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De voorbereiding op zaterdagmiddag 7 mei  

 

Na een aantal maanden van voorbereiding was het dan 

toch weer zover, de vaarvakantie ging van start.  

 

Verscentrum Nederland had wederom een 

vrachtwagen met chauffeur ter beschikking gesteld 

om alle spullen naar het schip te brengen.  

Zeven personen gingen zaterdag aan boord om het 

schip weer helemaal op orde te brengen. De bedden 

werden opgemaakt, de proviand op de juiste plekken, 

de plantjes op de tafels gezet (gesponsord door 

Hoveniers bedrijf Frans in ’t Hout) 

en het hele schip werd voorzien van 

vele ‘makke’ schapen. Het thema van 

deze reis was namelijk ‘Schaep 

Ahoy’ naar de gelijknamige tv-serie.  

 

 

 

Het welkomstcadeau werd op alle 

kussens neergelegd.  

 

Uiteraard was dit een schaap met 

een bandana waarop “het schaap met 

de vijf pooten” was afgedrukt.  
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Zondagmiddag en -avond 7 mei 

 

In de ochtend werden de schaapjes nog eens een keer 

geteld en waren we klaar om de gasten te 

verwelkomen. 

Rond de klok van één uur verzamelden de gasten zich 

in Wassenaar. Een aantal gasten kwamen direct naar 

Zwolle toe. Het instappen in zowel de rolstoelbussen 

als de touringcar verliep voorspoedig. Er stonden veel 

familieleden om ons uit te zwaaien.  

 

Ook op deze dag werden we ondersteund door 

Verscentrum Nederland, alle koffers werden op een 

container gezet en in de vrachtwagen geladen.  

Omdat de bemanning nog niet voltallig aan boord was 

kwam de brandweer Wassenaar uit 

veiligheidsoverwegingen ons één nacht begeleiden 

zodat het inschepen kon beginnen. 

Tussen half drie en half vier kwamen één voor één de 

bussen binnen. In de voorsalon werden de gasten 

ontvangen met een kopje koffie en iets lekkers.  

 

Vervolgens kreeg men een 

welkomstdrankje en na het 

welkomstwoord en voorstel rondje werd 

er geproost op een goede reis.  
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De hutten werden bekeken en rond vijf uur was 

iedereen weer in de salon terug voor een aperitief. 

 

De koks hadden een heerlijke pasta met spinazie  

bereid en iedereen heeft zitten smullen. 

 

’s Avonds zong Shantykoor 

Iselanders uit Zwolle. Zij 

brachten ons in een 

feestelijke stemming.  

 

 

 

Maandag 8 mei van Zwolle naar Hindeloopen 

 

Vandaag voor de eerste keer varen. De trossen 

werden losgegooid en om half negen vertrokken we. De 

ochtend startte met een heerlijk ontbijt.  

Na het ontbijt was het tijd om in beweging te komen. 

Plotseling waren Greet en 

Jansie aan boord gekomen 

om de boel in beweging te 

brengen. Greet en Jansie 

zijn boezemvriendinnen 

(geweest). 

Zij hebben ooit 

opgetreden in het “Schaep met de vijf pooten” en 
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daarom zijn zij door UIT-BUREAU Wassenaar 

gevraagd om tijdens deze week het entertainment te 

organiseren. Voor de dames een uitdaging, want zij 

verschillen nogal eens van mening.  

Zij zullen elke morgen iets 

vertellen over het programma 

en Greet zal elke morgen het 

bewegen verzorgen.  

Zij hadden tevens beloofd om 

tijdens het diner van dinsdag- 

avond een optreden te verzorgen.  

 

Ook werd er een start gemaakt met het bootlied.  

Elke dag werd dit lied met een couplet aangevuld. 

 

Op het IJsselmeer stond een stevig briesje wat wel 

deining gaf, dus dat betekende voorzichtig lopen om 

niet om te vallen.  

 

Rond twee uur arriveerden we in Hindeloopen.  
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We gingen het plaatsje bezoeken. Hindeloopen is een 

schattig klein plaatsje met leuke huisjes.  

Bijna iedereen ging van boord om te wandelen.  

Er stond een fris windje, maar het was gelukkig droog.  

 

Om half zes werd het diner geserveerd.  

 

Het avondprogramma bestond uit een bezoek van de 

klederdrachtgroep “Aald Hielpen” uit Hindeloopen. 

Deze groep showde hoe men hier vroeger gekleed ging. 

Ook lieten ze verschillende volksdansen zien.  

 

Er werd volop genoten door iedereen. Zo kwam er een 

einde aan een drukke dag. Tijd om ons bed op te 

zoeken.  

 

Dinsdag 9 mei van Hindeloopen naar Texel 
 

Vandaag op weg naar Texel. Het was een mooi gladde 

zee. Onderweg passeerden ons prachtige schepen.  
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En jawel de zon ging voor ons 

schijnen.  

Om twaalf uur meerden we aan. 

Daar stond een bus van 

Texeltours op ons te wachten 

die ons een sightseeing gaf op 

het eiland. (Deze rondrit is 

gesponsord door 3WT solutions) 

We gingen in twee groepen zodat iedereen mee kon. 

De tocht ging over het eiland waarbij de gids in de bus 

allerlei wetenswaardigheden over het eiland vertelde. 

We zagen heel veel Texelse 

schapen, het huis van Jan 

Wolkers en de boerderij 

van boer Jan die met het 

bekende programma “Boer 

zoekt vrouw” heeft 

meegedaan.  

Het was erg leuk om op deze manier het eiland te 

bezichtigen.  

