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VERSLAG LOGBOEK 4.0 ZOMER 2020

Zondag 12 juli 2020 	  Traject: Blankenberge  

Bijzonderheden:  
	               	          

 Het weer: Zonnig 21 graden  Wind Noord 3  

Morgenstond heeft goud in de mond: Daar zit ik dan 
aan de tafel/ nachtkledij en lekker bakje koffie…. maak mijn 
schilderijen / acryl op papier in gemengde techniek af. 
Gelukkig heb ik mijn balpenschets zodat ik mijn licht en 
donkers over kan nemen. Rond 10.00 uur zet ik er mijn 
handtekening onder, zet ik ze op de foto en kunnen in het 
archief ! Ik ben tevreden! 

Fietsen 1: Ooit deden we op een mooie winterdag een tochtje 
door de Uitkerkepolder, een natuurgebied hier ten zuiden van 
Blankenberge. Semmy was toen ook mee. De hoofdstraat is 
omgetoverd tot fietsvriendelijke straat met mooie grote bomen in 
bloembakken en een richtings- verkeer voor auto’s. OP de fiets 
draaien we achter het station de Oostkerke polder in. Prachtige 
bermen met veel mooie, wilde planten en bloemen kleurend tegen 
het donker groene riet in de sloten.   
De graslanden worden begraast door dikbil koeien, de zgn. blauw/
witte. Als ik er naar kijk, voel ik me verwant. Zij horen hier in dit 
landschap thuis. Dat is nog eens wat anders dan de waterbuffels, 
die ze in Nederland in natuurgebieden zetten.  
Schitterend is hier het landschap met de holle, bolle weiden met 
daartussen rietlanden en plassen. Een heel groot contrast met de in 
de achtergrond opdoemende stad Blankenberge. We brengen een 
bezoek aan het lieflijk, natuurlijke infocentrum met de dijkjes en 
het moeras. Folder vastpakken= meenemen! Bakje koffie erbij en ik 
zie op het kaartje dat Lissewege hier niet ver vandaag ligt.  

Lissewege: Fietsen 2 : Dat is het dorpje waar collega Frida een 
expositie heeft! Ze doet daar mee in een beeldentuin van de pastorie.  
Na de lunch gaan we weer op pad, nu richting Zeebrugge zuid. Stuk 
fietsen we mee langs het spoor. Daar moet die kerk zijn. Het lijkt de 
dikke toren wel. Het is Lissewege. De sfeer doet me denken aan St. 
Anna ter Muiden. Het is heel wit, heel Vlaams! Heel pitoresk. Nooit 
gedacht dit te vinden onder de rook van Zeebrugge. Overal staan 
bordjes met Beeldenroute. We stappen maar af, achter de kerk bij de 
oude pastorie en zetten daar de fietsen. In de tuin, vinden we daar de 
Frida beeldjes, genietend in de zon. 
Nog meer andere beelden van brons, keramiek en gewoon gekke 
beelden in een zinken wasteil of  uit autootje.  
In een andere tuin bij ’t vaartje (moet je onderdoor een poort en kom 
je in een enorme tuin)  kwamen meer de amateurs aan bod: Ze 
hadden allemaal een “ strandhuisje” op het enorme terrein met grote 
overkapping waar je wat te drinken kunt halen, waar een band speelde 
en waar aan de wand ook werk was opgehangen. 
Achter de tent was nog een terras met 
allemaal rode bankstellen waar tussen 
etalage poppen stonden. Verder op in de 
tuin waren nog meer  zetels en Duitse 
strandkorven opgesteld. Heel gezellig 
allemaal.  Een bloten voeten pad! Te veel 
om op noemen…. Het was de moeite 
waard! Nou Martine, Jolanda en eigenlijk 
iedereen van de aquarel zouden hier naar 
toe moeten…. gewoon lekker tekenen/ 
schilderen, genieten van het prachtige 
dorpje, de kunst, de terrassen, lekker eten 
…. Wie weet ga ik er nog van horen!

’s Avonds maar een hapje gaan eten in de “Sloepe”, het clubhuis van 
de VNZ. Er is een nieuwe uitbater. Beetje Griekse eenvoudige kaart. 
Niet duur en beter dan de Meerkoet, zullen we maar zeggen…… 
We zitten bij het raam in de serre en geniet van de biefstuk van de 
Blauw/Witte die we vanmorgen nog zagen …. 

