
Varen met MS “Jozefien”

Vakantie 2021

Week 3

Zondag 20 juni 2021

Vandaag gaan we met de bus naar Assen. Het busstation is naast de plek waar we met de 
boot liggen en we willen graag de Tentoonstelling van het werk van Henk Helmantel gaan 
bekijken. Tickets moeten via internet gekocht worden en ik zoek een tijdslot. Om één uur is 
er een gratis lezing dus we kiezen er voor om om kwart voor één naar binnen te mogen. 
Onze bus vertrekt om kwart over elf, het sluit allemaal mooi op elkaar aan. We zijn in ruim 
een half uur in het centrum van Assen en hebben royaal tijd voor koffie en iets te eten. 
Daarna naar het Drents Museum. De lezing is in de Statenzaal en die zoeken we dus eerst op.
Het museum is van binnen ook prachtig met een heel mooi trappenhuis.





 De lezing is leuk en boeiend. Er zijn filmbeelden en we zien  en horen ook Helmantel zelf aan
het woord in een filmpje. Met al die informatie gaan we de expositie bekijken. We raken 
onder de indruk van die prachtige schilderijen en de beschrijvingen er naast zijn een plus. De
filosofie van Henk Helmantel is nuchter en duidelijk: “Ik schilder wat ik zie  en als dat me 
raakt. Het heeft geen symbolische betekenis. Het is mooi genoeg van zichzelf”.

Na de tentoonstelling gaan we terug naar de bushalte want op zondag rijdt de bus niet zo 
vaak en we kunnen mooi op tijd weer terug. Een welbestede zondag!



Maandag 21 juni 2021

Zoals voorspeld krijgen we de hele dag regen en dus vermaken we ons aan boord. Lekker 
lezen en een beetje breien. Aan het eind van de middag staat er een vrouw bij de boot die 
vraagt of wij een reis door Frankrijk hebben gemaakt en of wij dezelfde zijn die met hen 
tegelijk voor de tunnel bij Riqueval lagen. Ik moet even in mijn herinnering graven want dat 
was in 2014 en dus even geleden. Heel bijzonder dat ze dat nog weten want we hebben ze 
nadien nooit meer ontmoet. Maar ik kan het even nakijken in ons logboek en daar heb ik 
inderdaad aantekening gemaakt van de ontmoeting met Jaap en Gerdien Snel. De volgende 
morgen drinken we bij hun aan boord koffie en halen herinneringen op. Erg leuk.

Dinsdag 22 juni 2021

Na het koffiedrinken wil ik graag naar Dwingeloo. Het is droog, wel een stuk frisser maar ik 
wil toch graag op de fiets. Kijken of ik zonder ondersteuning Dwingeloo haal. We zetten wel 
de accu die intussen weer opgeladen is er in om te kijken of nog iets het doet. Tot mijn 
verbazing en blijdschap branden alle lampjes en laten ze zich ook weer regelen. Mijn start is 
nog niet zo gelukkig want de trapper zit niet goed en ik val met fiets en al. En bovendien is de
ketting er weer afgelopen. (Thuis ook al een keer) Kijken of het op te lossen is. Mijn val was 
niet erg hard dus alle aandacht voor de fiets. Nadat de ketting weer op het tandwiel geprutst
is loopt hij er bij de volgende poging tot fietsen meteen weer af. Luut bekijkt het tandwiel 
eens wat nauwkeuriger en daar zit een bocht in. Maar met het juiste gereedschap weet hij 
dat te verhelpen en na een poos stap ik voorzichtig weer op en nu werkt alles naar behoren. 
Wij blij! We besluiten wel de bestelde fiets te laten komen want dan kan Luut ook 
ondersteund fietsen. Zijn gewone vouwfiets wordt er niet beter op en is wel aan vervanging 
toe. Rixt en Remco hebben voor het weekend een B&B in Appelscha gehuurd en willen hem 
wel ophalen in Schagen. 

Dus fietsen we via een knooppuntenroute naar Dwingeloo. Daar aangekomen zie ik een 
winkeltje met mooie keramiek. 

We stappen af en gaan 
binnen kijken. Heel veel 
leuke dingen en ik koop een 
leuk kannetje en een paar 
hoedjes voor in de tuin.

Koffie op een terras, een 
pannekoek voor mij en een 
broodje voor Luut en we 
kunnen er weer even tegen. 
Ik heb intussen nog een serie
knooppunten uitgezocht en 



via een hele mooie route door de bossen fietsen we terug naar de boot. De fiets blijft het 
goed doen.





