
Varen met MS “Jozefien”

Vakantie 2021

Donderdag 3 juni 2021

We gaan vandaag onze boot inpakken om morgen op tijd weg te kunnen. Er moet voor mijn gevoel 
altijd veel mee: behalve kleding ook veel leesvoer zoals boeken en tijdschriften , maar ook de 
attributen voor mijn hobbies. En dus gaat er een breitas, haakwerk, spintol, bandweefgetouwtje, wol 
en zo nog wat mee aan boord. Hermelien onze poes gaat in de box en gaat mauwend tot de haven 
achter in de auto. Eenmaal aan boord is ze gauw weer gewend. In de haven ligt ook de Onoba van 
Koos en Douwtje en we drinken ’s middags samen gezellig thee. Ik vind inpakken altijd een hele klus 
ook al heb ik in de loop van de week elke dag wat aan boord gebracht en deze keer tijdig mijn 
koelkasten thuis schoongemaakt zodat ik er eentje uit kan zetten. Ik besluit morgenochtend het huis 
nog eens door te lopen voor de laatste karweitjes en we slapen vannacht aan boord.

Vrijdag 4 juni 2021

Ik ben op tijd naar huis om de auto weg te brengen en alles nog even na te kijken. Prullebakken leeg, 
planten naar de buren, stofzuiger door de kamer en klaar. Fiets klaarzetten, alles goed afsluiten en ik 
kan weg. Denk ik, maar mijn fiets doet raar: ketting er af. De brugopening van half twaalf halen we 
dus niet meer. Eerst Luut maar bellen dat ik nog even bezig ben en dan de ketting er weer om 
prutsen. Vieze handen, weer naar binnen, alles weer goed op slot en weg. Nu we toch nog even 
moeten wachten (bruggen worden tussen de middag niet bediend) kan ik ook wel even 
boodschappen doen, er moet nog brood gehaald . Bij de kassa van Deen mis ik mijn telefoon met 
pasjes. Grote schrik heb ik hem bij de kettingreparatie op de kliko gelegd? Gelukkig heb ik ook wat 
cash en kan ik wel betalen, maar daarna met spoed terug naar huis. En gelukkig hij ligt er inderdaad 
nog, wat een opluchting. Terug naar de haven met volle tas (o.a. slaplantjes) en even later zijn we 
vaarklaar. Het is bijna half één en Johan wil de brug wel voor ons opendoen zodat we om één uur 
door die van Van Ewijcksluis kunnen.



 We maken los en uitgezwaaid door Koos en Douwtje varen we naar de brug. Ondanks de pogingen 
van Johan weigert die open te gaan. De procedure van opening wordt herhaalde malen gestart maar 
de brug weigert alle medewerking. Dan maar terug naar de steiger. Er wordt een reparateur gebeld, 
maar het duurt even voor die er is en de reparatie heeft nog meer tijd nodig. We besluiten tot nog 
een overnachting in de haven. Ik ben tot ontdekking gekomen dat ik mijn haakpatroontje vergeten 
ben en dat kan ik nu mooi nog even halen. Als we onze buren treffen nodigen we hen uit voor een 
borreltje op de haven, het is prachtig weer en we zitten gezellig met elkaar op de steiger.

Zaterdag 5 juni 2021

Als we wakker worden is het weer heel anders dan de vorige dag. Het is koud en bewolkt. Maar de 
brug is gerepareerd en we willen toch weg. Om 9,25 uur maken we los en zijn heel blij als het Atie 
lukt om de brug omhoog te laten gaan. 

Zo zijn we dan toch eindelijk weg. Na de brug in Van Ewijcksluis draaien we het Amstelmeer op en 
met de wind in de rug varen we naar het Waardkanaal.

Om 11.30 uur zijn we bij Kolhorn en varen we het kanaal Alkmaar-Omval Kolhorn in. Het is behoorlijk 
fris maar het blijft gelukkig droog. De beide sluizen tot Broek op Langedijk gaan vlot en we zijn blij als 
we om 14.10 uur in Broek op Langedijk af 
kunnen meren. Daar zijn we
uitgenodigd voor het eten bij onze
dochter Rixt en dat is altijd heerlijk. Ik
doe nog even boodschappen o.a. vlees in 
blik bij de slager in de Dorpsstraat
want dat kan ik niet bij elke slager
kopen en ik heb graag wat eten in
voorraad. 