Ondertussen doen de meeuwen aan de andere kant van de straat 
zich tegoed aan de rommel die naast de vuilnisbak is geplaatst. Ze 
maken er een echt zooitje van! 
Op de terug weg langs de kade, als de zon al achter de flats is 
verdwenen, horen we vanuit een cafeetje vrij wilde muziek en steeds 
applaus en een geroep …. Bleek een optreden de zijn van een 
madame met rood haar en een hoog opgesneden, strak latex pakje. 
Waaaauw …….
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Maandag 13 juli 2020 	 Traject: Blankenberge - Vlissingen  22 mijl

 Het weer: Zonnig , 23 graden wind ZW 2 Algemeen: Vanmorgen nog eens even schoon schip maken! 
Tussendoor hebben we FaceTime met Nicole, Krijn en Levina. 
Leuk! Levina gaat showen hoe goed ze al kan lopen! Krijn vind 
het fijn om ons even te zien. Morgenavond gaan we daar eten, 
want dan zijn we weer in de haven van Wolphaartsdijk, als het 
goed is. Dan mag hij mee om twee nachten op de boot te 
slapen! 
Ik moet de woensdag mijn expositie in Yerseke inrichten! 
Juist als Merien boodschappen gaat doen komt het “Weerlicht” 
aanvaren. Ze leggen aan  aan de ander kant van de zijsteiger. 
Jaqueline heeft lang haar.  Je zou ze bijna niet herkennen. Ze 
hebben kleinzoon Tim van Pim mee. Hij is zeven. Leuk! Even 
bijgekletst. 
Merien om boodschappen en ik verder met de schoonmaak. Ik 
mag de waterslang na hun even gebruiken om water te laden en 
de buitenboel af  te spuiten. Wij ruimen de slang dan weer op. 
Logboek 3 gaat de deur uit … tenminste dat denk ik… Ik weet 
niet of  iedereen het ontvangen heeft??  
Even later loopt de Lonestar de haven binnen. Welkom Louis 
en Nelleke! Leuk dat jullie er zijn!  
Na de lunch komen ze nog even om de koffie… het wordt ook 
een biertje- wijntje - chocolaatje - kaasje ——. Gezellig 
bijgekletst over Cadzand, de elektrische vouwfiets, de Corona 
maatregelen, dat die aangescherpt zijn in België, maar dat de 
haard in Antwerpen zit…volgens de radio. Herinneringen 
ophalen over onze gezamenlijke, onvergetelijke trip in de Carib 
…. dat Dominique nu de boot helemaal alleen terug heeft 
gevaren….. Wat er allemaal in de omgeving te zien en te 
beleven is …. Het was weer erg gezellig! 
Toch gaan we vanmiddag nog vertrekken! 

ZEIL / motor VAAR TOCHT: Vanmiddag om 17.30 uur gaat 
pas de stroom lopen richting Vlissingen. Vandaag gaan we nog 
zien in Vlissingen te komen want morgenochtend vroeg gaat het 
regenen zegt de weerman en staat er weinig wind. 
Dat was het nu ook zo. Nu was er ook weinig wind, dus hebben we 
de motor bij gehad, maar wat was het prachtig! Zulk helder weer 
en dan vlak onder langs de kust. Even bij Zeebrugge was het druk 
en een zandzuiger moet net voor Zeebruggen nog even wat zand 
uit de vaargeul halen. We gaan er achterom. Bij Cadzand maak ik 
mooie foto’s van de “kathedraal” op het duin, wat in werkelijkheid 
een heel appartementen complex is. Het Zwin, daar zou je zomaar 
in kunnen varen ….. We gaan 7.7 kn over de grond en bij 
Nieuwvliet zelfs 8.1 / 8.3 kn. Er steekt nog even een zeehond zijn 
kop boven water …. zou hij mijn sperziebonen schotel geroken 
hebben. Het blijft een lekker, gemakkelijke maaltijd uit één pan! 
Gemakkelijk onderweg klaar te maken. Merien eet uit het bakje 
waar het spek in heeft gezeten en ik uit de Tupperware bak, waar 
ik de kaas en de tomaten in heb gesneden. Bij de oversteek naar 
Vlissingen is het enigszins druk, zodat we ons maar evenmelden op 
kanaal 14. Rond 20.30 uur zijn we bij de sluis. 
Als de sluis open gaat zien we de Keersluisbrug omhoog staan! 
Zouden we dan toch nog het kanaal op kunnen?? 
Merien roept op, maar mevrouw zegt dat dat niet kan. Pas om 
22.12 uur vanavond, na de blauwe zone…. Een motorboot die 
vanonder de brug komt wil aan gaan leggen op de plek waar wij 
ook ons oog op hadden laten vallen. Het duurt even voor die aan 
ligt. Wij gaan er langszij. Hij staat nog een beetje te briesen van 
boosheid. Men draaide voor zijn neus de brug in Middelburg dicht 
terwijl hij al 2 uur had liggen wachten! “Er zijn heel veel klachten 
meneer”. Hij gaat morgenochtend om 8.00 vertrekken. Dan 
draaien wij wel een rondje, want we gaan met de blauw zone van 
10.12 mee.  
 Sissy van de Telermeet deed nog een app - je hoe het met de 
drukte stond aan de Belgische kust. Op de Grevelingen was het nu 
nog niet druk! Nou aan de B-Kust dus ook nog niet! 
He, vind ik nog chocolaatjes van Nelleke in de koeling! Die waren 
we vergeten terug te geven …. helaas nu kan het niet meer …
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Dinsdag 14 juli 2020 	  Traject:  Vlissingen - Wolphaartsdijk  22 mijl                                   

