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Drie gangen op de waddendijk
REPORTAGE

Prachtig weer en een schil-
derachtig uitzicht zorgden
zaterdag voor de juiste am-
biance tijdens de vierde edi-
tie van Dineren op de Dijk.
Vooraf: wandelingen en
workshops, dan een driegan-
genmaaltijd en als toetje
nogmaals wandelen of tai
chi op muziek.

GEERT JOB SEVINK

NOORDPOLDERZIJL De ingrediënten
voor Dineren op de Dijk, zaterdag-
avond in Noordpolderzijl, hadden
niet beter met elkaar kunnen combi-
neren: zo’n honderd goedgemutste
gasten, een dijk met een weergaloos
uitzicht met aan de ene kant de pol-
ders en aan de andere kant de kwel-
ders van de Waddenzee, een zwoel
windje, lekker eten, muzikanten,
straatartiesten en een geoliede logis-
tiek.

Ingrid Koetzier van BuitenGe-
woonLeven.NU organiseerde het di-
ner in deze spectaculaire ambiance
voor de vierde keer. ,,Ik vind dit zo’n
prachtig gezicht’’, verzucht ze hart-
grondig terwijl ze tevreden uitkijkt
over de dijk, waar haar gasten met le-
ge borden naar beneden de trap aflo-
pen en omhoog klimmen met gevul-
de borden.

Reden tot tevredenheid heeft ze
zeker, want het onweer dat de hele
dag heeft gedreigd, is uitgebleven.
De zon die alles aangenamer maakt,
schijnt volop, de catering functio-
neert vlekkeloos en het publiek ver-
maakt zich overduidelijk. Volslagen
vreemden maken praatjes met el-
kaar, langs de trap die de dijk op
voert begroeten leden van theater-
groep Auth&Tiek de dineerders har-

telijk terwijl die op en neer lopen
naar café Het Zielhoes, waar de bor-
den worden volgeschept.

De straatartiesten vervullen ook
nog een nuttige functie, als blijkt dat
Koetziers stem tekort schiet om de
lange tafel op de dijk over de volle
lengte te bereiken met haar instruc-
ties. In Tiroler kostuum gehuld fun-
geren ze als ‘echoërs’. Staand langs
de tientallen meters lange tafel ge-
ven ze overdreven intonerend Koet-
ziers instructies naar achteren door,
tot hilariteit van de eters.

Maar er is meer te doen dan eten
alleen, want wie een dagkaart had

gekocht, kon zich ’s middags storten
op een cursus maaien met de zeis,
een modderige wandeling door de
kwelder om de elementen helemaal
te ondergaan of een instructieve
kruidenwandeling maken met krui-
denhapjes toe. De vermoeide voeten
konden vervolgens worden getrak-
teerd op een kruidenbadje, terwijl de
schouders werden gemasseerd. Een
dienst waarvan overigens uitslui-
tend vrouwen gebruikmaakten.

Wie zich kunstzinnig wilde uiten
kon een bijdrage leveren aan een ge-
zamenlijk kunstwerk, een kleurige
slang waarvan de staart in het gras

lag en de kop boven op de dijk stond,
terwijl het lijf bestond uit door deel-
nemers beschilderde bordjes die te-
gen de dijktrap waren geplaatst.

Als eenmaal de driegangenmaal-
tijd schoon op is, staan de deelne-
mers voor de moeilijke keus: gaan
we, terwijl de ondergaande zon voor
de juiste sfeer zorgt, tai chi op mu-
ziek beoefenen of maken we een
wandeling over het onlangs aange-
legde pad over de kwelder, voorafge-
gaan door een vrolijk uitgedoste
fluitspeler?

Er bestaan minder aangename di-
lemma’s.

Ongeveer honderd gasten dineren aan een lange tafel op de dijk. Leden van de theatergroep Auth&Tiek geven, gehuld in
Tiroler kledij, de instructies van gastvrouw Ingrid Koetzier door. FOTO GEERT JOB SEVINK


