
Boot/fietsreis 9 t/m 16 juli 2022
Zaterdag 9 juli.
Zo rond 14.00 uur zijn bijna alle dames aan boord van de
Flora. Behalve Gea, Ida en Adrie, want die komen later. Als
iedereen een hut heeft uitgezocht houdt Berthus een praatje
over de regels aan boord en hoe hij, Jonne en Christiane daar
mee werken. Dan gooien zij de trossen los en varen wij
Amsterdam uit richting Hoorn. Er blijkt toch heel wat wind te
staan en er worden verschillende dames nat door het
overslaande water. Ook is er flink wat deining en zo tegen
18.00 uur arriveren wij in Hoorn, waar ook Gea en Ida aan
boord komen. Zij kunnen gelijk aanschuiven bij het diner dat
wordt geser-veerd. Tini Schouten heeft voorgesteld om een
kennismakings- rondje in Hoorn te fietsen. Dat gaan wij doen
en worden gelijk alle huurfietsen door Berthus goed afgesteld.  

Dan vertrekken wij met Tini en Riet voorop. Het is een mooi       
tocht rond Hoorn van ongeveer 10 km, maar met 2 incidenten. 
Eerst valt Arlie met de fiets,
omdat haar jack  over het
zadel vastzit. Wat later Elly,
die haar evenwicht verliest
bij het afstappen. Zonder
verdere problemen
komen wij bij de Flora
aan en worden de fietsen
met hulp van Berthus en
Christiane op het dek gezet.

 
Zondag 10 juli.
Om 08.00 uur wordt het ontbijt door Jonne en Christiane geserveerd. Tijdens dit zeer 
uitgebreide ontbijt kunnen wij onze lunch klaar maken en deze meenemen in een lunchbox.
Tegen 09.30 uur stappen wij op de fiets richting Enkhuizen. Onderweg komen wij een mooi 
rustpunt tegen waar wij wat gaan drinken en ook naar het toilet kunnen.
Rond de lunchtijd komen wij in Enkhuizen aan
en is het even zoeken naar de Flora. Vandaag
hebben wij totaal 25 km gefietst. Aan boord
eten wij onze lunch op en wandelen daarna naar
het Zuiderzeemuseum. Daar aangekomen
kunnen wij allemaal met gebruik van de
museumjaarkaart en de vriendenloterijpas gratis
naar binnen. Wij spreken af dat een ieder op
eigen gelegenheid gaat en dat wij om 15.30 uur
weer bij de uitgang verzamelen. Berthus heeft 
voorgesteld om 16.30 uur naar Stavoren te
varen. Dit omdat wij vrijdagavond ook in
Enkhuizen liggen en wij nu Stavoren kunnen gaan bekijken.                                         
Berthus heeft Adrie van het station opgehaald en alle andere dames zijn ook op tijd aan 
boord en dus kan Berthus vertrekken.                                                                                   



Het wordt een roerig tochtje, waarbij wij door de golven nat worden en zelfs de kopjes met 
veel kabaal uit de kast vallen. Als wij zijn aangemeerd krijgen wij weer een heerlijk diner en
een aantal dames gaan Stavoren nog verkennen.

Maandag 11 juli.
Zo rond 09.00 uur zit iedereen weer op de fiets. Vandaag gaat de route van Stavoren naar 
Makkum. Wij rijden een mooie route door het Friese landschap. Bij het vakantiepark 

  Kuilaart gaan wij koffie drinken. Een aantal dames gaat
  buiten op het terras zitten en de overige dames gezellig
  binnen aan een grote tafel. In het plaatsje Koudum eten wij
  op een pleintje onze lunch op. Er worden daar ook wat
  inkopen gedaan en wordt het werk bekeken van de dames
  die daar beeldhouwen. Als wij weer verder fietsen wordt
  van de geplande route afgeweken, omdat wij het
  schaatsmuseum in Hindeloopen willen bezoeken. Op het
  terras, dat bij het museum hoort, wordt nog wat gedronken.
  Dan gaan wij op  zoek naar een plek voor een groepsfoto in
  Hindeloopen                           .

Onderweg stoppen wij nog een keer
bij een kerk om wat te drinken en
trakteert Riet op een mergpijp. Dan
fietsen wij naar de Flora, die  in
Makkum in de haven ligt. Vandaag
hebben wij 55 km gefietst. Na het
diner gaan een flink aantal dames
een wandeling door Makkum maken.
Voor Gea heeft Ida als verrassing
gezorgd dat haar nicht uit Lemmer
er is. Onderweg ontmoeten wij
Janke, die leuke wandelpaadjes weet en dus met ons meeloopt. Janke gaat ook mee naar het 
terras waar wij wat gaan drinken. Daar krijgen wij vol humor haar best heftige 
levensverhaal te horen. Terug aan boord laat Berthus weten dat er een mooie zonsondergang
is en worden de nodige plaatjes geschoten.

