
HARDEBOLLE/ KLAPPER VERVOLG VERSLAG 6.0 ZOMER 2020

Zondag 19 juli 2020 	  Traject   Wolphaartsdijk -  Steiger Zandkreekdam 
                                               ( Kee Versluis )	 	 	 	 	 2 Mijl

 Het weer: Bewolkt met zon, later o de dag 
kans op regen.             Wind N 4 
	 	 Temp: 18 graden.

Toch wel goed geslapen vannacht, al lag ik niet op mijn goede kantje en 
Merien dus ook niet. Komende nacht gaan we dat omdraaien. Zo zijn er een 
heleboel dingen de komende dagen die we evalueren en kijken of  het goed is/
was of  dat het beter kan of  anders moet. Zo gebruiken we de dekbedhoezen in 
in de slaapzakken niet. Ze gaan gewoon weer naar huis terug. Vandaag kan dat 
nog. Lekker douchen. Er mogen maar twee 
personen tegelijk binnen zijn in de 
doucheruimte. Prima! Jikke, Michel en 
Simone gaan vandaag nog naar huis. Wij 
zorgen dan voor Vivian en Renee. Simone 
gaat pas als de bootjes van de zeeverkenners 
uit de Biesbos hier zijn aan gekomen. Er is 
wel een scouting club langs gevaren maar het 
was een sleepje met een schattig sleepbootje, 
een langzaamlopertje ervoor. Hij ging 
richting Sluis. De andere scoutinggroep ging 
richting Veere en gelukkig komen daar die van 
de Frans Naerebout groep  uit Goes. Ze gaan bij ons door de voetgangersbrug. 
Marja komt nog even gedag zeggen. Ondertussen spelen we “keer op keer”. 
Simone helpt mij en Renee helpt Merien om de spelregels onder de knie te 
krijgen. Als het spel klaar is krijgen we nog kaarten voor het oranje, paarse en 
groene spel. Leuk! Tijd om nog even een chocolade taart te maken. Twee 
taarten! Het is gezellig en ondertussen proeven we van de rozijnen, cranberry’s, 
abrikozen en noten! Merien gaat ondertussen nog wat spullen op halen thuis: 
visserijkranten en PZC’s en een bouwradio. Als hij terug is kan ik mijn prutje 
bakken en ook even naar huis om de laatste rekeningen te betalen. Neem nog 
wat handdoeken mee…een spatdeksel en vuilniszakjes. Daag huis! Daaag 
tuin ..! Daarna gaan we zwemmen  en van de glijbaan in de haven. Er staat zo 
links en rechts nog wat water in de pannen….Verder vind ik alle spullen, zoals 
peper, onderzetters, messen, vorken … hmmmm. heerlijk. Het water is heerlijk 
om te zwemmen. Het is alleen fris als je er even uit komt. Snel terug het water 
in. Vivian doet zelfs een salto van de kade muur! Wauww geweldig!  
Ze gaan daarna gelijk even met zoet water afspoelen onder de douche. Als 
Jikke, Michel en Simone terug zijn rond 17.00 uur, wordt even de auto op het 
terrein gezet en de bus thuis. De Fam. Seijs is onderweg en even later lopen ze 
de haven binnen. Jikke heeft een zijsteiger geregeld voor hen. Michel Seijs zijn 
vader is ook mee. Die heeft zijn auto al op de parkeerplaats staan. Daar komen 
ze! De kinderen helmaal verheugd! Martine was nog wat schuchter, maar was 
heel blij de stap gezet te hebben. Leuk, gezellig! Ik hoop dat ze samen en met 
alle kinderen een hele leuke tijd hebben! Ik heb er alle vertrouwen in! Zelf  
moet ik ook loslaten! Ik moet zeggen dat het me meevalt.  

Iets over zevenen starten we de motor van de Klapper en we gaan. Jikke filmt. 
Veel mensen vroegen zich af  wat er ging gebeuren…Nou dit! 
Daar gaan we dan met het motorbootje van Bouw. Het is als een nieuw 
avontuur! Alsof  we terug in de tijd stappen en voor het eerst in onze eerste 
bootje varen, overleven en vol vertrouwen het avontuur tegemoet gaan! Leuk! 
Draag allemaal! Heel veel plezier! …. 

