
3 september, Joure - Akkrum - Joure, 25 km. 

Zaterdag 3 september, om 9.00 uur stond de koffie en gebak klaar voor de kanoërs. Er waren 

4 TKBN leden van elders, maar wel met een 

Friese achtergrond; vader en zoon van Sichem 

uit Wolvega, Mirjam Dijkstra uit Baarn, 

geboren in St. Niek en Margriet Rota uit 

Doesburg, geboren in Drachten en 4 leden 

van onze eigen vereniging: Jan, sjouke, 

Ronald en Mient. Het is het 1e jaar dat de 

vereniging aangesloten is bij de TKBN. Dit 

was de 2e tocht die open stond voor de TKBN 

leden. Na de koffie werd er een groepsfoto 

genomen en vertrokken we via Broek-Noord. 

Broek-Noord was vroeger een arm dorpje met 

veel kleine boerderijtjes. De oude boerderijtjes zijn vervangen door zeer luxe woningen met 

veel grond. Volgens de weinige lokale bewoners is de gezelligheid met de komst van de grote 

woningen wel een beetje weg. In Goingarijp moesten we voor de sluis door een groep skûtsjes 

laveren. Ze maakten zich gereed voor een 

zeilwedstrijd. Op het kleine (opgespoten) 

eilandje Eva in de Goingarijpsterpoel 

hebben we, even genietend van de rust, 

gepauzeerd. De zon scheen volop en met een 

oostelijk windje was het daar goed 

vertoeven. We kanoden langs de camping 

door het vakantiepark (3e ingang) naar de 

ingang van het dorp Terhorne. In de 

volksmond wel Kameleondorp genoemd. De 

terrassen zaten al vol en bij het vertrekpunt 

voor de boottocht naar het Kameleoneiland stonden lange rijen mensen te wachten. Topdrukte 

dus. Ook wij gingen langs het Kameleoneiland naar Akkrum. Bij de passantenhaven was het 

druk maar bij een hoge steiger konden we er uit voor onze lunch. Via de grachten van 

Akkrum gingen we door het lage midden van Fryslân naar Akmarijp. Wat een vergezichten en 

rust. Na een korte stop voor Akmarijp waren we rond 16.00 uur weer bij ons 

verenigingsgebouw. Onder het genot van een bak koffie hebben we de tocht nog even 

geëvalueerd. Het was een fijne ontspannende tocht, o.a. ook door het uitwisselen van de 

verhalen met 4 mensen van elders. 
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