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hoogtepunt het bezoek aan het
winderige dak. Leuk Enkhuizen eens
vanaf boven te zien. Omdat er één
gids beschikbaar was werd de groep
in tweeën gedeeld (mannen en
vrouwen!). Na de rondleiding was
het diner ook in de Drom, waar een
voortreffelijk menu was klaargezet.
Lekker, leuk, gezellige mensen: wat
wil een mens nog meer?

Dit voorjaar vielen de ogen van de
organisatoren op Enkhuizen. Een
bijzondere stad, bij velen bekend. De
belangstelling was zonder meer
goed: uiteindelijk kwamen er 11
Fishers en 42 volwassenen + 4
kinderen deden mee aan het diner
De plaats van samenzijn: de Oude
haven (of Binnenhaven), waar we
een gereserveerde steiger hadden.

Na afloop ging een deel van de
deelnemers naar hun slaapplek, al of
niet in de nabije omgeving.

In de loop van vrijdag kwamen de elf
boten binnen, de weersverwachting
voor zaterdag was storm en die
kwam zeker (windkracht 8 á 9)! Drie
boten kwamen daarom niet en ook
vijf mensen moesten afzeggen
vanwege de afsluiting van de dijk.
Centraal stond deze keer de
Drommedaris, in de wandelgangen
de Drom. De steigerborrel kon
dankzij opklaringen op het nippertje
doorgaan en op de steiger was het
volle bak en balanceren! Veel
gezelligheid, veel scheepspraet en
lief-en-leed ging over de tong,
samen met drankjes en hapjes. De
afsluitende Schipperbitter was het
startsein voor een korte rondleiding
in de Drom, met als letterlijk

De volgende ochtend was het
opnieuw weer even gezellig. Het
weer was opgeklaard en het was nu
weer rustig en zonnig. Na nog weer
de nodige gesprekken gingen achter
elkaar de trossen los en vertrokken
de deelnemers richting thuishaven.
Enkhuizen heeft zijn best gedaan ons
te laten genieten van een goed
weekend. Dankzij de geoliede
organisatie en inzet van
havenmeesters, gids en
medewerkers van de Drom kunnen
we terugdenken en terugkijken naar

een geslaagd evenement en niet te
vergeten vooral dankzij ieders
aanwezigheid en het gevoel dat we
allemaal vrienden van elkaar zijn!