Woensdag 23 juni 2021

Luut kwam zondag tot ontdekking dat zijn OV kaart verlopen was. Gelukkig kon er in de bus 
nog een kaartje gekocht worden en op de heenweg hoefde zelfs dat niet want het systeem 
werkte niet. Maar toch maar een nieuwe chipkaart aanschaffen en dat kan bij Primera in 
Diever. Ik wil bovendien postzegels en we hebben ook nog een boodschappenlijstje voor de 
supermarkt. In Diever aangekomen zien we dat er markt is en ik doe inkopen bij de 
marktslager en de groentekraam. Ook haal ik bij de bakker nog een keer een krentenbrood 
( Drentse Stoet)want die was erg lekker. Met volle fietstassen arriveren we weer bij de boot.

Morgen willen we naar Appelscha varen.

Donderdag 24 juni 2021

Om half tien maken we los. Eerst gaan we water laden en daarna samen met De “Taras w” 
richting de Brug. We hoeven niet lang te wachten. Al gauw komen we bij de Haarsluis. We 
kunnen zo invaren. Het is weer een kolkende sluis maar alles gaat goed.



 De sluiswachter moet nog met de hand de deuren opendraaien en een eindje verder 
bedient hij ook de brug. Het is hier nog echt werken. Om precies 12.00 uur zijn we bij de 
Wittewijksbrug, 



net op tijd voor nog een 
opening want tussen de middag heeft de brugwachter hier lunchpauze.

We varen met een kalm gangetje naar Appelscha waar plaats genoeg is. We meren af aan de
steiger en om twintig voor twee kan de motor uit. We liggen vlakbij sanitair waar we een 
watersporpasje moeten gebruiken en daarnaast is ook een verscentrum  .

Vrijdag 25 juni 2021.

Vandaag krijgen we een logee aan boord, Merlijn komt twee nachtjes logeren. Maar hij moet
vandaag eerst nog naar school dus we kunnen wel een fietstocht maken. Het is mooi weer 
en de omgeving van Appelscha is prachtig. We drinken koffie bij een uitspanning onderweg 
en mijn fiets doet het nog steeds goed. 

Dopheide bloeit 1

1



Grenspaaltje Friesland-Drente 1



Weer terug in Het dorp zoeken we naar het huisje dat Rixt en Remco geboekt hebben, maar 
kunnen het niet echt vinden. Om kwart over zeven arriveren ze bij de boot. Ze droppen 
alleen Merlijn en de elektrische vouwfiets want parkeren is daar geen optie . Merlijn ziet het 
wel zitten: slapen in de punt met veel kussens en al zijn knuffels, telefoon ,Nintendo en Ipad. 
Merlijn heeft een splinternieuw schrijfboek bij zich en er wordt een begin gemaakt met een 
journaal.



Ook moet er nog even met de magneet gevist worden en een spelletje regenwormen 
gespeeld. Tot slot nog twee hoofdstukken uit de Gorgels voorlezen en dan is het echt 
bedtijd. Slapen wordt moeilijk in zo’n vreemde omgeving het wordt een kort nachtje.

Zaterdag 26 juni 2021

Merlijn is al vroeg weer wakker maar ligt lekker in de punt met zijn speeltjes.

Brug bij Oosterwolde 1

Afslag naar het Tjongerkanaal links  1



Sluisdeuren met de hand geopend 1



Ik ga na het ontbijt douchen in het sanitair gebouw en als ik terug ben maken we al gauw los 
want we vernemen dat op zondag de bruggen en sluizen in juni nog niet bediend worden en 
we willen dan graag Gorredijk halen. Volgens de sluiswachter lukt dat nog wel en zo gaan we
met vier bootjes op weg. Jaap en Gerdien Snel zijn de vorige dag al doorgevaren, vonden het
in Appelscha erg lawaaiig. Je hebt aan twee kanten van de vaart verkeer, maar ’s avonds en 
’s nachts was het wel rustig. Het wordt een hele mooie tocht met wel zeven sluisjes en veel 
bruggen en zelfbedieningsbruggetjes. Maar bij de laatste staan bijna allemaal wel kinderen 
die even de brug doen voor een kleine bijdrage en we kunnen zonder al teveel oponthoud 
door. In Oosterwolde ligt niet één boot aan de steiger en ook verder is overal plaats. Er zijn 
onderweg een aantal Marrekriteplekjes en ook bij Donkerbroek kun je leuk liggen.

 Kinderen openen de brug 1



Merlijn vermaakt zich uitstekend buiten op en binnen in de boot. In de sluis draagt hij zijn 
reddingvest, maar de sluizen gaan hier heel rustig. 

Er is nog het echte handwerk.  Ik ben wel blij met onze sluishaak want je moet in deze 
sluizen aan een reling vastmaken.

Om 15.40 meren we af in Gorredijk bij het parkje: een leuke plek met schaduw en in de 
luwte. We zijn net voor een donderbui binnen. Die is van korte duur de rest van de dag is het
warm.

Wordt vervolgd


