
Vrijetijdscafe De Wadden – 5 juli 2022  
door Joey Tamminga 

Op 5 juli vond het allereerste Vrijetijdscafé plaats in de Tuinzaal van 

Humanitas in Groningen. Het thema was De Wadden. Ik deed een 

openingswoordje en ik gaf het startschot.  

De Wadden 

De eerste spreker Cor Pilat - waddengids in 

opleiding – vertelde over zijn passie voor de 

Waddenzee. Dit gebied maakt sinds 2009 

onderdeel uit van het Unesco werelderfgoed. De 

Waddenzee voldoet maar liefst aan drie criteria 

(van de 10). Ook vertelde Cor ons waarom hij 

wadloopgids is geworden. Dat is best wel een 

‘zware’ opleiding. Naast dat je ongeveer 25 

wadlooptochten in het jaar moet maken, verbind 

je je minimaal 2 jaar aan een opleiding. Daarna 

moet je zelfs een examen afleggen bij de 

provincie. 

Cor vertelde beeldend over het wadlopen en waarom jij eens een wadlooptocht zou moeten 

ondernemen. Je komt daar echt tot rust. Even geen ‘hectiek’, ‘drukte’ of ‘auto geluiden’ om je 

heen..... 

Zeilen 
Onze tweede spreker, IJmte, kwam uit onze eigen 

werkgroep. Vooraf had hij tegen mij gezegd dat hij 

het niet spannend vond. IJmte zorgde dan ook voor 

een grote verrassing. Hij nam een doosje 

scheepspullen mee. In het eerste gedeelte van zijn 

verhaal vertelde hij ons dat hij zeil-instructeur is en 

bood hij aan om met het publiek te gaan zeilen. Er 

was ruimte voor 5 man, maar liefst 8 man gaven 

zich op…... Daarna kregen wij een mini-cursus 

zeilen. Hij legde aan ons uit waarom een ‘Valk’ niet 

zomaar omvalt ook al staat hij ‘schuin’.  

In het tweede gedeelte hield hij een quiz. Daar gebruikte hij de scheepsstukken voor. Wij mochten 

raden wat IJmte in zijn handen vasthield. De termen duizelde in mijn kop. Weet je bijvoorbeeld wat 

een ‘kikker’, een ‘carabiner’ of een ‘lier’ is?  Ik helaas niet. Wel mocht ik bij de vraag over de  

paalsteek voor paal spelen……  

3 november Vrijetijdscafé over Drenthe 
Na afloop mocht het publiek zelf een thema kiezen voor het volgende Vrijetijdscafé op 3 november. 

Het gekozen thema is ‘Drenthe’. Zien wij jullie weer?  

Het Vrijetijdscafé is een café waar jij jouw ervaring kunt delen. Hoe kom jij tot ontspanning? Op welke 

plek ben jij het liefst of hoe richt jij jouw vrije tijd in? Wil jij ook meedoen met de werkgroep? Stuur 

dan een mailtje naar f.devreeze@zavie.nl ... En misschien tot later! 
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