
Varen met MS “Jozefien”

Vakantie 2021

Week 4

Zondag 27 juni 2021

Vandaag kunnen we niet varen want tot en met eind juni worden op zondag de bruggen niet
bediend.

Merlijn heeft heerlijk geslapen en heeft zin in een ontbijtje van beschuit met hagelslag.

Ook komt hij tot ontdekking dat er nog een
bucketlist gemaakt moet worden van alle dingen
die nog gedaan moeten. Dus komt zijn journaal op
tafel. We zijn ook nog even creatief bezig met
afdrukken maken van bladeren. Na even oefenen
komt er een mooie afdruk in zijn boekje. Er moet
nog met de magneet gevist worden en een
spelletje Uno gedaan, we hebben het nog druk.
Want omstreeks het middaguur komen Rixt en
Remco hem weer halen.

Die blijven nog gezellig even koffie drinken voor
de honden is het ook een mooi plekje. Als
iedereen vertrokken is het ineens erg stil aan
boord. 

Luut is tot ontdekking gekomen dat zijn fiets ook last heeft gehad van vocht in het display   
en ook daar hapert de ondersteuning. Ook mijn fiets doet het niet meer naar behoren. 
Gelukkig kunnen we nog wel een eindje fietsen zonder elektriek , we redden ons wel. Maar 
Luut gaat maandag de fietsenmaker bellen. “s Middags krijgen we nog bezoek van Jaap en 
Gerdien die een eind verderop liggen en we drinken samen koffie en een glaasje wijn, heel 
gezellig.



Maandag 28 juni 2021

Om 9.40 uur maken we los in Gorredijk om naar Oldeboorn te varen. Twee bruggen en een 
sluis verder kunnen we water laden en met volle watertank gaat het richting Oldeboorn

1Voor de sluis in Gorredijk

2Opsterlandse Compagnonsvaart



3Bereklauw langs de vaart

4Gemaaltje bij de Polderhoofdvaart



5Pontje met zelfbediening

Om 12.30 uur meren we af in
Oldeboorn. “s Middags komt er familie
langs voor een praatje en een drankje.



Dinsdag 29 juni 2021

We willen vandaag op de fiets naar Akkrum. Het is een beetje grijs weer maar het is niet al te
ver en we kunnen dat ook zonder elektrische ondersteuning best aan. Het eerste deel van 
het pad loopt langs de Boorne een oude rivier die heel vroeger in de Middelzee uitmondde. 
We brengen onderweg even een bezoekje aan het kerkhofje in Nes. Er liggen daar veel van 
mijn voorouders begraven en het is altijd interessant om namen en data te bekijken op de 
soms heel oude grafstenen.

6 Begraafplaats Nes



Mijn Oma heette ‘Klaaske Peenstra van achternaam en dit zijn voorouders, ik denk haar 
grootouders want zij werd geboren in 1881.

Daarna zoeken we in Akkrum een sleutelmaker want bij de fiets van Luut is maar één 
sleuteltje geleverd en dat is ook nog eens zo klein dat we erg bang zijn om het kwijt te raken.
Bij Hubo worden we prima geholpen. Het is even zoeken naar een passend model maar even
later gaan we met twee extra sleuteltjes de deur uit. We eten een broodje in een café

 En gaan daarna op bezoek bij Jet. Die is pas verhuisd naar Akkrum en ik had haar beloofd 
langs te komen als we in de buurt zouden zijn. Het wordt een heel gezellige middag. Jet is lid 
van mijn Friese quiltgroep en heeft ook veel les gegeven samen met drie andere 
superquilters in Friesland.  Hun regiodagen in Jorwerd waren altijd een Quiltfeestje. In haar 
appartement heeft ze een wijds uitzicht over het Friese landschap.

Terug op de fiets wordt het weer er niet beter op. Halverwege hebben we motregen en de 
rest van de dag blijft het nattig.

Woensdag 30 juni2021

7Toren van de kerk van Oldeboorn

We twijfelen tussen nog een dag blijven of toch een stukje verder varen. We doen eerst 
maar boodschappen, Oldeboorn heeft een goede supermarkt.

Om kwart over één maken we toch los en varen naar Akkrum.



We varen voorbij “De Nije Pleats” Hier wonen ook Peenstra’s ik denk hele verre familie. In 
1963 kwam de boerderij die eerder hier stond in het nieuws omdat hij afbrandde. Men 
ontdekte dat de brand aangestoken was nadat de boerin door een knecht vermoord was. Hij
werd door haar betrapt bij het kabinet waar de waardevolle spullen bewaard werden.

Onderweg is het weer nog niet mooi maar Akkrum is niet zo ver. Voor de doorvaart door 
Akkrum moeten we goed op de kaart kijken want dat is even puzzelen er moeten een aantal 
bruggen open, maar het gaat allemaal zonder veel oponthoud. De afslag naar de jachthaven 
missen we bijna want dat is ook bij een brug maar het komt goed . Om14.45 uur liggen we 
afgemeerd bij “Tusken de Marren”” mooi aan een graskant.