Dinsdag 12 juli.
  Vandaag fietsen wij van Makkum naar Har-
  lingen. De route is vandaag zo aangepast    
  dat wij eerder in Harlingen zijn, zodat 
  Berthus gebruik kan maken van het getij en
  zo geen tegenstroom heeft. Wij maken een
  mooie tocht en op weg naar een rustpunt
  komen wij een prachtig gelegen theetuin in
  Pingjum tegen. Hier gaan wij wat drinken en
  krijgen (van de leiding) 2x koffie of thee
  met wat lekkers erbij. Hierna fietsen wij 

rechtstreeks naar Harlingen. Ondanks dat wij maar een halve dag op de fiets zaten, hebben 
wij 34 km gefietst.



Wij zijn lekker op tijd aan boord van de
Flora, zodat Berthus om 13.00 uur kan
vertrekken. Nu kunnen wij aan boord
lunchen en genieten van de boottocht op
de Waddenzee. Tegen 16.00 uur komen
wij bij Terschelling West aan en vinden
een vrije plek aan de kade. Voor wij van
boord gaan verteld Berthus ons over
getijde verschil. Dat is hier best groot en
dus moet hij de looplank een paar maal
verleggen en ‘s avonds binnen halen.
Riet en Arlie gaan naar de VVV voor
een fietsroute en informatie, want op Terschelling zijn geen knooppunten. Veel dames gaan 
Terschelling West verkennen, waar om 17.00 uur alle winkels al sluiten. Weer aan boord 
hebben Jonne en Christiane weer een heerlijke maaltijd bereidt.

Woensdag 13 juli.  
  Na weer een uitstekend ontbijt, dit keer met
  pannenkoek, stappen wij weer op de fiets. 
  Riet geeft aan dat een ieder vrij is om zelf
  op pad te gaan, maar ook met ons mee
  kan fietsen. Betsy en Tini gaan samen op
  pad en de rest gaat met Riet en Arlie mee.
  Eerst fietsen wij over de dijk langs de
  Waddenzee om daarna naar beneden te
  gaan richting Formerum. Daar komen wij
  langs de Formerumermolen en daar vragen
  wij gelijk de weg naar het wrakkenmuseum.
  Daar aangekomen kiezen een paar dames
  ervoor om buiten op het terras te gaan zitten 

en de overigen bezoeken het museum. Het is een
verrassend museum waar vooral de teksten bij de
voorwerpen er toe doen. Hier gebruiken wij ook de
koffie en thee. Dan vervolgen wij onze route en
komen bij de Sint. Janskerk in Hoorn. Deze kerk is
800 jaar oud en eind jaren 60 gerenoveerd. Een
mevrouw, die daar vrijwilligster is, vertelt ons
uitgebreid hoe de kerk nu wordt gebruikt en welke
waarden deze kerk heeft gehad en nu nog heeft. 
Wij vervolgen onze tocht en missen het van 
Thijssen duin, doordat alles niet duidelijk staat
aangegeven. Het is een mooi glooiend landschap
waardoor wij fietsen en de zon schijnt vandaag
volop.



  Bij een monument stoppen wij om daar 
  zittend op het monument in het gras 
  onze lunch op te eten. Wij fietsen verder en
  bij een duinovergang gaan wij naar een
  strandpaviljoen. Een aantal dames lopen 
  naar zee om pootje te baden en de rest gaat
  naar binnen om wat te drinken. Eén van de 
  dames wilt graag het Cranberrymuseum 
  bezoeken en wij besluiten daar naar toe te
  gaan. Dit wordt een beetje een zoektocht,
  maar uiteindelijk komen wij daar aan en 
  blijkt het gesloten i.v.m. een verbouwing.

Na toch flink wat aankopen in de bijbehorende winkel fietsen wij terug naar de Flora. 
Vandaag hebben wij 53 km afgelegd. Na weer een voortreffelijk diner geeft Berthus uitleg 
over de geplande boot/fietsreis IJsselroute voor 2023. Riet en Arlie geven een toelichting
over de reizen naar Portugal en IJsland die Arlie in samenwerking met de touroperators aan 
het samenstellen is.  De reis naar Zwitserland gaat niet door. Zolang er geen 3e commissielid
reizen bijkomt is het te zwaar 4 reizen voor 2023 te organiseren. 

Donderdag 14 juli.
Om 06.00 uur start Berthus de motoren om naar
Texel te varen, waar hij om 10.30 uur hoopt aan
te meren in de haven van Oudeschild. Tijdens
het eten van een stroopwafel breekt het
ondergebit van Tonnie. Na wat telefoontjes kan
het gebit worden gerepareerd mits het voor
11.00 uur bij de gebitsspecialist in De Waal is.
Riet gaat als 1e van boord om het gebit zo snel
mogelijk af te leveren en zij zal zich later weer
bij ons aansluiten. Voor vandaag hebben Betsy,
Ina en Ria de route voor Texel gemaakt. Hier
zijn wel knooppunten, zodat dit wat makkelijker
gaat. Betsy en Ina gaan voorop en Ria is de hekkensluiter. Eerst fietsen wij over de dijk 
langs de Waddenzee en bij een afgesproken knooppunt wachten wij op Riet. Wij vervolgen 
onze route richting het vliegveld, maar onderweg moet Riet afhaken om het gebit van 
Tonnie op te halen. Ida gaat met haar mee. Aangekomen bij het vliegveld zien wij dat daar

