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De Wonderbare visvangst
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11.30 uur - De touringcar gaat via een mooie route door Friesland
naar het haventje van Laaksum of Workum (hangt van de route
van de bus af). Bij dit haventje is een visvrouwtje bezig met het
visnetten schoonmaken. Wanneer de bus even bij dit vrouwtje
stopt, komt ze naar de bus toe en vraagt een lift naar Hindeloopen.
Ze moet naar de visafslag en heeft geen vervoer. Met haar mand
met visnetten stapt ze in de bus en vertelt met liefde over de
visserij en de geschiedenis daarvan. En natuurlijk kent ze als geen
ander de spookachtige verhalen van de voormalige "Sudersee".
Want spoken doet het soms op de "Sudersee", ze weet er alles
van en reken maar dat ze hier graag over vertelt.
12.30 uur - Bij aankomst in Hindeloopen bij restaurant Sudersee
staan de tafels gedekt voor een 3 gangen warme lunch met
stoofvlees zoals de vissers het vroeger ook van hun
vissersvrouwen kregen.
14.00 uur - Na de lunch gaat het te voet verder. Op ongeveer 100
meter lopen is een schitterend mooi oud kerkje wat omgetoverd is
tot visserslokaal. De locatie waar in Hindeloopen de vis wordt
afgeslagen en waar tevens de vissers bij elkaar komen om de
sterkste verhalen te vertellen. En het is in dit kerkje net of de
muren oren hebben, de sfeer van de oude zilte Sudersee met de
spookachtige verhalen die vertelt zijn door de vissers hangt hier
nog. Zodra iedereen zit, worden de lichten gedimd en komt het
vissersvrouwtje weer ten tonele. En wanneer zij gaat vertellen over
de wonderbare visvangst wordt iedereen stil. Een huiveringwekkend verhaal over armoede en rijkdom met spookachtige geluiden
en beelden op de achtergrond.
15.00 uur - Wanneer de lichten weer langzaamaan feller worden
en het visvrouwtje van iedereen afscheid neemt, is er nog een
visafslag. Nu is er voor iedereen de gelegenheid om te bieden op
heerlijke gerookte vis. Tegen scherpe prijzen is hier heerlijke
gerookte rode poon en gerookte paling te koop.
15.45 uur - Terug in restaurant Sudersee wordt er nog een kop
koffie met Friese kruidkoek geserveerd.
16.00 uur Vertrek.

