Dineren op de grens van land en zee
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Minifestival op de dijk bij het kleinste
getijdenhaventje van Nederland
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Muziek
eten, en
andere
mensen
ontmoeten

Door Dirk Minkes
Noordpolderzijl Een lekker zonnetje, heerlijk eten,
sfeermuziek van twee cellisten en een waanzinnig
mooi uitzicht. Bovenop de dijk bij Noordpolderzijl, het
kleinste getijdenhaventje van Nederland, was het zaterdagavond uitstekend vertoeven. Zo’n kleine negentig gasten genoten daar aan een langgerekte tafel van
een ’diner met uitzicht op zee’.
Door het mooie weer kunnen de gasten Borkum en
Schiermonnikoog zien liggen. Maar landinwaarts is
het uitzicht op deze bijzondere plek aan de Waddenzee
ook fenomenaal. De gasten kunnen kilometers ver kijken. Zo is de kerktoren van Warffum duidelijk te zien
en in oostelijke richting de vele windmolens in de
Eemshaven.
Alleen een ober, die het eten komt brengen en geregeld aan de gasten vraagt of er nog wensen zijn, ontbreekt. De gasten moeten zelf hun eten ophalen in het
zaaltje van café ’t Zielhoes. Daar wordt het eten voor
hen opgeschept. Daarna moeten ze met hun bord in de
hand de stenen trap van de zeedijk beklimmen. Het
ongemak wordt blijkbaar op de koop toegenomen.
Niet iedereen kiest ervoor om aan de lange tafel
plaats te nemen. Sommige gasten gaan met hun bord
op de schoot in het gras zitten. Na het eten genieten ze
liggend op de dijk van de rust en de ruimte.
Bianca Waamelink uit Metslawier heeft een plekje
aan de tafel gevonden. Ze vindt het niet erg om met de
rug naar de zee te zitten. Het is de eerste keer dat ze in
Noordpolderzijl is. De Friezin geniet van het uitzicht.
Ze houdt van kleinschalige evenementen. "Dit is perfect. De combinatie van eten, muziek en andere men-

Het was voor de twee keer dat de kunstenaar Ingrid
¬ Het diner met uitzicht op zee werd behalve aan
de lange tafel ook zittend in het gras genuttigd. Koetzier uit Zandeweer het minifestival organiseerde.
Het etentje ging echter vorig jaar vanwege het noodFoto: Jos Schuurmans
weer niet op de dijk door. Koetzier is toen voor het diner uitgeweken naar ’t Zielhoes. "Het onweerde verschrikkelijk. Het waren enorme harde knallen. De
sen ontmoeten is bijzonder."
Voorafgaand aan het diner waren er allerlei activitei- bliksem sloeg in de slagboom van het parkeerterrein.
ten. Waamelink deed mee aan de workshop slibschil- De kok had verlammingsverschijnselen. Hij stond buiderijen maken. Het was volgens haar best wel een leu- ten op gasflessen te koken. De volgende dag hoorde ik
ke ervaring om met slib uit het wad een schilderij te dat er vier schapen op de dijk door de bliksem waren
gedood." Dit jaar werkte het weer wel mee.
maken.