’s Middags overleggen we hoe we verder gaan. Het is kiezen tussen nog een rondje Friesland
of toch weer zoetjesaan de terugweg aanvangen. We zijn al bijna vier weken op stap en de 
thuisreis vergt ook nog de nodige dagen. We besluiten morgen weer zuidwaarts te gaan met 
als eerste bestemming Heerenveen.

Donderdag 31 juni 2021



We maken om 110.00 uur los en sturen een appje naar onze nicht en neef in Heerenveen 
dat we in aantocht zijn. Het is droog weer en we varen lekker voor de wind door het Nieuwe 
Heerenveenskanaal zuidwaarts. Het is niet ver en we hebben geen sluizen en maar één brug 
die voor ons open moet.

Om 13.45 meren we af aan de steiger aan de Engelenvaart voor het huis van Chris en 
Anneke. We worden heel hartelijk ontvangen en mogen gebruik maken van stroom en wifi. 
Zo hebben we het uitzicht op een prachtige tuin en ook poes Hermelien vindt het hier het 
einde. Ze verdwijnt onmiddellijk tussen de struiken maar komt gelukkig wel terug als ik roep.
Er is ook geen ruzie met Jet, de poes van onze gastheer. Ze zijn beide nieuwsgierig maar 
maken geen ruzie.

We hebben er een paar heerlijke dagen ,zitten met mooi weer lekker op het terras en zorgen
elk een keer voor het avondeten wat we gezellig buiten kunnen eten. Luut en ik leren zelfs 
een nieuw spelletje waar we een avondje zoet mee zijn: Skipbo !

Brug in de Jousterweg. 
Helemaal links nog een stukje
van de boerderij waar ik 
geboren ben



Vrijdag gaan we boodschappen halen in het centrum. Daar treffen we een bekende uit mijn 
weefcursus in Oosterwolde: Anne-Marie Schuurmans. We gaan gezellig samen koffie drinken
op een terras, lekker even bijpraten. Anne-Marie gaf les aan de zeevaartschool in Harlingen 
en nu praktijkles in Heerenveen en weet heel veel van motoren en van varen. Ook Luut vind 
de ontmoeting erg gezellig. Praten over de technische kant van de boot is niet echt mijn ding
dat laat ik aan hem over. Maar de weefcursus in Oosterwolde vonden we allebei erg fijn en 
jammer dat er geen vervolg op kwam. 

We doen boodschappen bij AH en als ik de tas aan de bagagedrager wil hangen komen we 
tot ontdekking dat die los zit, beide schroeven zijn er uit bij de as van het achterwiel. 
Gelukkig is er een fietsenmaker in de buurt en die lost het probleem voor ons op.

Zaterdag wil ik een bezoekje brengen aan mijn achternicht Martha Jellema. Ze woont in 
Marienstaete waar ook mijn moeder haar laatste jaren heel fijn heeft gewoond. Als ik haar 
wil bellen krijg ik geen gehoor en ik fiets er maar eens naar toe. Ook als ik aanbel komt er 
geen reactie en ik wordt een beetje ongerust. We hebben een poos geen contact gehad en 
door het coronavirus zijn er in het laatste jaar veel nare dingen gebeurd. Ik bel aan bij 
mevrouw Brouwer die regelmatig bij mijn moeder op bezoek kwam. Die kan me gerust 
stellen, Martha moet in de buurt zijn. Ik maak gezellig een praatje met deze bejaarde 
dame(96). Ze kon goed met mijn moeder opschieten en heeft haar ook gemist. Als ik daar zit 
belt Marta om een afspraak om samen thee te drinken, die is dus nu thuis. En zo ga ik met 
de lift drie verdiepingen hoger en vind het fijn Martha in redelijk goede gezondheid aan te 
treffen.

We drinken samen koffie en praten bij, er is altijd veel te vertellen. 

Terug aan boord heeft de wasmachine van Anneke mijn wasjes al gedraaid en Anneke is al 
bij de lijn. Erg fijn daar gebruik van te mogen maken!



Chris en Anneke hebben ook altijd een boot gehad
en de laatste is een beeldschoon roeibootje. Chris
gaat een eindje roeien en Luut maakt een foto.

Onze laatste avond in Heerenveen. ‘s Avonds nog
gezellig koffiedrinken en de laatste nieuwtjes en
tips over breien uitwisselen. Onze plannen om de
tentoonstelling “Haute Bordure” in het Fries
museum te bezoeken gingen niet door: het hele
weekend was al volgeboekt. Ik bestel meteen twee
tickets voor een nog beschikbaar tijdstip en dat
wordt 16 juni. De expositie is tot de 18e en het lukt
dus hopen we nog net. Maar dan ga ik vanuit huis
naar Leeuwarden en hoop daar Anneke te treffen.

Word vervolgd