‘Kee-ver -sluis” 
Wij varen niet meer verder dan de steigers bij de Zandkreeksluis. 
Zicht op “Kee Versluis”. Dat is de vrouw die, in het inmiddels afgebroken 
huisje, woonde aan het suatiesluisje. 
We kunnen er nu wel liggen! Het is er 1.50m diep en als Merien aan een kant 
staat 1.60 m. Aanleggen gaat bijna perfect op de middenbolder aan hogerwal. 
We nemen er een borrel op! Opzoek naar glaasjes ????Het wordt wel een erg 
groot glas. 
Ik ga koken. Het wordt een eenvoudige maaltijd: Karbonade met sla. In de pan 
krijgen de karbonades nog gezelschap van wat overgebleven kip kluifjes. De 
tafel gaat aan de deur van de achterkajuit. Daar zitten we dan, gezellig onder 
de kuiptent aan het diner. En zachtjes gaat het regenen. De afwas bewaren we 
voor morgen ochtend. Men verhaal schrijf  ik bij kaarslicht. Morgen naar 
Tholen! 

Spelen met de voetgangersbrug wordt bijna Rene d’r 
lieveling spelletje. maar daar moeten we even een 

stokje voor steken! Als de brug dicht is kunnen 
de voetgangers er over. Renee loopt met mij 
mee heen en weer terug, net zolang het licht op 
groen staat. Code vergeten? Vraag het Renee 

Bedank briefjes: Overal hebben Vivian en 
Renee gele briefjes opgehangen met Dank je 
wel! Oma bedankt! 
Leuk, want ze hebben hun speelpakket 
uitgepakt! 



“     “Hardebol le”
VERSLAG LOGBOEK 6.1 ZOMER 2020

Maandag 20 juli 2020 	 Traject: Zandkreeksluis - Tholen   ???     mijl 
	 	 	  	  10.00	  uur vertrek   13.35 uur aankomst 

 Het weer: Zonnig  Wind N 3-4 
Temp: 20 graden.  

Algemeen: Goed geslapen op ons eigen kantje. Dat is een stuk 
beter! 
Merien heeft de koffie gezocht en gevonden! Wordt gezet! 
Daarna volgt het gebakken eitje en ook dat lukt!  
Bij het opruimen van het bed weer nieuwe, andere 
mogelijkheden ontdekt; vluchtluik met horrengaas!  
We zijn nog steeds in de fase van uitvinden wat 
handig is, of  wat nog handiger kan. Voorlopig zal 
deze fase nog aanhouden, denken we. Samen doen 
we de afwas en merken dat het handig is om het 
teiltje op het gasstel te zetten en de schone afwas af  
te laten druipen in het wasbakje.  
De radio geeft voor de komende week prachtig 
zomer weer: niet te warm, zonnig en niet te veel 
wind. 
We zijn klaar en gaan met de eerst volgende  
schutting van de sluis mee naar de Oosterschelde. 
Eenmaal buiten de Zandkreek ben ik jaloers op alle 
zeilboten, die gaan er zo lekker …..door!!! 
Wij gaan, zeker het stukje einde Zandkreek aardig 
hobby de bobbel. Ik schrik van een golf  die met veel 
lawaai op het rompje bonkt! Je wordt ook nogal wat 
op zij gezet en moet constant sturen en corrigeren 
anders zit je als je niet oppast boven op een ton! 
Klappertje ploegt zich door het water! Inmiddels is 
het spiegeltje en wat andere spullen naar beneden 
gekomen. Meer onderaan de plaat varen is beter. 
Een eind verder kunnen we het Brabants vaarwater 
over steken en kunnen we na Gorishoek onder de 
dijk gaan varen. Het is maar goed dat we ervaren zijn. 
Want ik snap het dat er vrouwen zijn op motorbootjes 
die niet meer over de Oosterschelde willen. 
Het is ook net een dweil!  