 

’s Avonds hadden we een grand diner in  

café/ restaurant “het Makke Schaep” .  

 

De koks hadden enorm hun 

best gedaan om er een 
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smakelijk diner van te maken.  

 

Tussen de gangen door waren er 

optredens die voor iedereen zeer 

herkenbaar waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfs het opruimen ging op de 

muziek van “Opzij, opzij, opzij. Er was nog nooit zo 

snel opgeruimd.  

Na een heerlijk diner werd het weer tijd om te gaan 

slapen.  
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Op de wijs van:  Van voor naar achter  

 

Het is zover, we zijn er weer 

Misschien voor u wel de eerste keer 

Genieten met een grote G 

Deint u allemaal maar mee 

 

Refrein: 

Van voor naar achter van bak naar boord 

we varen verder, ja, ongestoord 

van voor naar achter van boord naar bak 

wij zijn hier echt voor uw gemak 

 

De bus stond voor, we stapten in 

dat was het sein voor een goed begin 

De avond werd gevuld met koor 

Dat lag ons aardig in ’t gehoor 

 

Refrein 

 

Naar Hindeloopen ging de tocht 

Het dorpje werd massaal bezocht 

Een groep uit ’t dorp met klederdracht 

’t was allemaal veel praal en pracht 

 

Refrein 

 

We stonden op met prachtig weer 

de spieren deden helaas nog zeer 

met Greet en Jansie het vliegerlied 

zo zagen we alle schepen niet 
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Refrein 

 

Een rondrit met de Texeltours 

Veel schapen en een bekende boer 

De avond met het grand diner 

ja iedereen deed met ons mee 

 

Refrein 

 

In Alkmaar scheen de zon volop 

De koffie op het terras was top 

de quiz doordrenkt met schip en schaap 

dan schaapjes tellen in je slaap  

 
Refrein 

 

De Zaanse huizen staan goed bekend 

De stad Zaandam werd goed verkend 

De schapenmarkt gaf veel plezier 

Er waren schapen, minstens vier 

 

Refrein 

 

De Notenkrakers brachten geluid 

zo dansen wij de avond uit 

We pakken onze koffers in 

U had het prima naar uw zin 

 

Refrein 
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Woensdag 10 mei van Texel naar Alkmaar 

 

Helaas begon de dag bewolkt. Tijdens het ochtend 

programma werd er veel verteld over Alkmaar. 

Vanwege het uitgebreide diner van de avond ervoor 

werden er twee bewegingsliedjes gedaan. Het bekende 

“Vliegerlied” en “Bewegen is gezond”.  

 

De route ging via de Waddenzee en het Noord 

Hollandskanaal. We kwamen om twee uur aan in 

Alkmaar.  

Een aantal gasten hadden er voor gekozen om aan 

boord te blijven en hebben heerlijk van het zonnetje 

genoten op het topdek.   

De andere  gasten genoten van het winkelen of pakten 

een terrasje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In de avond vond het spel “ik hou van Holland” plaats; 

Schaepen tegen de Schepen.  
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De twee teams waren erg fanatiek om maar te zorgen 

dat er gewonnen werd.  
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Uiteindelijk met een kleine voorsprong heeft het 

Schaep-team gewonnen. Moe maar zeer voldaan ging 

iedereen zijn hut weer opzoeken. 

 

Donderdag 11 mei van Alkmaar naar Zaandam 

 

En toen zaten we al weer op de één na laatste dag. 

Iedereen zat nog steeds te genieten van wat er de 

afgelopen dagen allemaal gebeurd was.  

 

Vandaag vertrokken we om tien uur richting Zaandam.  

Het weer zag er erg veelbelovend uit, 21 graden in de 

middag.  

De ochtend startte met het praatje over de afgelopen 

dag en werd informatie gegeven over Zaandam.  

  

Het eten aan boord was weer voortreffelijk, dat 

betekent alleen dat de 

buikjes gingen groeien en 

daarom werd ook op deze 

ochtend het bewegen weer 

uitgevoerd.  

 

 

Rond één uur waren we op 

de plaats van bestemming.  
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Alle gasten gingen van boord om het mooie Zaandam te 

bezichtigen. 

 

 

 

 

 

 

In de avond was amusementsband ‘de notenkrakers’ uit 

Hoorn gekomen om deze vakantie af te sluiten.  

 

De polonaise werd 

ingezet en het dak ging 

eraf. 
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Vrijdag 12 mei van Zaandam naar IJmuiden 

 

Wat gaat zo’n week toch hard. We hadden het 

getroffen met het weer. Het was de hele week droog 

met af en toe een heerlijk zonnetje.  

 

Na het gymmen werd bekend gemaakt wie de 

schatkist gewonnen had. In de schatkist zaten de 

souvenirs die in elke plaats gekocht waren. Ter 

afsluiting werd nog één keer het volledige bootlied 

gezongen. 

 

De bussen stonden keurig op ons te wachten om ons 

weer naar huis te brengen. 

 

Over een paar maanden, van 10 t/m 16 september, 

gaat de volgende reis alweer van start. De inschrijving 

is al een aantal maanden geleden begonnen. Mocht u 

weer zin hebben in een vakantie, wacht u dan niet te 

lang.  

 

Wij hopen u snel weer te zien! 

 

 

 



 16 

 

 

Deze reis werd mogelijk gemaakt door: 
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Sponsoren bedankt voor het realiseren van de 

vaarvakantie! 
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WWW.UITBUREAUWASSENAAR.NL 

UIT—BUREAU WASSENAAR 

070 512 32 00 

Voor meer informatie 


