Verslag voorjaarstocht 2016
21 tot 25 april
Lemmer – Joure
Verslag: Frans Armee

Donderdag 21 april
In de loop van de dag komen er 11 Smelne jachten aan in de Binnenjachthaven Lemsterland.
Het palaver vervroegen we met een uurtje naar aanvang 19:00 uur. Er staat een guur windje en we
kunnen dan nog het voordeel van de zon meenemen. Het was gezellig en de meegebrachte drankjes
zorgde voor de rest. Ook aandacht voor de deelnemerslijst en het programma. Door de VVV Friese
meren - Gaasterland was een informatiepakket samengesteld voor activiteiten in en rond Lemmer en
Joure.

Vrijdag 22 april
Voor de ochtend staat een bezoek aan het Ir. Woudagemaal in het programma. Het gemaal dateert
uit 1920 en is het grootste, nog werkende, stoomgemaal ter wereld. Sinds 1998 staat het
Woudagemaal op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Lopend (een paar kanjers (M/V)), maar het merendeel op de fiets ging het op weg naar het gemaal.
Na de ontvangst werd met een 3D film op een indrukwekkende wijze in beeld gebracht hoe de inzet
van het stoomgemaal in zijn werk ging. Ook nu nog zijn er dagen dat het stoomgemaal draait (ook bij
hoge waterstanden en een verkeerde wind voor andere gemalen in Friesland wordt nog gebruik
gemaakt van het Woudagemaal (capaciteit vier miljoen liter water per minuut!)).
Aansluitend een rondleiding door de machinehal en het ketelhuis van het gemaal. Zeer
indrukwekkend!

De middag was voor de eigen invulling: gezellig shoppen in Lemmer, een terrasje pikken of fietsen in
de omgeving. Het weer was voor alle activiteiten uitstekend.

Om 17:30 uur lopen we van de jachthaven naar het restaurant Centrum in Lemmer. Daar wachten
ook Arno en Trudy van Asperen om samen met ons het diner te nuttigen. In het restaurant was voor
ons een mooi plekje ingeruimd (24 gasten). Het eten was voortreffelijk en de bediening perfect. We
hebben allemaal genoten van het eten en van elkaar.

Zaterdag 23 april
Om 09:30 uur vertrekken we uit Lemmer met als bestemming de passantenhaven in Joure. Het weer
ziet er heel dreigend uit.
Via het Koevordermeer, de Jaansleat, Langweerder Wielen en de Jouster Zylroede ging de route naar
de passantenhaven in Joure. Daar lag de JOCEP van Joop en Corrie Glas ons al op te wachten (het 12e
schip voor de voorjaarstocht).
Vanwege werkzaamheden aan de haven moesten we in de boxen plaatsnemen. De felle dwarswind
en ook bij vlagen de regen/hagel maakte het niet altijd even makkelijk. Uiteindelijk lag iedereen rond
de klok van 12:00 uur op zijn/haar plaats.
De rest van de dag was voor eigen invulling. Het weekend was het in Joure museum weekend. Er
was veel te doen en te zien. Ook de jachtwerf De Jong had haar deuren geopend. Een unieke kans
om op deze oude werf ook eens rond te kijken.

Zondag 24 april
Voor de middag staat De Jouster Kuier op het programma. Een rondleiding door twee gidsen voor de
Duitse groep en de Nederlandse groep.
We liepen langs de belangrijke gebouwen en hoorden de verhalen uit het verleden; de betekenis en
de rol die de bewoners daarin hebben gespeeld.
Het museum van Joure werd ook niet overgeslagen evenals de Jouster Toer. In het museum Joure
zagen we nog de Trevira’s uit Groningen (ja, die van het Lustrum feest in 2015).
Het was jammer dat het zo guur was en we op een gegeven moment snel terug naar de jachthaven
wilde om ons weer op te warmen. Dankzij onze gidsen hebben we een mooi beeld gekregen van de
historie van Joure.

Om 18:00 uur worden we verwacht in de Oranjerie in de passantenhaven voor het slot diner (een
BBQ buffet). Prima verzorgd en nog voldoende gesprekstof om de avond gezellig te laten verlopen.
Daarmee komt er ook een eind aan de voorjaarstocht 2016. De organisatoren worden bedankt en
ontvangen een presentje uit Joure
Maandag 26 april zullen we weer op eigen kiel verder varen of nog een paar dagen er aan knopen in
Joure. Ieder zijn/haar eigen keuze.
Het was weer fijn om met deze groep SmelnE club leden een aantal dagen onderweg te zijn, met
elkaar in gesprek te zijn en te genieten van het eten en drinken en de omgeving.