Als Merien spullen terugzet in de achterkajuit, doet me 
dat denken aan wijlen Rinus Does. Hij was monteur van 
scheeps -diesel motoren. Hij was erg dik en het verhaal 
gaat dat Rinus ooit is klem komen te zitten in een 
motorkamer van een jacht. Nu zit Merien bijna klem. 

Ha, ha. Handig is als je er achteruit in gaat en gaat 
zitten op dat kussentje. Dan zitten er handvaten om 
jezelf  eruit te hijssen. 

Kop op de wind houden: is nog niet zo eenvoudig! 
Aan dat stuurwiel zit ook een eind, terwijl je wel verder 
zou willen draaien. Je moet dan achteruit en weer op 
nieuw “het midden opzoeken” Ik ga er een stikker op 
plakken! zodat ik weet wat het midden is van het 
stuurwieltje.

Schutten: We doen de methode op de middenbolder 
aanleggen! Dat gaat prima! Ik vaart zo dicht mogelijk 

naar de sluiswand en als we bij de bedoelde bolder 
zijn, sla ik in zijn achteruit en Merien kan het touw er 
zo rond leggen. Er is een nadeel: de achterzijde van 
de preekstoel, het roestvrijstaal, raakt soms de sluis 
muur, omdat er maar twee fenders hangen. Nu hou ik 
hem maar met de hand af. We moeten  daar ook 
fenders hangen! Zijn er nog? Geen gevonden. Ze zijn 
er ook gewoon niet, zei Bouw. We hebben dus een 
boodschap! 

In de Bergse Diep sluis is het Philip ( ook een lid van 
dezelfde hengelsportvereniging als wij) die net voor 
ons met zijn motorboot de sluis in vaart. We kunnen 
net naast hem en hij houd de kop vast en Merien de 
middenbolder. Weer had ik “ stuur “tekort. Nu eerst 
een sticker zoeken. Het wordt een stukje van post.nl 

Erasmus Rotterdam: Rond 11.15 uur Telefoon! 
Of  ik het ben die me aangemeld heb om bloed te 
geven om te kijken of  ik met René een match heb, 
zodat hij in aanmerking zou kunnen komen voor 
stamcel donatie. Of  ze de buisjes naar mijn huisadres 
op kunnen sturen. Aardige mevrouw wil wel even 
wachteen op mijn antwoord zodat ik even kan kijken 
wat mijn mogelijkheden zijn om het op een andere 
manier te regelen. Ik ga ze zo terug bellen!  
Ik bel Kees Bal van het gelijknamige autobedrijf  op 
Tholen. Hij is nu met zijn boot in Zwolle, maar krijg 
het nummer van zoon Marco. Het gaat lukken. Als het 
niet had gekund hadden we ook nog Jan en Paola 
kunnen bellen. Marco komt me ophalen aan de haven. 
Samen rijden we naar Oud Vossemeer en halen daar 
een “huur” autootje op. Een Renault Twingo. Als ik 
morgen terug ben, moet ik maar even bellen. Hij is 
half  vol benzine en als ik hem vol terug zet is het 

betaald. Ongelofelijk! Gelukkig zijn er nog zulke 
mensen! Ik bel de vriendelijke mevrouw uit het 
Erasmus terug. Ze gaat het regelen. Morgen zet ze alle 
buisjes klaar! Over de mail krijg ik verder info over hoe 
ik moet rijden en waar ik moet zijn. Verder voegt ze 
nog info toe over het vervolg traject, als we een match 
hebben! ’s avonds app ik met René en licht hem in over 
onze plannen. Hij blijkt al een week in het ziekenhuis te 
liggen! Urineweg infectie! Oeps. Hij had een zere rug. 
Hij beloofd ons op de hoogte te houden! Want als ik dit 
had geweten had ik hem vorige week nog op kunnen 

zoeken! 

