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Zaterdag 15 en zondag 16 september 

 

Met een kleine ploeg werden op 

zaterdag alle voorbereidingen 

getroffen om het schip aan kant 

te brengen. De bedden opgemaakt, 

het proviand op z’n plek gezet en 

het schip 

werd versierd in het thema 

‘Provinciaals”. De route gaat 

tenslotte door zes provincies. 

 

 

Zondagochtend werden de laatste provincie stukken 

op de tafels gezet.  

Tussen twee en vier kwamen de gasten vanuit allerlei 

provincies aan boord.  
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Nadat we op een goede vaart geproost hadden kregen 

we een heerlijke maaltijd geserveerd. 

 

 

Het Schokkerkoor uit Kampen zorgden voor een 

gezellige avond met allerlei bekende liedjes.  

Na een zeer voldane dag ging een ieder naar de hut  
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Maandag 17 september van Kampen naar Hoorn 

 

Rond de klok van negen uur ging de reisecht van start. 

Het weer ziet er goed uit voor deze week. Op naar 

Noord-Holland!  

 

In de ochtend kwamen kleine 

Guus en tante Truus aan boord. 

Zij vertelden over de plaats 

Hoorn en wat we daar gaan 

doen. Ook hadden zij broer 

Siemon en nicht Sandra 

meegebracht. Beiden zochten 

nog een partner en zo ontstond 

het spel boer zoekt vrouw.  

 

Kleine Guus zorgde voor het losmaken van de spieren 

en tante Truus gaf een kruidentip. Na het zingen van 

het bootlied vertrokken zij weer. 

 

Rond twee uur 

meerden we aan en 

stonden de treintjes 

klaar om het mooie 

Hoorn te bezichtigen. 
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Een aantal gasten gingen te voet Hoorn in.  

Door het schitterende weer werd er volop genoten op 

het topdek. 

 

’s Avonds was 

er een 

boerenbruiloft 

waarbij de 

echtparen in het onecht werden 

verbonden middels ene 

schijnhuwelijk.  

 

De gasten en de ‘bruidsparen’ 

genoten van het diner en de 

optredens van ‘familie leden’.  

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de polonaise vertrok iedereen weer langzaam naar 

de hut.  
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Wie zijn Guus en tante Truus? 

 

Het verhaal (achtergrond) 

In Eenhuizen wonen Tante Truus en Kleine Guus*. 

Eenhuizen is een dorp wat niet eens op de kaart staat. 

Het is daardoor ook niet echt gebonden aan specifieke 

provincie. Bovendien kan men twijfelen aan de naam 

Eenhuizen. Het is een huis of meerder huizen. Dat valt 

uit te leggen: 

De familie van Guus en Truus is een vrij grote familie 

die in de loop der jaren 

(uiteraard) groter is gegroeid. 

Daar kwamen dus wat 

gebouwtjes bij. Het Bijhuus van 

opa en oma, het achterhuus en 

het Buutenhuus. Het 

buutenhuus is het huis waar 

Tante Truus woont. Tante 

Truus is nooit getrouwd 

geweest maar weet alles van kruiden en 

huismiddeltjes. Is er iets niet Pluus? Vraag tante 

Truus. 

Kleine Guus is de jongste van 12 kinderen en kreeg 

daarom de bijnaam kleine Guus. Guus helpt in het gezin 

met het melken van de koeien. Guus is inmiddels niet 

zo klein meer maar is nog nooit buiten Eenhuizen 

geweest. Nu mag zij de wijde wereld (lees Nederland) 
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verkennen.  Kleine Guus houdt van dansen en bewegen. 

Ze geeft thuis in de stal bewegingslessen aan de rest 

van de familie en mensen uit de 2 omliggende dorpen.  

Tante Truus is haar chapperonne en haar gids. (Truus 

zelf is wel in verschillende provincies geweest om haar 

producten te promoten.)  

Een van de broers van Guus, Siemon, wil later de 

boerderij overnemen en is op zoek naar een vrouw. 

(Boer zoekt vrouw) De gasten wordt gevraagd of zij 

vanavond de bruid willen zijn voor een ‘proef ’bruiloft. 

Ook nichtje Sandra zoekt nog een partner. Samen 

gaan zij met de hoed rond om de aanmeldingen in 

ontvangst te nemen. Uit deze aanmeldingen worden 

kiezen zij een partner voor een schijn huwelijk.  
 

Dinsdag 18 september van Hoorn naar Zaandam   
 

Vandaag staat Zaandam op ons programma. Om negen 

uur vertrokken wij met windkracht 7 die kant op, 

gelukkig hebben we van de wind weinig last gehad. In 

de ochtend was het weer aan Tante Truus en kleine 

Guus om het een en ander uit te leggen.  

 

’s Middags een wandeling door het mooie Zaandam en 

vele terrasjes werden bezocht en ijsjes gegeten  
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Ook nu kon iedereen de hele dag op het topdek zitten. 

Heerlijk genieten van de zon. 

 

Na een heerlijke 

maaltijd kwamen de 

Zaanse Zwabbers 

optreden, zij hadden 

een repertoire van 

bekende meezing 

liedjes en de polonaise 

werd al snel ingezet.  

