
Varen met MS “Jozefien” 

Vakantie 2020 

Maandag 22juni 2020 

Vandaag nog een dagje Leiden. We eten vanavond nog een keer bij Margaretha en Ernst en maken 

ook gebruik van hun badkamer want het sanitair bij de haven is gesloten. Ook het afval kunnen we 

niet kwijt, de container is afwezig. Gelukkig hebben we ruimte onder in het schip om het even op te 

slaan. Overdag ga ik even de stad in. Ik fiets eerst naar de Hogewoerd naar de wolwinkel om een paar 

bolletjes haakgaren. Ik heb mijn inkleloom (bandweefgetouwtje) mee en daar moet nog een schering 

op. Op de Hogewoerd gekomen ga ik toch even linksaf, even door de ramen van het TRC kijken. Ik 

weet dat er een expositie is van Amerikaanse Quilts en misschien kan ik door het raam wat zien. Tot 

mijn verrassing hangt er een bordje “open” aan de deur en ja ik kan naar binnen. Omdat vanwege 

coronamaatregelen het bezoek aan de expositie beperkt is zijn ze vaker open en als er verder geen 

bezoek is mag je naar binnen. Ik  bekijk een serie prachtige quilts en mag foto’s maken en die mogen 

ook nog op Facebook! 



 

Na dit bezoek wip ik even aan bij de wolwinkel aan het begin van de straat en daarna peddel ik op 

mijn fietsje naar de Haarlemmerstraat. Een rondje door de kringloopwinkel leert me dat de prijzen 

onwijs gestegen zijn en ik loop dus ook zonder iets weer naar buiten. Bij Ulla Popken slaag ik wel voor 

een spijkerbroek en een linnen ¾ broek en zo kom ik met mijn aankopen weer terug bij de boot. ’s 

Middags komt Eline even gezellig theedrinken en daarna fietsen we naar de Eijmerspoelstraat. 

Daar wacht een heerlijke bloemkool/kipcurry met rijst en het is er weer heel gezellig. Na de koffie 

nemen we afscheid en fietsen terug naar de boot. Morgen gaan we verder. 

Dinsdag 23 juni 

 

Na het ontbijt en onze fietsjes weer achterop gehesen te hebben maken we om 9.30 uur los en varen 

naar de Schrijversbrug. Hier even wachten maar de volgende bruggen gaan vlot na elkaar open. En zo 

varen we de Oude Rijn weer op richting Alphen. Mijn nichtje staat weer op het balkon te zwaaien en 



te filmen en stuurt ons later het resultaat via de app. Om 11.00 uur hebben we alle Alphense  

bruggen inclusief de spoorbrug  achter ons gelaten.  

Koningin Maximabrug 

Het is rustig op het water, er is niet veel beroepsverkeer. Ik ben er blij om want op de Gouwe kan het 

best druk zijn met grote binnenvaartschepen. Vlak voor Gouda komt ons een containerschip  

 

tegemoet, maar daar is ruimte genoeg. In Gouda door de 

sluis en de brug naar de Kattensingel meren we af om 13.50 

uur. 

Een broodje eten en even de voetjes omhoog. Om vier uur 

gaan we even de stad in.  

 

 



 

 

We zijn bij een vorig verblijf bij een winkel met 

Perzische tapijten geweest en hebben nu plannen om 

er een aan te schaffen. Mijnheer Nasseri toont ons 

verschillende prachtige exemplaren en we maken een 

afspraak dat hij met een aantal bij ons thuis komt om 

te laten zien wat het mooiste staat. Ik ben weg van 

toch een klassiek handgeknoopt tapijt in crème en 

blauw. We zullen zien. Daarna een drankje op een 

terras aan de Markt, boodschapjes bij de supermarkt 

en dan gauw weer terug want het is warm in de stad. 

Morgen verder. 

 

 

 

 

Woensdag 24 juni 

Voor we weggaan nog even broodjes gehaald en en passant voor Luut nog een blouse gescoord. 

Om10.50 uur maken we los  van de Kattenburger singel.  

 

Het ligt er wel lekker in de schaduw nu het weer zo 

warm is , maar het is ’s avonds en in de nacht ook flink 

lawaaiig. Om11.45 zijn we alle bruggen in Gouda, Mallegatsluis en waaiersluis gepasseerd en kunnen 

we aan de koffie. De Hollandse IJssel varen is zoals altijd prachtig. Het is rustig en bruggen gaan vlot 

open 

 

Mallegatsluis. 



 

 

Goejanverwellesluis 

 We varen door Haastrecht, passeren de afslag naar de Goejanverwellesluis en even later liggen we 

voor Oudewater. Hier nog een klompje waar € 2,- in moet en dan mogen we door.  

 

 

 

 

We besluiten door te varen naar Montfoort en hopen op een plekje met schaduw. Dat lukt heel 

aardig alleen ’s middags moet er nog even een wit laken gespannen. 



