
LAAT 
MIJ 
MAAR 
ZWERVEN ............
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Mijn vriendin

die ik toevertrouw

           zakelijke gegevens

 gebeurtenissen

 emoties

 wat ik zie

 wat ik beleef

 wat ik vastleg

LOGBOEK
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Geschreven

Geplakt

Getekend

Gefotografeerd

Geschilderd

Ge ..............

Samengesteld

Uitgegeven
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VOOR
WOORD 

Daar waar het water stroomt

        waar het water je, net als het zand, brengt en weer 

meeneemt.

Daar waar je de energie voelt van het oer

       energie die ik omzet in beelden en 

woorden

beelden en woorden die als belevingen van het moment 

worden neergezet en geschreven op het witte papier om 

vastgelegd te worden zodat ze niet verloren gaan....

Beelden en woorden die het verdienen om gezien te 

worden,

 om het geluk te proeven

 de vreugde

 in intensiteit van het moment.

Water en de zee vormen een enorme inspiratiebron

Het brengt je op een andere, natuurlijke manier naar 

verdere oorden, zodat je grenzeloosheid ervaart en het 

je terug brengt naar een natuurlijke snelheid in deze tijd 

van gejaagdheid en snelle communicatie. Heerlijk! 

Waar wind, water en het weer uitmaken waar, hoe en 

wanneer je ergens komt

Deze keer had ik het geluk en kwam precies uit op de 

bestemming waar ik wilde zijn

Dan reis je met de boot op de wind in twee dagen van 

Zeeland naar Terschelling

       

    Ilse van Loo

Colofon

© 2018 Ilse van Loo
Uitgeve�ij: Hardebolle
Lay - out: St�d�o Zint
ISBN/EAN: 
978-94-6345-300-4

www  .inenuitdek�nst.nl
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Belevingen op 
Terschelling in juni

De rozenbottels verspreiden een aangename geur....

De kamperfoelie staat in knop, bloeit soms...

Ook de bramen laten hun witte bloemen zien.

Een zeekool in vol ornaat.

Een kleine zeekoet gesignaleerd.

Zeldzaam en iets voor waarnemingen.nl of “vroege vogels” maar

dan wordt Terschelling overvol van vogelspotters,

terwijl het nu twee weken kunst is wat de klok slaat ...

en de veerboot is al zo druk.... met Oerol gangers.

Sommige bootbezitters verlaten het eiland met de pont.

De wind giert door het want, kakt vanavond wat in

om vannacht of morgen in alle hevigheid terug te keren.

Het is Terschelling in Juni.
Super!
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Een nieuwe dag

streepje

licht

op de horizon

groeit

kleurt als bol

enorme energie...

barst

openbaart

gaat los

voor de mens

voor jou

Altĳ d heb ik geroepen: het eerste wat ik doe, als ik niet meer werk, is naar Oerol gaan! 
Maar, als het dan zover is moet je het natuurlĳ k ook wel doen. Ik wil met de boot. Dat 
staat vast. Ik weet dat mĳ n man, Merien, daar geen veertien dagen op een eiland gaat zitten 
terwĳ l er nog zoveel werk is (hĳ  werkt nog). Ik kan aardig zeilen, maar alleen over zee 
naar Terschelling is geen optie. Alleen op Terschelling zĳ n is prima, maar het zou ook wel zo 
gezellig zĳ n als er iemand mee gaat waarmee je de belevingen kunt delen. Is er plaats in de 
jachthaven? Je kunt er niet reserveren. Het gaat dus een creatieve legpuzzel worden. Ik moet 
het wel gaan ondernemen, gaan doen, anders komt het er nooit van! Ik ga gewoon beginnen. 
Agenda, ik dacht hem niet meer nodig te hebben, de data van Oerol genoteerd. Ik vraag 
mĳ n broer Tom en schoonzusje Stans of die zin hebben een lang weekend te komen, ik vraag 
vriendin Leni of die het ziet zitten om door de week te komen en de boot helpt mee terug 
varen. Het weekend van Pinksteren zou heel geschikt zĳ n om de boot, samen met Merien naar 
Terschelling te brengen.Het weer moet het allemaal wel toelaten. De voorpret begint met het 
bekĳ ken van welke voorstellingen we willen bezoeken. Het bestellen blĳ kt nog een andere 
klus te zĳ n. Alternatieven hebben is raadzaam. Boot volgeladen; kleding, schilder spullen, alles 
voor de inwendige mens. Uitgerekend hoe laat we moeten vertrekken (stroom) om over zee 
te gaan. Volgens het weerbericht kan het allemaal zoals we gedacht hadden, Roompot buiten, 
Ĳ muiden, dan bovenlangs Texel en Vlieland naar Terschelling. Merien gaat mee en gaat met de 
veerpont en de trein terug naar huis. Klein kinkje in de kabel, van vrĳ dag op zaterdag hebben 
we nog een kleine logée, zaterdagmorgen vertrekken vanuit de Roompot kan dus alleen als de 
boot daar al ligt. Zo gebeurt het dat ik vandaag, woensdag, samen met twee vriendinnen vanuit 
Wolphaartsdĳ k naar de Roompot vaar. Mĳ n vriendin Marja is een ervaren zeilster en zoiets als 
vandaag doen we wel meer. Andere vriendin Elma vind het alleen maar heerlĳ k om een dagje 
uit te zĳ n. Op motor naar de Zandkreeksluis. Groot schip gaat voor ons in de sluis. Ik moet er 
langs en er voor gaan liggen, zodat we het eerst de sluis uit kunnen. Gelukkig zet die zĳ n 
schroef af, zodat ik er langs kan. Zeilen op! Daar gaan we in de stralende zon. De Zeelandbrug 
is bezeild. Elma geniet van het feit dat ze nu voor het eerst de brug vanaf de onderkant ziet. 
Na de Zeelandbrug nog twee slagen en we zĳ n er. Aan onze armen, benen en gezichten is te 
zien dat we de hele dag buiten zĳ n geweest. Heerlĳ k! We worden opgehaald. Vanavond moet ik 
nog het woord voeren voor het behoud van ons Dorpshuis.

