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Het vaarseizoen 2021 zit er weer op. Nou ja, bijna;
komende maand zijn er nog enkele groepsvaarten en de
Sinterklaasintochten natuurlijk, respectievelijk in
Haastrecht, Hekendorp en Montfoort. De gemeente
Driebruggen durft het nog niet aan en in Oudewater
geeft de Sint sinds enkele jaren de voorkeur aan een
kleiner schip. Grappig genoeg zien veel kleine kinderen
den Onthaestingh nog wel als ‘de boot van Sinterklaas.’

Het vooronder is, behoudens opruimen en
schoonmaken, klaar, de biertap is vervangen door een
buffet – ook handig voor de groepsvaarten – en het
‘terras’ heeft plaatsgemaakt voor drie prachtige
scheepsbanken ontworpen en gemaakt door
interieurbouwer Kees Vink. Kussen erop en zitten maar.
Nu alleen nog de douche en wat snuisterijen en de
gasten kunnen komen.

Na een jaar gedwongen stilliggen door corona, hebben
we dit vaarseizoen weer aardig wat grachtentochten,
plassentochten en trekvaarten uitgevoerd. Gaandeweg
het seizoen kwamen er steeds meer reserveringen van
families, vriendengroepen en bedrijven die iets te vieren
hadden of gewoon gezellig wilden varen. We genoten er
allemaal weer extra van.

Jan Compagnie
Zoals bekend heeft de vloot van Reederij De IJsel deze
zomer versterking gekregen van de Femke, een mooie,
goed geconserveerde westlander. Vooruitlopend op de
start van de zogeheten Kaasvaart, een dagtocht vanaf
Vakantiepark Landal in Reeuwijk naar de beroemde
donderdagse Kaasmarkt op de Markt in Gouda v.v.,
hebben we elke zondag de Plassentochten verzorgd. Dat
smaakt naar meer.

Boat & Breakfast
Ook Den Onthaestingh is weer een aantal keren van wal
gestoken voor groepsvaartjes en de unieke trekvaarten.
Maar het schip ligt nog veel stil. Daarom is besloten om
het schip ook in te zetten als boat & breakfast. Wat is er
romantischer dan logeren op een historische ijsselaak
met een sfeervol woonruim, een van alle gemakken
voorziene kombuis en een knusse tweepersoonskooi.
De verbouwing is in volle gang.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het haventje van
vakantiepark Landal hebben we op vrijdag 13 augustus
– geluk moet je afdwingen - Femke wedergedoopt tot
Jan Compagnie. Vrouw werd man, zeg maar. De eer viel
te beurt aan wethouder Inge Nieuwenhuizen van
Bodegraven-Reeuwijk en namens de Reederij, Jannie
Kompagnie, de weduwe van Jan Kompagnie. De bijnanaamgenoot van de jongste aanwinst van de rederij was
van grote betekenis voor kennisverspreiding van de
historie van Gouda.
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Parkmanager Arjan van Esveld maakte van de
gelegenheid gebruik om Reederij De IJsel te bedanken
voor het initiatief en de prettige samenwerking.
De Jan Compagnie vaart elke zondag om 11.00 en 13.30
uur de Reeuwijkse Plassentocht.
Corona dienende vaart hij/zij vanaf komend vaarseizoen
elke donderdag de Kaasvaart.

De Jannen
Ook de trossen van de Jannen konden weer regelmatig
los. Op de grachtentochten konden weliswaar minder
passagiers mee, maar dat hebben we opgevangen door
‘verdubbeling’ van het aantal afvaarten: van woensdag
tot en met zaterdag viermaal daags. De aangepaste
dienstregeling van de historische grachtentocht is zo
goed bevallen bij de passagiers, schippers en VVV, dat
we in 2022 op dezelfde voet verder willen gaan.
Hopelijk is de pandemie dan helemaal onder de knie en
kunnen we het water weer dun varen.
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centrum in Gouda. De andere keer naar de vestiging
Wurks aan de Nieuwe Gouwe OZ voor het aangeklede
vervoer van de werknemers naar een bedrijfsdiner in
Waddinxveen.
Inpakken en klussen
De komende maanden staan in het teken van het
onderhouden en inpakken van de schepen.
De Jan Kordaat is vlak voor het ingaan van de langdurige
stremming van de Waaiersluis in verband met het
renoveren van de sluis door Hein naar Oudewater
overgebracht en gaat tot de komst van de Jan
Compagnie als ‘werkschip’ in de mottenballen. Voor de
Jan Salie, die in Gouda overwintert, geldt hetzelfde. De
Jan Compagnie verkast ook naar de Oosthaven. De
bedoeling is om rond lichtjesavond de mast, gemaakt uit
de kerstboom uit Kongsberg feestelijk in gebruik te
nemen, zo mogelijk in aanwezigheid van de
burgemeester van de Noorse zusterstad.
Den Onthaestingh ten slotte blijft liggen waar ze ligt en
bereidt zich voor op haar nieuwe bijbaan als boat &
breakfast.

Demonstratie van de Donkere Sluis en doorgang Jan Salie op Zotte Zaterdag.

Naast de grachtentochten maakten de trekschuiten af
en toe een ‘uitstapje’ op de Hollandsche IJssel en zette
de Jan Salie twee keer koers vanuit het centrum van
Gouda naar Waddinxveen. Eén keer om een jarige
echtgenote te verrassen met een feestelijk vaartochtje
vanaf het terras bij de hefbrug in Waddinxveen naar het

Volg ons ook op Facebook:
https://www.facebook.com/reederijdeijsel
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