Voldaan fietsen we ’s avonds weer
naar de boot en rollen zo ons bed in.
Poes heeft op de boot gepast.



Zondag 6 juni 2021

Zondag is het prachtig weer en we maken om 10.00 uur los in Broek op Langedijk. We varen in een 
kalm gangetje in één keer door naar Purmerend. Daar meren we af achter de Beemsterbrug. Het is er
erg rustig.

Maandag 7 juni 2021

We gaan vandaag Fietsen. Ik wil graag naar de Zaanse Schans en we zoeken een knooppuntenroute 
door de Wijde Wormer. Het is er prachtig de bermen staan vol bloemen en er wordt gemaaid. Dat 
ruikt heerlijk en doet denken aan mijn jeugd op de boerderij.



Op de Zaanse Schans treffen we Luut zijn zus en zwager en we willen samen eerst aan de koffie. Dat 
val nog niet mee want alles is nog dicht en het restaurant waar we dachten koffie te kunnen drinken 
gaat pas over een half uur open en er moet nog schoongemaakt worden. Dan maar naar de Zaanse 
Schans. Onderweg zien we een heel leuk winkeltje waar mensen aan de koffie zitten en op mijn vraag
of we er koffie kunnen drinken worden we gastvrij binnen uitgenodigd. 



Het blijkt een chocoladeatelier en winkeltje, piepklein maar er kunnen vier man zitten en de koffie is 
er heerlijk. Ik koop ook nog een flesje chocoladelikeur en een tablet chocola. 

Terug naar de Zaanse Schans waar we de fietsen parkeren en een wandeling maken. Het is ook daar 
heel rustig. Toeristen zijn nog nauwelijks aanwezig. We nemen een kijkje in de klompenmakerij en in 
het wevershuisje. We mogen wel rondkijken maar er wordt wegens corona nog niet 
gedemonstreerd. 



2Alle soorten klompen 1Smokkelaarsklompen met de hak en de zool 
andersom

3Weefgetouw waar zeildoek van  hennep geweven werd (en wordt)



4Wevershuisje. Oorspronkelijk stond het in Assendelft

We vervolgen onze tocht op de fiets langs de Zaan met de hele rij molens en bij Wormerveer nemen 
we afscheid van Tia en Dim en vervolgen onze route langs de uitgezochte knooppunten. Het traject 
door Wormerveer bezorgt ons door de klinkerbestrating dove handen en zadelpijn. Maar na Jisp is 
het weer mooi en al gauw bereiken we via de Neck het eindpunt. We zijn best moe en laten Pizza 

bezorgen die avond. Die blijken zo groot dat we er twee dagen van kunnen eten. Smaak is prima.



Dinsdag 8 juni 2021

We doen een dagje kalm aan. s ’Morgens even naar de markt om wat inkopen te doen en ’s middags 
lekker met een boek onder de boom.

Woensdag 9 juni 2021

We willen verder en dus vertrekken we na water geladen te hebben uit deze sympathieke haven.

Om even over half tien zijn we weg. De brug en sluis bij Purmerend passeren we vlot en de volgende 
bruggen hoeven niet voor ons open De Melkbrug  is gestremd, maar door alles te klappen kunnen wij
er net onderdoor. Ook het passeren van de sluizen bij Amsterdam verloopt soepel en om half twee 
varen we het IJmeer op. 



5Molen in Amsterdam Noord

6Voor de Willen I sluis



7Het IJ

8In de Oranjesluis

De zon schijnt fel en we zetten de biminitop op. Met de wind in de rug komen we tegen drieën onder
de Hollandse brug door in het zicht van Almerehaven. Om half vier meren we af in de havenkom. Na 
even een rustmomentje gaan we een hapje eten bij het Griekse restaurant aan de haven. Daarna 
krijgen we nog bezoek van onze achterneef John Bijlsma. 



9Skyline van Almere

Donderdag 10 juni 2021

We worden wakker in een zonnig Almerehaven. 

