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’We dineren echt boven op de zeedijk’

VRAAG & ANTWOORD
INGRID KOETZIER

Dineren op de dijk, je laten

verwennen en zelf een vlie-

ger maken. Kunstenaar

Ingrid Koetzier uit Zande-

weer gaat geen zee te hoog.

In Noordpolderzijl houdt ze

morgen voor de derde keer

een minifestival. Er hebben

zich inmiddels al zo’n zeven-

tig eters aangemeld.

Mevrouw Koetzier gaat zelf kok-
Door Dirk Minkes
Mevrouw Koetzier gaat zelf kok-
kerellen?
"Nee, gekkie. Daar hebben we een

professioneel kokkinnetje met het

Waddengoud-keurmerk voor inge-

huurd. Dat keurmerk staat voor

duurzaam genieten en voor men-

sen met hart voor het waddenge-

bied."

Wat staat er op het menu?
"Janet kookt met kruiden van de

dijk, zoals zeekraal en lamsoor. En

verder gebruikt ze harder, wadden-

garnaaltjes en schapenkaas. Als

voorgerecht is er een oesterschelp,

gevuld met waddentapenade. En

als toetje slagroomyoghurt met

duindoornsaus. Vegetarisch is ook

mogelijk."

Is er wel een traplift geregeld,
zodat de gasten niet met hun
bord in de hand de lange trap

van de dijk op hoeven te lopen?
"Nee. We gaan gewoon stapvoets

omhoog. Eenmaal boven kunnen

de mensen uitrusten en van het

schitterende uitzicht genieten.

Want we zitten echt boven op de

dijk en niet bij café ’t Zielhoes."

Wat moeten we bij het verwen-
arrangement voorstellen?
"We zetten comfortabele stoelen op

de kop vandedijk en je kunt plaats-

nemen met je voeten in een ver-

warmd voetenbadje met zeezout

en kruiden. En wie wil, krijgt nog

een lekker dekentje omgeslagen

omvervolgens eenheerlijke schou-

dermassage te ondergaan."

De gasten kunnen ook een vlieger
maken, maar zijn de meesten
daar niet een beetje te oud voor?
"Denk je?Vliegeren is hartstikke in.

Ik hoor van heel veelmensen dat ze

een vader hadden die ook vliegers

konmaken.Het is ookheel leuk om

zoiets te maken en dat-ie ook nog

de lucht in gaat. Het zou heel gaaf

zijn als we tijdens het eten die vlie-

gers de lucht in hebben."

Voor de gasten is er ook nog mu-
ziek en zang. U trekt wel alle
registers open.
"Natuurlijk. Het wordt gewoon

weer hartstikke leuk."

Ð Dineren op de Dijk was vorig
jaar een succes. Foto: Archief
FPS/Jos Schuurman