 

Donderdag 25 juni 

We blijven nog een dagje. Het wordt erg warm en we liggen comfortabel. Welliswaar geen stroom en 

wifi en dat is even wennen. Maar ik zet een extra bundel aan en pak een mooi boek. Mijn beltegoed 

is op dus dat laten we ook maar even. Het ligt hier vrij vol, maar ja je ligt gratis. Er varen heel veel 

sloepen dit jaar valt ons op. 

  

Vrijdag 26 juni 

Het wordt weer een warme dag en we zijn vroeg uit de veren. 

Nog even boodschappen bij AH om de hoek en daarna maken we los. 100 meter verder eerst water 

laden. Er ligt een grote boot dus even wachten. 

9.30 uur varen we weer. Eerst naar tankstation bij Marnemoende om diesel te tanken. Daar worden 

we vlot geholpen door de baas met een karretje. Daarna varen we de Hollandse IJssel verder af. Het 

is er overal erg mooi maar de bruggen nemen wel wat tijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na de IJssel gaan we stuurboord uit het Wilhelminakanaal 

op en om 12.50 uur varen we de Wilhelminasluis uit en draaien we de Lek op.  

 

 

We hebben de biminitop op want de zon is behoorlijk fel maar op de Lek is het heerlijk varen. Om 

13.15 uur liggen we voor de grote sluis bij Hagestein. We leggen even aan want er komt een groot 

binnenvaart schip en die mag eerst. Als die stil ligt kunnen we er achter met nog een aantal jachten 

en om 14.00 uur zijn we geschut en varen we weer de Lek op.  

15.05 uur meren we af in de jachthaven in Culemborg. Het worden nog een paar warme uurtjes 

werkzaamheden in Nieuwegein, het was wel 
smal 

1hefbrug in Nieuwegein 



Zaterdag 27 juni. 

 We blijven nog een nacht in Culemborg en na een wasje gedaan te hebben en hier en daar gepoetst 

stappen we op onze fietsjes en gaan eerst maar eens in het stadje kijken. Er is een gezellig centrum 

met een flink aantal terrasjes op de markt. 

 

 Ik koop een paar fietskaarten bij een goed gesorteerde boekhandel want we zijn onze fietsatlas 

vergeten. En dan zoeken we knooppunt 42 op om over de Lekdijk richting Beusichem te fietsen. 

Onderweg zien we een bordje met daarop in grote letters: KERSEN.  

We gaan lekker kersen eten en koffie kunnen we er ook 

drinken. Intussen verdwijnt de zon achter de wolken maar het is nog steeds vrij warm. We fietsen 

door Beusichem een heel stil plaatsje en naar knooppunt 16 gaat de route ineens over een heel smal 

paadje. Als we een verkeersweg over moeten steken blijkt de rest van de route geblokkeerd door 



werkzaamheden, er staat een hek en we kunnen er niet langs. Omdat de lucht intussen wel erg 

donker wordt besluiten we dan maar langs de weg terug te fietsen naar Culemborg. Als we bijna bij 

het centrum zijn begint het te spetteren en eenmaal bij de Markt aangekomen gaan de hemelsluizen 

helemaal open. We schuilen onder een zonnescherm van een herenmodezaak maar zelfs daar 

houden we het niet droog. Dus nemen we binnen een kijkje en zien dat er hele mooie polo’s in het 

rek met korting hangen. Met een polo en een T-shirt in de tas verlaten we de winkel als het droog 

wordt. We nemen nog een drankje op een terras  en daarna terug naar de boot. Net niet helemaal 

voor volgende de bui  zijn we weer binnen.  

 

 

Zondag 28 juni 

Om 9.50 uur zijn we los en varen de haven uit.  

 

We gaan stuurboord uit richting wijk bij Duurstede.  



 

Het is droog maar aardig afgekoeld na de regen van gister en vannacht. En er staat een vrij stevige 

wind. Die hebben we gelukkig meest in de rug maar er kan een jasje aan. Geleidelijk komt de zon wat 

meer tevoorschijn. Een uur later kruisen we het Amsterdam-Rijnkanaal.  

Er schuift eerst een grote binnenvaarder voor ons langs voor we kunnen oversteken. 11.20 komen 

we bij de grote sluis bij Amerongen. Er vaart net een grote binnenvaarder in en we wachten even tot 

hij stil ligt. Als we de sluis invaren speelt de harde wind en het woelige water ons flink parten en 

aanleggen mislukt de 

eerste keer. Na een 

keer een draai maken 

in de sluis lukt het om 

aan de andere kant 

vast te maken maar ik 

houd de boot met 

moeite.  Een 

bestuurder van het 

jacht achter ons komt 

ons vertellen wat we 

beter hadden kunnen 

doen en raad ons aan 

in zo’n geval in andere 

volgorde en voor en 

achter vast te maken. 

Goede raad en zeker 



goed bedoeld we hebben weer geleerd. Opgelucht varen we om kwart voor twaalf de sluis uit en zien 

al gauw de toren van Rhenen. Als we Rhenen en de Grebbeberg voorbij zijn is Wageningen niet zo 

ver meer. Even na half twee draaien we de haven van Vada watersportvereniging in en even later 

liggen we afgemeerd.  

 