 Het weer: Regen - regen - regen tot 15.30 uur 
dan klaart het langzaam op en gaat de wind 
ook waaien uit het NW kracht 2-3 

Blauwe golf: 10.12 uur  Daar gaan we mee mee. Maar eerst 
even de motorboot die aan de steiger ligt weg helpen. Die moet 
er van tussen uit. Die gaat naar Sas van Gent. Het is 7.00 uur 
als we even een rondje door de haven varen! Omroep Zeeland 
gaat weer aan, lekker ontbijtje … beetje poedelen en dan 
komen er meer boten voor de Keersluisbrug liggen. Ze willen 
allemaal met de blauwe golf  mee. Uiteindelijk varen we met  
negen boten in totaal door het kanaal. 
Man op de “ sluis” VHF 22 maakt nog een foutje bij nieuwe 
melding. Nu zijn er al zo weinig openingen … wil hij die man 
nog 2 uur extra laten wachten. Hij kent de volgorde en de 
namen van de bruggen niet eens! Regenpakken aan is geen 
overbodige luxe. Het blijft regenen of  miezeren tot dat we op 
onze plaats in Wolphaartsdijk liggen. Goed voor de boontjes! 
Hé kijk, er ligt een van Neunen bootje in de sluis, een Kelt 8.00 
Heette die van Ad Regina? volgens mij wel. Leuk! 
Na sluis Veere is er geen twijfel mogelijk: Geen weer om te 
zeilen! Geen wind! Hé, en wie zien we daar! Komen ze weer 
los. Varen ze weer! De rivercruisses! De Rijnreizen! Omroep 
Zeeland maakt er melding van. Het was de eerste weer van dit 
jaar, die Middelburg aandeed. Er zijn er al 189 niet door 
gegaan. Bij de WSVW zien we Bouw zwaaien. Hij is daar een 
steiger aan het repareren. Wij gaan straks bij hen eten, maar 
eerst nog even aan mijn vakantiefilm werken en …cursisten 
krijgen een mail over de schilder wedstrijd van Borsele. 
Maar jullie mogen natuurlijk ook stemmen: Er doen een aantal 
cursisten van mij mee. 

EXPOSITIE IN YERSEKE: Het gaat goed komen in Yerseke: 
Ria heeft de gordijnrails inmiddels opgehangen. Ik neem 
morgen de stangen mee en dan hangt alles zo. Ook neem ik wat 
schraagjes mee en planken/ zwarte lappen, zodat we daar wat 
op kunnen leggen of  voor de voordeur kunnen plaatsen. Nog 
wat ezels en we zijn het mannetje! 

Stem Hroos op borsele via de 
cultureleraadborsele.nl 
Nog al heel wat cursisten van mij 
hebben werk ingezonden voor dit 
evenement. Doe mee! Stem!

http://cultureleraadborsele.nl
http://cultureleraadborsele.nl


Proefvaart met de Klapper: Het Bootje van Bouw ligt 
bij de WSVW. Wij gaan er even na het eten naar toe door 
het hek van Siemerink. Bouw was er al. Uitleg waar alles 
zit: elektrisch, motor hoe die gestart moet… sleutels, gas  
toilet, afsluiters en kranen ….. papieren, plotter, marifoon 
…Het is wel niet zo’n groot bootje maar toch wel leuk dat 
er alles op en eraan zit. 
Dan een gaan we een eindje varen….Bouw vaart hem nog 
even de box uit … Dan neem ik het roer over… dit is echt 
net als in een auto ….en ik vind uit dat de kortste 
draaicirkel met de klok mee is…. dat het in z’n achteruit 
duurt even voordat hij naar zijn roer luistert…. Niet te 
veel gas tegelijk geven. We gaan het allemaal ondervinden! 
Merien gaat nog wel een hake - touwtje maken, of  te wel 
een touw met een haak aan, die je zo rond een trap of  
bolder kunt slaan en die op de middenbolder vast gemaakt 
kan worden. De gange boorden zijn zo smal…..We 
denken dat er geheid een van ons in het water gaat vallen 
…… Leuk! Spannend allemaal. 
’s Nachts richt ik het hele bootje in mijn dromen in en ben 
ik aan het bedenken wat handig is. Stapelkratten…. dozen 
hebben we die linnen IKEA hangers nog??? 
Zaterdag gaan we dat alles bekijken. Dan leggen we de 
boten naast elkaar en gaan we alles overladen en een 
plekje geven. 

