
Varen met MS “Jozefien”

Vakantie 2021

Week 5

Zondag 4 juli 2021

Om 9.45 uur maken we los van de steiger bij Chris en Anneke en uitgezwaaid door beide 
draaien we bakboord uit de Engelenvaart op. Het is nog heel rustig en bewolkt maar niet 

koud. 

Na de Engelenvaart gaan we 
stuurboord uit de Tjonger op. 
In De Helomavaart vallen de 
eerste druppels en dat ontaard 
al gauw in een forse regenbui 
maar even verder wordt het 
weer droog. Dat blijft het niet 
want als we in de driewegsluis 
(Linthorst Homansluis) liggen 
val het met bakken uit de lucht.
En als je aan de touwtjes zit 
kun je niet naar binnen. Maar 
het is niet echt koud en dunne 
kleren zijn zo weer droog. Om 

kwart voor één zijn we bij Ossenzijl waar we even moeten aanleggen omdat de brugwachter 
middagpauze heeft. Wij eten ook een broodje. Even later kunnen we door en tegen half twee meren 
we af in jachthaven de Kluft. Dat is een leuke haven met ook campingplaatsen en supermodern 
sanitair.Je kunt er ook leuke kleine huisjes huren aan het water.



Maandag 5 juli 2021

Om 9.30 uur verlaten we de Kluft en varen door de Kalenberger gracht. Ik heb Jaap en Gerdien nog 
even dag gezegd want die lagen even verderop in dezelfde haven. Door de Kalenberger gracht is een 

prachtige route. Lijkt me 
heerlijk wonen daar.



 

In Kalenberg moet een brug voor 
ons geopend en daar wordt nog een bedrag van    € 2,20 gevraagd te betalen in het klompje. Om 
kwart voor één meren we af in Blokzijl en omdat er voor de volgende dag
harde wind met windstoten wordt verwacht besluiten we daar twee nachten
te blijven. Wandelen door Blokzijl is leuk. Er zijn heel veel mooie oude gevels
te bewonderen en veel huizen hebben nog een hoge stoep met een prachtige
voordeur. We eten de tweede avond in het restaurant aan de haven. Ik smul
van slibtongetjes en Luut geniet van een ribeye. 



Zo’n bankje bij de deur was altijd mijn
wens.



Woensdag 7 juli 2021

9.15 vertrekken we weer uit Blokzijl . De wind is flink afgenomen en tuffen via Vollenhove en het 
Scheepsgat naar het Ganzendiep. Het eerste stuk daarvan heet De Goot. Het is half bewolkt en koel.

Op het Kampereiland staan de boerderijen op een hoogte

Vlak voor de Ganzensluis is de mogelijkheid om diesel te tanken en de tank wordt weer helemaal 
gevuld. Daarna gaat de sluis net voor onze neus op dubbel rood : middagpauze. We meren af aan het
remmingwerk en eten ook een broodje. 



Om 13.00 uur worden we vlot
geschut en even later draaien we
bakboord uit de IJssel op Om half
twee meren we af in de Bovenhaven
in Kampen. Na een rustpauze wil ik
even de stad in Vorige keer was het te
warm maar nu is de temperatuur
prima voor een stadswandeling. Bij
Blokker vind ik een nieuwe
koffiefilterhouder. Ik zet onderweg
nog heel ouderwets koffie met een
ketel water op gas en een filter op de
thermoskan. En Kampen heeft een
vreselijk leuke quiltwinkel. Supergoof
heeft na haar tijd in Blokzijl hier een
winkeltje geopend met stofjes vooral



in de kleuren van haar prachtige quilts. Die quilts hangen aan de wanden en zijn het bewonderen 
waard Allemaal met de hand gemaakt.

We lopen langs de boulevard terug naar het plein en nemen daar een drankje op het terras. 



Terug bij de boot zijn we allebei heel moe en na het eten liggen we om half tien in bed. Voor mijn 
doen ongehoord vroeg, maar ik ben zo weg.

Donderdag 8 juli 2021

Ik doe ’s morgens eerst even boodschappen bij de Coöp en daarna maken we om 9.30 uur los en 
varen de IJssel op richting Reevediep. De eerste sluis is de Scheeresluis en na het Reevediep varen we
via de Reevesluis het Drontermeer op. Het is al een stuk drukker dan toen we hier in juni waren en 
als we in Harderwijk aankomen is het daar heel vol. Tussen de bruggen is bij het sanitair nog een 
stukje kade vrij en als wij af willen meren is er nog een liefhebber. Met veel passen en meten en heel 
voorzichtig inschuiven kunnen we er allebei liggen. Aan de overkant liggen de jachten al dubbel.

1rubberbootje weggehaald toen kon het net



Vrijdag 9 juli 2021.

We willen vandaag naar Almere en ik wil het liefst door de polder maar tot nu toe stond er steeds op 
de vaarkaart dat sluis De Blauwe Dromer gestremd was. Luut kijkt vanmorgen nog een keer en nu is 
de aantekening weg. We gaan het proberen.

Botenhuizen in Harderwijk

Om 9.30 uur maken we los in Harderwijk en gaan door de Dolfinariumbrug, dat scheelt omvaren over
het Wolderwijd. Voor de sluis is het heel stil maar hij staat op enkel rood en zou dus moeten gaan. 

We drukken op de meldknop maar er gebeurt niets. Na een poosje besluiten we maar eens te bellen.
Ja de sluis wordt zo bediend maar het is druk en ze hebben 16 verschillende bruggen en sluizen te 
bedienen! En ja even later gaan de lichten op rood groen en ik hoor de sluis vol lopen.