  voldoende zitplaatsen zijn om onze lunch te
  gebruiken. Tijdens de lunch komen veel
  parachutisten naar beneden, wat een prachtig
  gezicht is. Elza en Marrie vertrekken met een 
  aantrekkelijke piloot voor een vlucht boven 
  Texel en omgeving. Als zij weer zijn geland
  vertrekken wij richting de Slufter, waar wij Riet
  en Ida weer ontmoeten. Wij lopen naar boven en
  hebben een prachtig uitzicht over de Slufter.
  Gezamenlijk stappen wij weer op de fiets naar
  Den Burg waar wij wat gaan drinken.                      



Een aantal dames willen naar de schapenboerderij de Noordkroon om crèmes te kopen, 
maar die blijkt gesloten. Snel terug naar Den Burg, wat een heel gezellig stadje is, om nog 
wat te winkelen. Hier sluiten ook om 17.00 uur de winkels en vertrekken wij naar de boot.
Gelukkig zijn wij allemaal op tijd aan boord om weer te genieten van het 3 gangen diner van
Jonne. Vandaag hebben wij (behalve Riet) 42 km. gefietst.

Vrijdag 15 juli.
Ook vanmorgen start Berthus
om 06.00 uur de motoren om
naar Medemblik te varen. Het
hangt van het openen van de
brug bij de Afsluitdijk af of wij
op tijd door de Stevinsluizen
kunnen. Gelukkig zit alles mee
en hierdoor meert Berthus om
09.30 uur al in Medemblik
aan. Omdat wij nu meer tijd
hebben wordt de route aange-
past en fietsen wij door pittoreske dorpen en stoppen wij bij een rustpunt voor de koffie en 
thee. Dan stappen wij weer op en fietsen naar Andijk. Bij de haven op de dijk gaan wij eerst 
lunchen. Ida woont in Andijk en heeft alle afspraken voor deze middag geregeld. Eerst gaan

 wij naar de gereformeerde kerk. Dit is een bijzonder gebouw en
 de koster geeft uitleg. De architect Reitsma heeft zijn opleiding
 op de Amsterdamse School gevolgd samen met Mondriaan en
 Rietveld. Het is een bijzonder kleurrijke kerk, wat toen bij de 
 oplevering niet werd gewaardeerd. Alles werd bruin en beige
 overgeschilderd, maar bij de restauratie is alles weer in  de
 oorspronkelijke staat teruggebracht. De kerk wordt voor vele
 doeleinden gebruikt en heeft een zeer goede akoestiek. Er staat
 een mooie vleugel en de koster vraagt wie erop kan/wil spelen.
 Tonnie biedt zich aan en verrast ons met haar spel en mooi
 klanken. 

Daarna gaan wij naar de theetuin
“de Libel” waar wij thee en koffie drinken
en het eigen gemaakte lekkers voor eigen
rekening is. Het is een prachtige tuin,
waar het gezellig zitten is. Hierna fietsen
wij onder leiding van Ida naar het
hoedenmuseum “Zet ‘m op”. Binnen staan
21 stoelen klaar en krijgen wij mooie
verhalen te horen over diverse soorten
hoeden en hun dragers. Wil Gorten toont
de hoeden uit haar collectie op een
humoristische wijze. Dan wordt het weer tijd om de Flora op te zoeken. Zo rond 17.45 uur
hebben wij de Flora gevonden en die ligt vlakbij het station van Enkhuizen aangemeerd.
Vandaag hebben wij 39 km. gefietst.



Dit is de laatste avond van onze
boot/fietsreis  en daarom bedankt
Riet na het diner Berthus, Jonne en
Christiane voor hun gastvrijheid en
de voortreffelijke kookkunst van
Jonne en Christiane.  De dames
krijgen een Holland jack
overhandigd en Berthus een envelop
met inhoud. Berthus wil ook zijn
dank aan de dames overbrengen.
Hij heeft ook van deze reis genoten
die voor ons en de crew een primeur
is. Hij hoopt ons volgend jaar weer op de Flora te verwelkomen voor de IJsselroute.

Zaterdag 16 juli.
Na weer een heerlijk ontbijt waarbij wij nu geen lunchbox moeten vullen gaan de meeste 
dames de bagage uit de hut halen en op het dek zetten. Berthus heeft gevraagd of iedereen 
om 09.00 uur de hut leeg heeft, zodat de schoonmaak kan beginnen. Het is mogelijk wat 
langer aan boord te blijven, maar iedereen wil toch zo snel mogelijk naar huis. Er wordt 
afscheid genomen van de crew en elkaar en worden alle dames een goede reis naar huis 
toegewenst.                                      

                                                                                          
   Dames, dank voor de gezelligheid en de deelname
   aan deze reis. Riet en ik hebben beiden met veel
   plezier deze boot/fietsreis begeleid en hopen jullie 
   bij één van onze volgende reizen weer te ontmoeten.

   Arlie Baas