Ik ga naar het nieuwe sanitair gebouwtje voor een douche, het ziet er daar perfect uit en 
geen gedoe met munten voor de douche. Almere heeft het Aan-uitsysteem en dat werkt 
prima: codes komen via sms. Aan de kade waar we liggen is aan de overkant een kapsalon . 
het ziet er daar nog rustig uit en ik ga vragen of ik geknipt kan worden. Ik wordt geholpen 
door een vriendelijke kapster die bereid is tijd te maken voor een knipbeurt voor ons allebei.
We zijn erg blij met haar want thuis konden we afgelopen week geen afspraak meer krijgen.



We zien ook John nog even met zijn maat, allebei in sportieve outfit en klaar voor een 
fietstocht.

Om 10.10 uur maken we los  en verlaten Almere-Haven. We draaien het Gooimeer op 
richting Stichtse brug. Om 11.50 varen we daar onderdoor en komen in het Eemmeer. We 
willen naar Amersfoort want daar zijn we met de boot nog nooit geweest en een eind verder
gaan we stuurboord uit richting de Eem. Die is veel breder dan we verwacht hadden en het 
is ook nog wel even varen voor je in Amersfoort bent. We passeren Eembrugge en Baarn 
waar  we een brugopening moeten vragen en na een uur en drie kwartier komt Amersfoort 
in zicht. Er is nog net een plekje voor ons in de Eemhaven. Het is er wel warm, maar we 
liggen vlak bij het centrum. Een vriendelijke brugwachter komt een tas met informatie 
brengen. We besluiten morgenvroeg de stad in te gaan en ‘s middags terug te varen naar de 
monding van de Eem . Dan is de afstand naar Harderwijk beter behapbaar en mijden we de 
warmte in de middag als de boot in de volle zon ligt.

Vrijdag 11 juni 2021

De temperatuur is ’s morgens aangenaam en we gaan tegen tienen aan de wandel. Eerst 
naar de Koppelpoort waar we vlak bij liggen een dubbele poort waar je over water en over 
de weg de stad kon binnenkomen. 

Naast de Koppelpoort ligt de voormalige volmolen. Hij is helemaal opgeknapt en nu is er de 
katoendrukkerij van Kashmir Heritage in gevestigd. 



10 Voormalige volmolen

11Katoendrukkerij

De deur is open en we mogen binnen een kijkje nemen. 
Nathalie Cassee geeft er workshops katoendrukken en ze 
verkoopt ook de prachtigste stempels en nog een aantal 
kledingstukken en sjaals uit Kashmir. Ze vertelt ons het 
een en ander over de geschiedenis van het gebouw en ik 
koop twee van haar mooie stempels: een schaapje en een
zwaluw.

Daarna lopen we door een van de oude straatjes met 
leuke geveltjes naar het plein bij de St Joriskerk. 



12Pindakaaswinkel

We strijken neer op een terrasje voor koffie met appelgebak. Er is ook een bloemenmarkt op
het plein en ik zie prachtige bloeiende planten. Jammer dat ik die niet mee kan nemen maar 
ik heb al een aardbeiplant en slaplantjes aan boord. 

We wandelen door de Langestraat en ik zie een pindakaaswinkel. Daar moet ik toch even 
naar binnen. Heel veel smaken pindakaas en ik mag proeven. Ik vertrek met een pot 
caramel-zeezoutpindakaas en een pot pindasaus. Ik loop nog een rondje door het quilt-
wolwinkeltje van Mur maar jammer genoeg heb ik niets nodig dus ik geniet alleen maar van 
al die mooie kleuren garens. Als we ergens linksaf slaan komen we op de zaterdag 
warenmarkt terecht. Ik koop voor een paar euro een lapje canvas om nieuwe tassen voor de 
reddingvesten van te maken. Die kan ik dan meteen bedrukken met de stempels 😊.



Zo wandelen we terug naar de boot met het voornemen nog wel eens terug te komen want 
Amersfoort is erg gezellig en het oude centrum prachtig. Vlak bij de haven is aan het 
Eemplein een supermarkt en daar doen we de laatste inkopen.

Om 14.05 uur verlaten we de Eemhaven 
en varen in een kalm gangetje weer 
richting Eemmeer. We meren  vijf 
minuten voor vier af aan de walkant vlak 
bij de monding.