 

Een borrel werd nog gedronken en daarna zocht 

iedereen de hut weer op.   
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Op de wijs van Farce Majeur: Het is uit het leven gegrepen 

 

Refrein: 

Het is weer gelukt, we gaan varen 

Wat fijn dat u allen hier bent 

Provincies zijn dit keer het thema  

En verder wordt u goed verwend 

 

September is de maand 

Dat wij al weer gaan varen  

In mei ook mee geweest 

Dat was nog snel wat sparen 

Maar nu zijn we aan boord 

En kunnen ’t gaan beleven 

Van alles onderweg 

Ook wordt het glas geheven 

 

Refrein 

 

We gingen met de bus 

´t was best een eindje rijden 

Naar Kampen gaat de reis 

Wij zijn best te benijden 

Het Schokkerkoor trad op 

Met goed bekende liedjes 

Het eten was weer top 

Denk aan de calorietjes 

 

Refrein 
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Het varen ging van start  

Naar Hoorn was de bestemming 

De middag in de stad 

We gingen op verkenning 

De avond was een feest 

Een bruiloft werd gevierd 

Er viel soms wel een traan 

Maar ook werd er gegierd 

 

Refrein 

 

Met mooi weer naar Zaandam 

Op weg naar de terrassen 

We nemen het ervan 

En laten ons verrassen 

De Zwabbers van de Zaan 

Die kwamen voor ons spelen 

We lieten ons echt gaan 

Het kan ons toch niets schelen 

 

Refrein 

 

Naar Dordrecht gaan we voort 

Wat gaat de tijd toch snel 

Daar vlot een trein gescoord 

Zo zien we ’t Dordtse wel 

De hou van Holland quiz 

Met mutsen en veel kazen 

Toen nog een bitterbal 

Je moest wel even blazen 
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Refrein 

 

Op weg naar Zierikzee 

De wind begon te waaien 

Het zat ons niet echt mee  

De boot die moest omdraaien 

Een leuke boerengroep 

Met leuke klederdracht 

Er werd ook nog gedanst 

Wie had dat nou verwacht 

 

Refrein 

 

Tot ziens, adieu, goodbey 

We gaan vandaag de bus in 

Dan zeggen we zwaai, zwaai 

’t was reuze naar ons zin 

Misschien tot volgend jaar 

Dan gaan we ook weer varen 

Dan staan we ook weer klaar 

U kunt nog even sparen 
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Woensdag 19 september van Zaandam naar 

Dordrecht  

 

Nog in het donker vertrokken we richting Dordrecht. 

In de ochtend hadden tante Truus en kleine Guus koe 

Klaziena 35 meegenomen. Doordat we vroeg 

vertrokken hadden ze geen tijd meer om de laatste 

koe te melken. Deze koe kwam aan boord en werd 

onder luid gelach gemolken. 

 

Aangekomen in Dordrecht 

stond de elektrische trein 

al klaar. In twee groepen 

kon de stad bezichtigd 

worden. Een aantal gasten 

hebben wandelend 

Dordrecht bezocht.  

 

’s Avonds was de bekende quiz ‘ik hou van Holland’. 

Daar streden de feestneuzen tegen de kaaskoppen. 
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Tot het laatste moment was het spannend wie er 

uiteindelijk met de overwinning vandoor ging.  
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Donderdag 20 september van Dordrecht naar 

Zierikzee 

 

De één na laatste dag alweer, wat gaat de tijd toch 

hard. Op naar Zierikzee!  

Vanmorgen kwamen tante 

Truus en kleine Guus voor 

het laatst langs om het 

een en ander te vertellen 

over Zierikzee en werd 

er een kruidentip 

meegegeven.  

 

Zij gingen in Zierikzee van boord om de achterstand 

op de boerderij in te halen. Ze vonden het leuk om 

mee te mogen varen om ook iets meer van Nederland 

te mogen zien.  

Vanmiddag is er heerlijk gewandeld in Zierikzee. Het 

is een erg leuke stad met veel historische huisjes. 

Vanwege de harde wind werd besloten de vaarroute 

aan te passen en zijn we aan het eind van de middag 

alvast doorgevaren naar Middelburg.  

Aldaar kwam gezelschap ‘Ons Boeregoed’ aan boord. 

Zij maakten Zeeuwse boterbabbelaars, we kregen een 

uitleg over de klederdracht en men gaf een 

demonstratie volksdansen.  
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Vrijdag 21 september van Middelburg naar 

Vlissingen 

 

Het is hard gegaan, maanden kijken we uit naar deze 

reis en dan zit het er al weer op. Jammer, maar het 

was een mooie reis, mooi weer, mooie en fijne gasten 

en hardwerkende vrijwilligers/medewerkers.  

 

Het weer en de route waren prachtig. Van boord gaan 

met windkracht 8 en voor de rest erg mooi weer te 

hebben gehad blijft dan zeer bijzonder. Iedereen 

heeft genoten van deze mooie reis. We willen de 

bemanning bedanken voor het varen en de gezelligheid.  

 

De bussen stonden weer keurig te wachten om ons 

weer naar huis te brengen. 
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Deze reis werd mogelijk gemaakt door: 
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Sponsoren bedankt voor het realiseren van de 

vaarvakantie! 
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