Tholen: Ik regel ook gelijk even de havenmeester: Zij 
heeft voor iedere passant wel erg veel persoonlijke 
aandacht. Er kunnen maar 1/2 personen in haar 
kantoortje. Ik krijg een nieuwe stempelkaart. 5 x 
stempelen in een aangesloten haven = één nacht 
gratis. Even koffie en we lopen naar het 
winkelcentrum waar een Aldi en een Albert 
Heijn naast elkaar zitten. Ik zit buiten te 
wachten op het bankje en bedenk dat ik naar 
Tante een app - je wil doen om te zeggen dat we 
in haar geboorte stad zijn …. en zo stapt Jaap 
Vos uit de Aldi, de zwager van Tante. 92 jaar is 
hij en getrouwd met de zus van Tante, die 88 is. 
In aug/sept zijn ze 65 jaar getrouwd! Geen 
corona feestje! Ik ga tante straks app-en.  
Rondje stad levert nog een fles jenever op en 2 
gratis bijpassende borrelglazen bij een gesloten winkel. ( 
mevr. kwam net naar buiten) Aan boord gaan wie ze 
proberen. Proost!  

http://post.nl
http://post.nl
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Dinsdag 21 juli 2020 	  Traject: Tholen - Beneden Sas    ????mijl 
	 	 	 	 vertrek 14.00 uur -  16.00 uur aankomst. 
	 	 	

 Het weer: Zonnig daarna wolken velden, 
19-21 graden wind  NW 2 

Bijzonderheden:Rotterdam Erasmus AMC v.v. 
Om 6.00 uur is Merien al naar de douche. Ik zoek mijn kleren bij 
elkaar. 8.30 uur zijn we klaar voor Rotterdam. Merien is ook mee. Toch  
nog wel leuk nog wat gezelschap te hebben onderweg. Ook helpt hij de 
versnelling in zijn achteruit te zetten. Optillen en naar rechts …. dat is 
nog wel een hele moeilijke oefening voor mijn hand! Bij Halsteren de 
vierbaans op. Wat is het heerlijk dat iedereen maar honderd mag. Het is 
een stuk rustiger zo! overzichtelijker, fijner. In Rotterdam pakken we op 
de heen weg de tunnel, op de terug weg de Erasmusbrug. Het maakte 
niet uit want overal waren weg werkzaamheden. In parkeergarage over 
de blauw wit gestreepte paden brengt ons bij de hoofdingang , waar ze 
ons verder de weg wijzen. Even inchecken, ID pas + fotootje en ik kan 
zo door naar de bloed afname. Iedereen houd keurig 1,5 m afstand! 
Geen mondkapjes. Vriendelijk meisje prikt mij venijnig in mijn arm die 
op een stoel met armleuning gootje licht. Ik kijk maar even niet. Zes 
buisjes vult ze. Mijn bloed loopt langzaam …. Om 11.30 uur rijden we 
terug naar Tholen. Even aftanken bij de Tamoil . Marco Bal staat zelf  
in de shop en we kunnen de auto daar afleveren. Wat een service! 
Toeval slaat weer toe: Als ik weer op het bankje zit voor de Aldi, waar 
Merien de boodschappen haalt komt Henk, de broer van Tante 
aangelopen! Gisteren haar zwager Jaap, nu broer Henk… Weer een 
praatje. Gelukkig gaat het nu weer een stuk beter met hem. Ik app 
tante!

Klappers: 14 stuks stopcontacten tellen we op deze boot en dan 
moet die van de achterkajuit er nog bij! 
* Als we met z’n tweeën aan een kant gaan staan… maakt de boot 

30 graden slagzij. 
* Bouw nummer 1751 
* Nu snap ik waarom er scheve kantjes aan de tafel zitten: Je kunt 

hem dan laten staan als je vaart en als je aan moet leggen zit hij 
toch niet in de weg! 

* We gaan wel niet naar Zweden, maar varen wel in een Zweeds 
bootje. Het is de eerste in serie gebouwde motorboot, met een 
echt uitgekiend ontwerp. 

