Zomerbijeenkomst in A P P I N G E D A M
door Inge Kroonsberg
Zondag 4 september 2016, na een geslaagd weekend en een heerlijk ontbijt kwam zoals gewoonlijk de
vraag; waar gaan wij volgend jaar de zomerbijeenkomst houden? Geen
vinger ging omhoog en ook had niemand ook maar een idee geopperd. Dick,
onze voorzitter, legde de microfoon neer.
Erwin Brink stapte op de voorzitter toe en vroeg of het misschien in
Appingedam zou kunnen, of het niet te ver varen was voor de leden. Nou dat
moet je bij Dick niet doen, je geeft hem een vinger en hij neemt meteen je
hele hand. Dus voor Erwin het wist had Dick de microfoon weer in de hand
en werd de vraag wereldkundig gemaakt en werd eigenlijk al snel besloten
het wordt Appingedam!
En nu……, Irma wist van niets, dus besloten Ronald (wist ook van niets) en ik om het samen met Erwin
en Irma te gaan regelen voor 2017.
Na wat informatie ingewonnen te hebben zijn wij als organisatie samen met het bestuur in februari ter
plaatse gaan kijken. Eerst een hartelijke ontvangst bij huize Brink met koffie en wat lekkers en ook een
heerlijk lunch verzorgd door Irma. Bij Paviljoen Overdiep werden wij ontvangen door Jens Verbogt die
ons diverse voorstellen deed met betrekking tot het buffet etc. Aansluitend kwam de havenmeester
Harry Steigenga ons vertellen wat de mogelijkheden waren in de haven. Daar er diverse vaste
ligplaatshouders zijn moesten wij daarmee rekening houden. Wij gingen ervan uit dat er 20 – 25
Barkassen dit weekend aanwezig zouden zijn. Dat het er uiteindelijk 31 zouden worden hadden wij ook
niet kunnen bedenken! Geweldig!

Nadat wij alles besproken hadden konden wij het verder uitwerken en op papier gaan zetten, want de
Nieuwsbrief moet er in april uit. In deze periode kreeg Erwin steeds meer last van zijn ogen en buiten
zijn oogziekte moesten er ook nog twee staaroperaties plaatsvinden. Dus in vele gevallen zat hij met een
vergrootglas voor zijn pc scherm om er toch maar iets van te kunnen lezen, gelukkig was Irma zijn steun
en toeverlaat.
De Nieuwsbrief ging uit en daar stond ook de inschrijfdatum vermeld. Echter, tegen de tijd dat Ronald en
ik met vakantie gingen eind mei hadden nog maar 7 leden zich aangemeld! Een berichtje gestuurd naar
het bestuur en Appingedam waarop een reactie van Erwin kwam; “Als ze niet komen, dan draaien wij
hier de gaskraan dicht”!! Uiteindelijk is allemaal goed gekomen en mochten wij 74 leden in Appingedam
welkom heten.
Ronald heeft zich met de indeling van de haven bezig gehouden, wat toch een heel gepuzzel is
geweest. Voor diverse leden hadden wij een goede bereikbare plek nodig i.v.m. lichamelijke problemen
en op last van de brandweer moesten er plekken overblijven voor eventuele calamiteiten. Na passen en
meten hielden wij één boot over die niet in de haven kon of dubbel moest liggen, wat nu. Ook dat heeft
zich uiteindelijk opgelost doordat een clublid wel zou komen maar niet met zijn boot. In totaal namen wij
333 mtr. steiger in beslag.

En toen was daar de week van het clubweekend. Na een paar dagen langszij van de Escape, voor de
deur bij Erwin en Irma, zijn wij dinsdag in de ochtend naar Jachthaven Appingedam gevaren. Binnen het
uur kwam de eerste Barkas binnen en ’s middags volgden er nog 2. Op de woensdag kwamen er 14
binnen en donderdag lagen er al 18 Barkassen in de haven. Groningen heeft geen Marrekrite plekjes
dus men was al snel aangewezen op de haven van Appingedam.
Een mooi detail om te vermelden is dat het Paviljoen Overdiep in augustus had aangegeven nog een
serre aan het Paviljoen te willen gaan bouwen. Toen wij de dinsdag aankwamen was men net hiermee
begonnen en het zou voor het Barkasweekend klaar zijn. Dat is ze gelukt, wij hebben er dan ook
dankbaar gebruik van gemaakt.