 

Na het invaren en sluiten van de deuren zakken we een
heel eind, wel een meter of vijf. De polder is diep.
Zo varen we langs het Harderbos waar veel
overhoop is gehaald zo te zien naar de Hoge Vaart

De hele route naar Almere komen we heel weinig
tegen. Tegen drieën liggen we voor de sluis in
Almere. Met nog twee bootjes passen we er net
in. 

En dan gaan we weer een meter of vijf omhoog.
Gelukkig gaan de bolders mee. Er is nog plek op
dezelfde plaats aan de kade als waar we vorige



keer lagen en om tien over drie zijn we afgemeerd. De weerberichten geven regen voor morgen en 
we besluiten twee nachten te blijven.

Zaterdag 10 juli 2021

Zo te zien valt het weer mee en blijft de regen nog wel even uit . Ik wil een eindje fietsen want in het 
bedrijventerrein de Steiger zit Spinspul , een verkooppunt van weef en spinmaterialen. Fietsen in 
Almere is echt genieten. Fietspaden lopen zoveel mogelijk door groene delen van de uitgestrekte 
stad. Ook voor bussen zijn aparte busbanen. Ik stap even af bij een complex volkstuintjes waar een 
weelde van bloemen te bewonderen is.

 Je hebt niet het idee dat je midden in een stad zit.

Bij de Steiger aangekomen is het even zoeken maar uiteindelijk vind ik het gebouw “De Blauwe 
Reiger” Daarin bevinden zich heel veel kleinere units waar creatieve activiteiten plaats vinden. Ik 
moet helemaal boven achterin zijn en onderweg zie ik schildersateliers, houtsnijwerk, keramiek en 
nog veel meer waar ik niet meteen een naam aan kan geven. En helemaal achterin in een hoekje vind
ik “Spinspul” . Een ruimte vol mooie spinnewielen weefgetouwen, garens en accessoires voor weven,
spinnen, breien enz.



 Ik had op de website al een foto van een mooi weefgetouw gezien en dat mag ik nu van dichtbij 
bewonderen en ook even de trappers proberen. Ik koop een uitbreidingssetje voor mijn knittersloom
zodat ik met twee hevelrieten kan werken en nog een doosje kammetjes om breiwerk te blokken. Ze 
hebben ook prachtige garens van Ashford maar ik houd me in. Terug op de fiets langs dezelfde weg. 
De electrische ondersteuning werkt wel niet maar ik kan toch best een eind fietsen zo. Als we thuis 
zijn moeten we maar eens met de fietsenmaker in conclaaf. 

Tegen etenstijd arriveren neef John met 
vrouw en kind bij de boot om samen te gaan 
eten. We hebben een tafeltje gereserveerd 
bij een terras aan de haven. Het eten is prima
en daarna trakteert Iris ons op een ijsje bij de
ijssalon Tot slot drinken we bij de boot op de 
kade een kopje koffie en dan nemen we 
afscheid. Gezellig om elkaar zo te kunnen 
ontmoeten.

Zondag  11 juli 2021

8.45 uur maken we los om eerst water te 
laden. Er ligt een boot afgemeerd voor de 
waterkraan en we kunnen er niet aanleggen. 
Gelukkig lijkt de slang lang genoeg om achter 
een tweede boot aan de steiger aan te 
leggen en het lukt zo toch om de tank te 
vullen.

Om 9.15 uur varen we de haven van Almere 
uit richting de Hollandse brug. Het water is 

glad maar de lucht is donker. Na de Hollandse brug houden we de betonning aan van de vaargeul 
naar Amsterdam.

Ineens krijgen we toch een bui en Luut gaat binnen sturen. Dan is het lastiger om goed zicht te 
houden. Er komt een binnenvaartschip van buiten de vaargeul aan  varen  waarvan niet echt duidelijk
is welke kant hij op wil. Maar het gaat goed en met een flink vaartje gaat hij aan stuurboordzijde 
voorbij. De bui drijft over en we komen droog bij de Oranjesluizen aan. Daar hoeven we niet lang te 
wachten en al gauw varen we het IJ op. Iedereen uit de sluis heeft kennelijk haast en dat zorgt voor 
nogal wat deining. Op het IJ is het altijd woelig door de drukte.

Ook de Willem I sluis laat ons vlot door en al gauw varen we door Amsterdam Noord. Tegen drieën 
arriveren we voor de sluis in Purmerend en ook daar worden we vlot geschut. De Beemsterbrug staat
al open en om drie uur meren we af aan de Weere in Purmerend. 

Maandag 12 juli 2021  

9.45 uur vertrekken we uit Purmerend. Het mooie weer is een beetje over en we willen graag naar 
huis. Het blijft gelukkig wel droog en het is niet koud. Om 13.00 uur zijn we in Broek op Langedijk.

’s Avonds komen Rixt en Remco bami eten en Merlijn zit zo weer op zijn plekje in de punt.

Dinsdag 13 juli 2021



Laatste vaardag!

We vertrekken om 9.15. Het is bewolkt en fris. Voor de wind varen we lekker. In de Roskamsluis en 
Braaksluis worden we vlot geschut en we halen nog net de brug opening in van Eweijksluis van 13.00 
uur. Om 13.40 meren we af in de haven van Oude Veer, een uur vroeger dan verwacht en Koos is dus
net te laat om de touwtjes aan te pakken. Maar met een beetje moeite lukt het on onze Jozefien 
weer op haar vaste plekje af te meren.