* Geen grondpinnen aanwezig. dat wordt zoeken naar iets anders. 
* Kleine mensen kunnen beter bukken en sneller overal bij. 
* Hoge instap. 
* De gangeboorden mogen voor mij, ondanks mijn kleine voeten, 

echt breder.  
* Beetje olijfolie in het toilet…. pompt echt beter!

Reisbeschrijving: Daaag Tholen! De haven kaart in de brievenbus! 
Achteruit uit de box. Lichten van de fietsbrug op groen richting Schelde 
-Rijn kanaal. Achterom de aankomende duwbak naar de SB kant van 
het vaarwater. Door het schoefwater van de duwbak 
wordt je echt naar de kant geduwd… Wel even iets 
om rekening mee houden. Het kanaal is erg breed en 
op dit gedeelte liggen ook groene tonnen. 
Waarschijnlijk nog een overblijfsel van toen dit water 
nog de Eendracht was en een natuurlijke verbinding 
maakte met de Oosterschelde, de Krabbenkreek en 
het Volkerak. 
Tjoeke, tjoekke tjoek gaat  Krapper verder. Hij 
maakt meer lawaai als de Hardebolle. Er komen toch 
meer wolken aan de lucht dan was voorspeld. Brrr… toch maar even 
een trui met lange mouwen aan. 
Net na de brug van Oud -naar Nieuw Vossemeer staan een paar huizen 
aan de dijk. Er zou wel eens een veerpont gevaren kunnen hebben. Een 
eindje verder zien we aan de andere kant nog restanten van een steiger. 
Mooie natuur onder de brug … maar ook veel waterplanten langs de 
kant. Net als een grote binnenvaarder ons passeert gaat de Klapper 
langzamer lopen. Komt het van de “ Somtrans” of  van de planten. Als 
hij voorbij is, draaien we achteruit en gaan weer als een speer! Met zo’n 
passage van een vrachtschip lijkt de boot net een dweil op de waterweg. 
Op de tweede brug staat iemand te filmen en twee dames te zwaaien. 
Omroep Zeeland! De drie bruggen hebben bijna 11 meter 
onderdoorvaart hoogte. De windmolens bij de Volkerraksluizen draaien 
lekker. Aan de andere kant van de grote dijk ligt dus de Krabbenkreek 
met St. Philpsland. Er loopt helemaal een fietspad naar de punt. Daar 
kijken we het Volkerrak op en zien de bootjes weer zeilen. Het Schelde 
-Rijn kanaal loopt dus precies door twee natuurgebieden. 
Krabbenkreek en deelt de slikken van de Heen door de helft. Daar zien 
we de afslag naar Benedensas al! Sluis staat op dubbel rood. De 
fietsbrug is in reparatie en is pas s’avond weer te gebruiken voor de 
fietsers. Bij gaan voor de sluis liggen aan de damwand vast en een paal 
van de buren. Toevallig weer Philip van bij ons uit de haven! Ik pak 
mijn tekenspullen en ga lekker bij het sluisje zitten. 
Ik verbaas me over de drukte. Merien zorgt ondertussen voor het eten: 
Witlof  met gehakt. Décafeetje na. Nog wat logboekerij totdat de accu 
leeg is, want opladen kunnen we hem niet, ook niet als we op de motor 
varen! ’s Avonds is een vestje geen overbodige luxe. Het wordt een 
koude nacht.

Corona: Er zijn nu bijna 1000 besmettingen. De helft meer dan 
vorige week. De regering doet een wake-up coll aan alle inwoners 
om zich aan de regels te houden en zich te laten testen bij 
klachten! Kroatie is dicht. 

Hardebolle ligt in Zierikzee, bij de vereniging. In de stad liggen 
ze vier dik! Goed geregeld! Lady was heel 
erg moe. Ze hebben lekker gezeild.