Kurt en Mireille zijn terug op de haven van een reis naar 
Noord Duitsland. Ze zijn op Silt geweest. Ze vonden het 
er prachtig! Heel bijzonder gebied om te varen, wat zeker 
niet met alle weersomstandigheden kan. Duitsland is wel 
streng met mondkapjes enzo ….  
Kurt gaat morgen op zijn super fiets naar zijn werk bij 
Zandvliet in de buurt. pffff.  

Morgen komt onze logee, 
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Woensdag 15 juli 2020 	  Traject    Wolphaartsdijk                                                 

GESPOT in Yerseke Blonde met krulhaar in het huis naast 
het Oosterschelde museum, waar een expositie van diverse 
kunstenaars is ingericht. Het is de kunstkring Reimerswaal 
die weer actief  is. Het is allemaal in het kader van de 
Mosselboulevard in Yerseke, die een wat ander programma 
wilde draaien omdat de bekende mosseldag dit jaar niet kon 
vanwege de Corona. Nu is er iedere woensdag in de 
maanden juli - aug - sept en oktober iets te doen, waaronder 
deze expositie met steeds wisselend werk en die blonde … 
die doet mee!

 Het weer: afwisselend bewolkt. Temp: 21 
graden. wind: NW 3-4 soms een bui.

Wat een dag! Om 6.00 uur ben ik al op om alle spullen bij elkaar 
te brengen voor de expositie in Yerseke. Ria heeft met veel kunst 
en vliegwerk dit alles voor elkaar gekregen. Ik heb de auto vol 
gestouwd en ben naar Yerseke gereden. Niet alleen mijn mossels 
en oesters heb ik mee, maar ook mijn laatste werk wat ik nu 
onderweg tijdens de vakantie heb gemaakt gaat mee.  Merien vond 
het heel fijn om even thuis te zijn. Voor mij was het ook goed om 
te zien dat alles goed gaat…. maar ik denk toch nog maar even 
wegblijven daar omdat anders het gewone leven er zomaar weer 
insluipt en dat wil ik nog niet. Zaterdag kom ik nog even thuis om 
spullen te wassen en dan snel weer wegwezen! 
Merien ging er nog even de buxus spuiten en met Krijn op stap. 
De kinderen Krijn en Levina waren gisteren zo blij ons weer te 
zien. Er werd weer van alles aan gesleept: Oma dit, oma dat. Krijn 
kwam lekker even tegen opa zijn dikke buik aan zitten en Levina 
ging showen hoe goed ze al kon lopen! 
Beetje nog nagenietend zit ik in de auto en bedenk dat we gelukkig 
maar 100 km per uur mogen rijden op de snelweg. Ik heb daar 
altijd zo’n moeite mee als ik thuis kom van het varen…. Varen is 
de menselijke snelheid, waar je van uitrust en als je dan weer 
ineens hard moet…. Ik ben gelukkig in Yerseke gekomen. Leuke 
plek. Het is een soort “ontmoetingen in de huiskamer”. Handige 
collega kunstenaar Kees had de gordijn rails opgehangen zodat 
mijn schilderijen er met de stangen zo aan vast gemaakt konden 
worden. Nog een paar haken in het plafond … het trapgat 
versperd met “ kanaal door Zuid - Beveland”, deur er uit gehaald, 
handgel neergezet …. en er is een koffiepot, een toilet… Het is 
gewoon goed dus. 

Helemaal werd het leuk toen Ria al een schilderij verkocht. Even 
later verkocht Kees er twee en voor mijn Mossels en Oesters was 
nu eindelijk de belangstelling die ze verdienden; waarschijnlijk 
verkocht aan een restaurant. Wat zou dat leuk zijn! 

Wel 60 belangstellenden zijn er geweest. Leuke belangstelling dus, 
gezellig onderling en daarbij nog goed verkocht ook! 

Heel tevreden ga ik naar huis. Laad de rest van mijn spullen even 
uit, thuis.  Neem de krant nog mee en ga naar de boot, waar 
Merien wacht met eten; sla uit eigen tuin en spul uit de vriezer.  
“Doe eerst maar een borrel”! Alvast op de verkoop! Proost! 


