe
Nederlandse Keuken’, het concept van SVH Meesterkok Albert Kooy.
Binnen dit concept wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van goede en eerlijke en
het liefst biologische producten uit de regio.
Dit is uiteraard ook precies waar het streekkeurmerk Wâldpyk naar streeft.

~Winkel
In de ‘Versmarkt Sûnenz’ zijn zo veel mogelijk biologische en in de Streek of in de
regio geproduceerde producten te koop.
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Consumenten kunnen zo in één rit de boodschappen doen die aan de basis van
echte gezondheid (‘sûnens’) staan.

~Langste tafel bij Sûnenz
In het kader van de ‘Week van de Smaak’ en de ‘Week tegen Eenzaamheid’ wordt
op vrijdag 3 oktober in Sûnenz de ‘langste tafel’ georganiseerd:
‘Met zo veel mogelijk mensen aan tafel om gezellig met elkaar een gezonde en
lekkere maaltijd te eten’.
En het thema is: Wâldbeantsjes (Friese Woudbonen) op je bord.
Het doel is om 700 mensen van een Wâldbeantsjemaaltijd te laten genieten.
In De Friese Wouden is het niet gemakkelijk om een product te bedenken dat meer
streekeigen is dan juist de Gele Wâldbeantsjes.
Al met al is dit een prachtige gelegenheid om Sûnenz te certificeren met het
Streekkeurmerk Wâldpyk!
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