Dierbare Duo herinneringen: Toen 
Dominique en ik onze eerste duo voeren 
nog in de Eygthene, moesten we ook 
Beneden Sas aanlopen en een kaart 
posten hier in het prachtige huis aan de 
sluis. Bellen deed ik vanuit een telefooncel 

met enorme buiskap en er moesten twee 
kwartjes in, anders deed hij het niet stond er op. 
We hadden de hardebolle in de sluis zelf  gelegd, net aan dat mooie 
kantje. Wisten wij veel, we waren er nog nooit geweest. De 
havenmeester kwam om 0.00 uur ’s nachts zeggen ( kloppend op 
de boot) dat hier weg moesten. Ik zei dat ik mijn motor niet mocht 
starten en straks om 6.00 uur zou vertrekken. Dominique sliep al 
terwijl ik aan mijn logboek werkte. Ik mocht wel aan de buitenkant 
liggen. “ Nou, zei ik, als u even wilt helpen” Hij trekken en ik 
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Woensdag 22 juli 2020 	  Traject:      Beneden Sas - Goes de Werf   ??? mijl                   

 Het weer: Veel zon, weinig wind N 2  
	 	 temp: 23 graden.

Wat is het hier toch mooi! “Mijn balpentekening van de sluis moet nog licht 
en donker, dus zijn we nog niet weg”, zeg ik tegen Merien 
“ Ik ga eerst dat gebouwtje voor de sluis in balpen zetten, dan heb ik toch 
een cadeautje voor Sarah”, zeg ik. Die is morgen jarig! 
Als ik aan het tekenenen ben bedenk ik wat voor soort gebouwtje het nu 
zou kunnen zijn??? Een sluisbediening gebouwtje? Maar het lijkt/ heeft 
ook de vormgeving van een Kapelletje. Mooi idee voor een toepasselijke 
tekst bij deze speciale verjaardagskaart. Nu nog een enveloppe maken, 
kunstbezorgd .nl  en een brievenbus vinden als we onderweg gaan naar 
Boven sas. Ik dateer hem maar op de 23 ste, want de kans is groot dat hij 
een dag later aankomt. Na het ontbijt ga ik een potloodschets maken: de 
sluis vanaf  deze kant gezien. Het gaat een aquarel worden…. met van die 
witte lijntjes er tussen. Hij gaat van onder naar boven lopen. Van Beneden 
sas naar Boven sas, waar ook zo’n sluis moet zijn. Merien gaat een 
wandeling maken door dit prachtige gebied op de grens van Zeeland en 
Brabant. Onder tussen komt er een prachtig scheepje voorbij: Elisabeth - 
Maatje een zeilschip omgebouwd tot gemotoriseerd beurt scheepje met een 
Klipperkont. Het ging te snel voorbij om vast te kunnen leggen, maar 
misschien komen deze week nog meer van dit soort scheepjes tegen. De 
dukdalven steken hier hoog boven het landschap uit. Ze zijn ook 
gerestaureerd. Ik ga verder tekenen bij de sluis. Merien zie ik aan de 
andere kant van de loopbrug, wachten tot hij over kan. Aan deze zijde 
staat de schoon, gestreken was van de B&B. De brug doet het gelukkig 
weer. Veel potlood werk is er niet meer voor mijn aquarel. Hij wordt weer 
breder dan ik dacht en ik moet hem niet helemaal afsluiten met “Sluis”. Er 
moet voldoende lucht en water tussen! Dan maak ik mijn balpentekening 
van gisterenavond verder af… en net als ik me bedenk terug naar de boot 
te gaan, zie ik dat Mieke een app-je heeft gedaan .. of  ik haar even terug 
wil bellen! 
Zo belt Merien. Zij stem klinkt zo zwaar dat ik vraag: “ Is de boot aan het 
zinken of  zo”?? Nee , zegt hij je broer is overleden! René! 
Nee , toch ! Poe …. Poe … “ Verdomme” mag ik niet denken of  zeggen, 
maar doe het toch. Gisteren dacht ik nog in een flits …” Nu 
doen we dit allemaal, …Als hij er maar niet stiekem 
tussenuit piept, net als Pa…. en nu is het gebeurt!!!!! 