No:   

Datum:  

Bewolking: 

Wind: 

Temp: 

Zeilvoering: 

33 
woensdag 31-05 

W - HW 3-4
23° 
Hi- aspect + Grootzeil

HSV de Zandkreek - 
Roompot Marina
10:15 uur vertrek
14:30 uur aankomst

5624 mĳ l
4.0
14.52
Marja en Eline
opvarenden

Reisbeschrijving:

Tijd:

Log totaal: 

AV:

Trip:

HARDEBOLLE logboek

Altĳ d heb ik geroepen: het eerste wat ik doe, als ik niet meer werk, is naar Oerol gaan! 

Hi- aspect + Grootzeil
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Goed geslapen! Leni ook! Eitje gebakken voor haar. Het is gezellig 
om weer samen te eten. Alles op het gemak. Pier 21 begint pas om 
11.30 uur op West Terschelling. We doen eerst nog een rondje en er 
blĳ kt een oosterse markt te zĳ n. Ik heb nog nooit zoveel van die soort 
spullen bĳ  elkaar gezien! Ik scoor een uilen portemonnee. Kĳ k, daar heb 
je nog zo’n broek, die ik vorige week gekocht heb , maar dan in het 
blauw. Ik ben blĳ  met mĳ n grĳ ze. In de Westerkerk, waar Pier 21 
zich af gaat spelen, hebben we een goede plaats in de rĳ . Het stroomt 
helemaal vol. Er staan tafels met teksten op, boeken, instrumenten, 
opgezette vogels, verrekĳ ker, wereldbol enz. Muziekman, die eigenlĳ k 
bioloog had willen worden begint met een platgelegde gitaar en start 
een basritme, dan komen daar steeds instrumenten bĳ . Dat gaat klinken 
als één schitterend ritmisch geheel. De bioloog komt binnen, de bioloog 
die eigenlĳ k musicus had willen worden. Hĳ  begint een heel verhaal 
over de Kanoet. Ze wisselen elkaar steeds af. Zo wordt de climax van 
de klimaatverandering bereikt met heel veel muziek, tromgeroffel 
en saxofoonspel. Oorverdovend prachtig! Daarom moest dit in een 
kerk! Ik koop de CD! Dan gaan we door het dorp en eten we een 
boterham bĳ  de Brandaris. Eerst nog een foto nemen van de rĳ dende 
grote saxofoons. Man met de solex leren helm gaat er echt voor staan! 
We kopen bananen en appels. Leni tapt euro’s. Dan richting Stayokay 
voor het optreden van Yentl en de Boer. We nemen de lang durende 
koffie mee naar het duin. Daar ploffen we neer in het zand. Heerlĳ k 
in de zon. Genieten van het tweetal. Natuurlĳ k een CD gekocht. Op 
de fiets naar festival terrein Westerkeĳ n. Oeps de ketting loopt er 
steeds af! Fiets parkeren tussen de dranghekken. Op het terrein 
komen we nog een bekende tegen. Leuk! We nemen een kĳ kje in 
de enorme dozen, kĳ kdozen dus, laat je eens verrassen! Een met 
hersenen, water, landschappen en nog iets onduidelĳ ks. Ik ben blĳ  
alleen te mogen kĳ ken en dat ik niet hoef te voelen zonder te zien, 
want dat vind ik eng. We laten ons tĳ dens een kop koffie verleiden 
tot nog een voorstelling. Die zou over het leven gaan, maar gaat meer 
over het feit of je tevreden of ontevreden bent met de naam die 
hebt gekregen. Ze heette Merel, was nu Mees geworden en trad 
op in een vogelhuisje, dat haar vader heeft gemaakt. Liedjes werden 
door haar vriend begeleid op de gitaar. Wat een stel! Na afloop nog 
even langs de Coop. Daar nemen we lamsvlees en sla mee voor na het 
aperitief. Als toetje een wandeling langs de haven langs het andere 
festival terrein, De Betonning. Dat sluit rond 20.00 uur. De wekker 
gaat op 7.30 uur.

No:   

Datum:  

Bewolking: 

Wind: 

Temp: 

Zeilvoering: 

44 
dinsdag 13-06 

ZW 5-6
18° 

Terschelling 5748 mĳ l

Yentl 
& de Boer

Reisbeschrijving:

Tijd:

Log totaal: 

AV:

Trip:

Bijzonderheden:

Goed geslapen! Leni ook! Eitje gebakken voor haar. Het is gezellig 
om weer samen te eten. Alles op het gemak. Pier 21 begint pas om 
Goed geslapen! Leni ook! Eitje gebakken voor haar. Het is gezellig 
om weer samen te eten. Alles op het gemak. Pier 21 begint pas om 
Goed geslapen! Leni ook! Eitje gebakken voor haar. Het is gezellig 

YENTL EN DE BOER
Al veel eerder had ik naar 
een optreden van dit duo 
gewild. In Reimerswaal 
traden ze vorig jaar op.
 Daar hebben ze hun 
Try-outs voor eigen publiek. 
Een van hen komt uit 
Kruiningen. Uitverkocht. 
Ik zag ze vorig jaar tijdens 
een uitzending van Opium, 
het programma over Oerol 
van Cornald Maas. Daar ligt 
al een roze gitaartje. