
Varen met MS “Jozefien” 

Vakantie 2020 

Maandag 13 juli 

9.05 uur maken we los. We twijfelen nog even over de route die we gaan varen: over de randmeren 

of door de polder naar Almere. 

Maar als we Harderwijk uitvaren ligt het Wolderwijd glad als een spiegel voor ons en er is geen wind.  

 

Dus besluiten we de randmeren te volgen en overwegen om dan 

ook maar aansluitend  over te steken naar Amsterdam. We varen 

echt relaxed en de Nijkerkersluis passeren we ook zonder 

oponthoud. Het weerbericht geeft voor dinsdag regen en we 

besluiten door te gaan naar Purmerend. Dan blijven we daar nog 

een dagje extra.  Het is een uitgelezen vaardag: zon, geen wind, 

golven alleen van passerende schepen en ook in Amsterdam 

kunnen we nog net mee in de Oranjesluis.

 

Het IJ is zoals altijd woelig maar we kunnen vlot door en al gauw liggen we voor de Willem 1 sluis 

naar het Noord-Hollands kanaal. Ook hier hoeven we niet te wachten hij gaat meteen open. Het 

wordt een lange vaardag, zoveel kilometers hebben we op één dag nog nooit gevaren maar ondanks 

dat het de dertiende is verloopt alles soepeltjes. In Purmerend gaan we eerst nog diesel tanken en 

dan door de sluis. Luut heeft gebeld met de havenmeester maar de haven aan het Weereplantsoen is 



vol. Wij meren af aan een steiger na de sluis. Er is elektrisch 

maar geen wifi. Dus kunnen mijn verslagen nog niet 

verstuurd. Harderwijk had ook geen Wifi. 

We liggen  wel aan een mooie nieuwe steiger, maar raar is 

dat die afgesloten is met een ketting met hangslot. Ik kan er 

met een beetje moeite wel onderdoor maar met de fiets 

wordt het lastig en zul je helemaal naar het andere uiteinde 

van de steiger moeten waar een zigzagtoegang zit. Mensen 

met rollator of rolstoel niet welkom dus. 

Dinsdag 14 juli 

We blijven wel een dag liggen en zoals voorspeld is het weer 

de volgende dag een stuk minder mooi. Bewolkt en buien. 

We kunnen nog wel even in Purmerend winkelen. Drinken 

een cappuccino met taartje

 in “de Eggert” en ik verwen mezelf met 

een paar mooie boeken in de prachtige boekwinkel “Het Leesteken”. Ik koop cadeautjes voor een 

paar jarigen. Het ene cadeautje ben ik bijna kwijt want ik laat op een gegeven moment het 

cadeautasje ergens staan. Na ontdekking hollend terug naar de bewuste winkel waar ik denk dat het 

achtergebleven kan zijn en daar komt een aardige mevrouw net aanlopen met mijn tasje, gevonden 

bij het bankje voor de winkel waar Luut had zitten wachten tot ik klaar was met inkopen doen. Ik blij! 

 



De rest van de dag lekker zitten lezen en breien. 

Woensdag 15 juli 

Vandaag komt Merlijn meevaren van Purmerend naar Broek op Langedijk. Hij heeft zijn 

zwemdiploma en mag nu mee en hij ziet het helemaal zitten. Dat er aan boord geen wifi is voor zijn 

IPad is even wennen maar al gauw heeft hij het daarvoor ook veel te druk. Pake heeft een magneet 

gekregen op Sinterklaas en daar moet mee gevist worden. In de haven van Purmerend valt geen buit 

te behalen en we gaan dus maar vertrekken.  

 

Om 10.00  uur wordt de motor gestart onder 

grote belangstelling van Merlijn en leert hij ook 

hoe hij handig zelf zijn reddingvest aan en uit kan 

trekken. Hij controleert nog even of de poezen 

aan boord zijn en dan maken we los. Eenmaal in 

het kanaal mag hij met Pake sturen en na even 



wennen gaat het best goed.   

Het is prachtig weer, wel met een frisse wind maar als we om half twaalf bij de Wouden arriveren 

leggen we even aan en ligt het lekker in de luwte. De magneet wordt weer tevoorschijn gehaald en 

na een aantal worpen die niks opleveren zit bij het hellinkje de magneet ineens vast. Er ligt iets flink 

groots onder water want het is niet zomaar naar boven te halen. Een jongetje dat met zijn opa bezig 

is een boot te water te laten komt aandraven met een pikhaak maar de hulp van opa is nog nodig om 

het geval uit het water te krijgen Het blijkt een roestig onderdeel van een trailer te zijn. 

Maar goed dat die uit het water is! 



Merlijns dag kan niet meer stuk! Van al dat werken krijg je ook honger en er gaan  flink wat 

boterhammen met appelstroop en pasta naar binnen. 

 

 

 

 

We maken weer los en varen via het 

Alkmaardermeer Meer naar Broek op Langedijk. Bij 

de Bolspoorbrug moeten we even wachten maar na 

de passage van nog een trein gaat de brug om 

14.10 uur omhoog. 

Om half drie arriveren we in Broek op Langedijk en 

meren we af aan een van de steigers. Merlijn haalt 

meteen de magneet nog eens tevoorschijn en doet 

een nieuwe poging maar ook hier valt niet veel te vangen  en dan is het ook weer fijn als Mama hem 

komt halen. 



’s Avonds zitten we heerlijk bij Rixt op het terras bij de barbecue. Ik mag vissen voeren in de vijver 

naast me. 

Een dag met een gouden randje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 16 juli 

We blijven nog een dagje in Broek op Langedijk. Het weer is weer buiig en we willen nog wel een 

dagje rust. Maar eerst moet er water geladen want we liggen al scheef vanwege de lege tank aan één 

kant. De kraan met slang zit aan het uiteinde van het haventje, dus we maken los en na het water 

laden gaan we aan de kade liggen waar intussen plaats genoeg is.

 



 ’s Middags gaan we nog even naar de markt. Die is niet groot, maar ik kan er nog wel een mooie 

nieuwe pet kopen want ik ben onderweg jammer genoeg mijn witte pet met glittersteentjes 

kwijtgeraakt . Een eindje fietsen, lezen, breien, de dag is zomaar weer om. We halen patat bij de 

snackbar en hebben een rustige avond. 

Vrijdag 17 juli 

Onze voorlopig laatste vaardag. 

Als we wakker worden schijnt de zon weer. We hebben geen haast dus ontbijten we op ons gemak  

en maken nog een praatje met een paar leden van onze vereniging die ook in Broek op Langedijk 

liggen. 

Om 10.20 uur maken we los en vertrekken richting Anna Paulowna Het is weer mooi weer, wel frisser 

en met gaandeweg meer wind. De twee sluizen onderweg geven weinig oponthoud en om 14.20 

liggen we voor de brug in van Ewijcksluis. Volgens openingstijden moeten we  nu wachten tot drie 

uur, maar Piet is zo aardig om voor ons en nog een bootje dat achter ons aan voer even een opening 

te doen. Ook de brug in de Kerkweg doet het en om 13.00 precies liggen we afgemeerd aan onze 

steiger in Oude Veer. 

 

 

 