Wij hebben ontzettend veel plezier en voorpret gehad om een goodiebag samen te stellen. Erwin heeft
heel Appingedam afgelopen om een bijdrage te vragen voor de goodiebag. Donderdags heeft Els
Heethuis van Albert Hein ons nog voorzien van een tegoedbon. Zelf hebben wij veel lol beleefd aan het
samenstellen van de “puzzels”.
De vrijdagavond verzamelden de leden zich in het Paviljoen alwaar een heerlijk kopje koffie of thee werd
geserveerd met iets lekkers. Erwin hield een praatje en droeg daarbij vele petten. Hij begon met zijn
“gewone”pet, hierna kwam zijn “bestuurs”pet gevolgd door de pet van personeelszaken, en had hij de
lachers op zijn hand. Uiteindelijk ging de feestpet op en kon het weekend beginnen. Hierna kreeg
Bert Keizer, stadgids van Appingedam, het woord en vertelde enthousiast over de geschiedenis van
Appingedam. De avond werd verder ingevuld met gezellig bijpraten en samen een glaasje drinken.
Zaterdagochtend was het verzamelen voor de fietstocht over “het Hoge Land”, daar deden 44 personen
aan mee. Het weer was ons goed gezind en zonder lekke banden kwamen wij bij het Mariakerkje in
Oosterwijtwerd aan. Marika Meyer schonk samen met enkele vrijwilligers koffie of thee en vervolgens
vertelde zij boeiend vanaf de kansel haar verhaal en bij haar laatste zin sloeg de klok…. of het zo was
afgesproken! Hier kreeg Alfons ook nog de gelegenheid het orgel te bespelen.

Van hieruit fietsten wij naar Jukwerd, hier konden wij het atelier van Rieks Pepping bezoeken in het
kerkje en ook van drie andere kunstenaars in de buurt. Hierna gingen wij gezamenlijk weer terug naar de

haven. Hier troffen wij de familie Huitema aan en ook de familie Keikes. Menigeen ging aan de lunch en
in die tijd viel er een dikke bui maar dat deerde ons niet, wij zaten toch aan de hap.
’s Middags gingen diverse leden op eigen gelegenheid met het Damsterveer mee voor een vaartocht
van een uur. Aansluitend konden ook die leden mee met de rondleiding door de heer Bert Keizer in de
Nicolaikerk, zelfs boven op de gewelven. Hierna werd de stadswandeling gemaakt met leden die zich
daarvoor hadden opgegeven. Erwin en ik hadden deze wandeling de vrijdagmiddag nog even gedaan
om niet voor verrassingen komen te staan. De heer Keizer bood spontaan aan deze wandeling ook te
voorzien van allerlei wetenswaardigheden van Appingedam. Door zijn enthousiasme liep het wel een
klein beetje uit.
Op de kade in de haven werd muziek gemaakt en werd er gezongen tot groot genoegen van de
bewoners van de appartementen. Ook boden bewoners aan om vanaf hun dakterras foto’s te komen
maken van het kleurrijke geheel in de haven en dat lieten wij ons geen twee keer zeggen.

De zaterdagavond stond er een heerlijk uitgebreid buffet voor ons klaar en er was genoeg voor iedereen.
Het personeel zorgde dat lege schalen werden aangevuld en het ijsdessert werd aan de tafel
geserveerd. Ook kon men kiezen uit koffie of thee. Nadat alles was opgeruimd werden de leden voorzien
van een enveloppe met daarin twee puzzelopdrachten, één met een verhaal met verborgen
watersporttermen en één met een foto- en plaatsnamenpuzzel. Als je wilt dat mensen in beweging
komen en met elkaar in gesprek gaan moet je zoiets regelen, voor ons als organisatie was het
vermakelijk om te zien hoe de hersens gepijnigd werden en te horen wat zoal geroepen werd over wat
als detail op een foto was afgebeeld. Irma en ik hebben nog tot 01.00u de formulieren zitten nakijken wat
op zich ook al een hele puzzel was!
Zondagochtend, opstaan met een heerlijk zonnetje, een ieder kon uitslapen want voor het ontbijt werd
gezorgd. Ook dat was weer tot in de puntjes verzorgd, de bediening liep af en aan en had voor iedereen
een vriendelijk woord. Toen de ontbijtboel was opgeruimd en er voor iedereen in het Paviljoen een
zitplaats was gecreëerd hebben Irma en ik de fotopuzzel bekend gemaakt. Het was hilarisch wat er aan
antwoorden gegeven werden. Zo werd er als antwoord gegeven op de kaartpasser: verlostang, grilltang
of jampot opener. Zo ook op de cocktailprikkertjes, velen gaven aan; tandenstokers of asperges.
Eén foto is door niemand geraden en dat was een rolmaat. Een bemanning had op twee na alle foto’s
goed en dat waren dan ook de winnaars: Diana en Ton de Lange van de Grietje Afiena. Ook het verhaal
met de watersporttermen, waar er 89 stuks van in verborgen zaten, is met 68 gevonden termen
gewonnen door Diana en Ton de Lange.
Hierna nam Erwin het woord en bedankte de leden voor hun bezoek en gezelligheid. Ook bedankte
Erwin het personeel van het Paviljoen en bood hun een mooie foto aan van het Paviljoen, gemaakt in de