Gisterenavond nog geappt naar hem dat het bloedgeven was 
gelukt en dat ik blij was, dat ik dat nog voor hem kon doen! 
Hij heeft niet meer geantwoord! Te laat dus! Hij heeft het 
niet meer mogen halen!  
Terug aan boord bel ik Mieke, mijn schoonzusje. Gelukkig 
heeft zij nog afscheid kunnen nemen en was ze erbij. 
Dochter Sarah was onderweg naar Zierikzee. Is na de 
Zeelandbrug gekeerd zodra het kon, maar was te laat! 
Elaine is in Italië en komt nu direct naar huis!  
Wat een toestanden! Wij gaan ook onze kar draaien en naar Goes! 
Ik bel Tom: Hij had net als mij dat gevoel: “ Als hij er maar niet tussen 
uitknijpt net als Pa”… Tom zei nog: Ik las jou app met urineweg infectie en 
dacht … Hij  maakt te weinig witte bloedlichaampjes aan… Die moeten die 
ontsteking bestrijden! 

Mieke ging nu met Sarah de begrafenisondernemer inlichten en bespreken. 
Tom en ik hebben alle steun aan geboden en we gaan zien op het Goese Sas 
of  in Goes te geraken! Ik bel Jikke. Ze ligt in Zierikzee met de Hardebolle. 
het is toch niet waar! Ja het is waar! Wat een Jaar! Eerst haar schoonvader, 
nu René. 
Ik moet nog het adres van Mieke door app-en. Adres Elaine en Sarah heeft 
ze.  
Bouw schrikt zich ook een hoedje! Zelfde verhaal en info. Ook Nicole staat 
helemaal versteld.  We houden ze allebei op de hoogte en Bouw kan 
vanavond onze auto nog brengen.  

Even eten en koffie terwijl we onderweg gaan naar de Bergse Diep sluis in 
Tholen. Door de sluis, met de stroom nog tegen naar het Goes Sas. Om 
18.00 uur gaan we door de Ringbrug en leggen we aan in het Werfje. We 
zijn nu in de buurt… kunnen hulp bieden, steun! Het voelt goed in Goes te 
zijn! 
Wat ben ik blij dat we niet in Zweden zitten!

Jullie gaan begrijpen dat ik  mijn logboek  even op een laag pitje 
zet. 
Even geen teksten meer/ geen belevingen … 
Even alle tijd voor mij zelf  en mijn familie nodig. 
Je leest het straks in de krant ….. 
Het is triest / heel triest… 
Nu is afscheid nemen het belangrijkste en de nodige steun geven 
aan Mieke, Elaine, Sarah, Francesco en Sjoerd. 



 René Remijn
 1953 - 2020

Sterke boom,  

breed wortelende bloesemtoren  

Lichaam door liefde en muziek bewogen 
Blik vol glans en genot 
Vul de glazen en denk langer niet 

Hoe snel de onhoudbare tijd vervliegt  

Gisteren is dood, morgen nog niet geboren  

Vergeet niet, geniet! 

Fruamur vita 

Laurentius Remijn René 
Correspondentieadres: 
van der Spiegelstraat 33, 4461 LJ Goes 

7 november 1953 

22 juli 2020 

Mieke 
Elaine en Francesco Sarah en Sjoerd 

De crematieplechtigheid vindt plaats op woensdag 29 juli om 14:30 uur. U kunt de plechtigheid online meebeleven via 
www.uitvaartinzeeland.nl/condoleance-register 

Na de plechtigheid bent u rond 15:30 uur welkom om een toast uit te brengen op René in café Baarends, Voorstad 17-19 te 
Goes. 

Lieve mensen, 
Gisterenavond 24/07 een hele bijzondere avond gehad het Mieke, 
Elaine, en Francesco Sarah en Sjoerd. 
Met Tom en Stans, Met Goof, Sylvia en Laurus 
Met René, die weer thuis was, opgebaard in het “ magazijn”, in 
zijn bierbrouwerij met al zijn spullen, zijn motorfiets die nog in 
elkaar gezet moest worden…… 