avonduren, die in dank werd aanvaard. Erwin had zijn hoge hoed opgezet en nam deze met een diepe
buiging zijn af.
Vervolgens kwam Dick Pieterse voor het eerst aan het woord dit weekend. Hij kon er nu ook eens
samen met Anneke volop van genieten zonder iets te doen. Hij verzocht de organisatie naar voren te
komen en na lovende worden werd aan Irma het fel begeerde Barkashangertje uitgereikt, wat zeer
verdiend was. Ronald en Erwin werden verrast met een heerlijke Schippersbitter en voor mij was er een
cadeaubon omdat ik het Barkashangertje al bij de organisatie van de zomerbijeenkomst in Hattem 2010
had gekregen.
Tot slot de vraag van Dick: waar gaan wij in 2018 de zomerbijeenkomst houden. Hier kwam niet echt
een idee naar voren. Maar de winterbijeenkomst wordt gehouden in Alkmaar, dat is wat zeker is. Joop
van Dijk en Hilde Hulskamp gaan zich hiervoor inzetten. Dick wenst ons allen een goede thuisreis toe en
tot ziens in Alkmaar.
Diverse leden geven aan te vertrekken en er wordt afscheid van elkaar genomen, wij als organisatie
gaan samen met het bestuur nog even aan boord van de Escape voor een afsluitend gesprek.
Aansluitend hebben we nog met Jens Verbogt van het Paviljoen gesproken, over hoe zij het ervaren
hebben. Ook voor hun was het een hele leuke belevenis om drie dagen met gasten om te gaan en je
leert elkaar dan ook een beetje kennen. Zij zijn nu een jaar in bedrijf en ik mag zeggen, ze pakken het
erg goed aan. In hun logo staat “Aandacht voor elkaar” en dat dragen zij ook uit, niet alleen naar elkaar
maar vooral naar hun gasten. Je hebt het gevoel echt uit te zijn!
Ook voor havenmeester Harry Steigenga een dikke duim, hij heeft alles goed begeleid en heeft zelfs zijn
eigen boot verlegd om ruimte voor ons te creëren, net zoals diverse andere leden van de haven.

Geweldig is te weten hoe de Barkasclub in elkaar steekt, het is één grote familie. Dat is te zien hoe
leden worden opgevangen, denk aan Wil Zantema, we hebben haar echt gemist. Wat te denken van
Bram van de Velde die wel graag wil komen met zijn boot maar niet alleen, dus een telefoontje gepleegd
naar Piet Regeer met een uitnodiging om samen te varen en te genieten, en wij van hun. Lyda was er
ook weer als vaste opstapper van de Rekel. En voor de eventuele “problemen” met motor of andere
technische zaken stond onze Rekel Henk altijd met raad en daad klaar. Niemand heeft zich verloren
gevoeld dachten wij, we waren er met en voor elkaar. Belangrijk was ook dat we dichtbij elkaar lagen.
Ook waren er leden die nu eens naast andere clubleden lagen en daardoor weer andere contacten
opdeden, geweldig toch.
De maandagochtend lagen er nog 15 Barkassen in de haven van Appingedam.
Tijdens onze thuisreis ontvingen wij diverse mailtjes, appjes en lagen er
bijzondere bedankkaartjes op onze deurmat. Het weekend was een één woord
grandioos en dat was mede door jullie komst!
Lieve allemaal bedankt namens Irma, Erwin, Ronald en Inge

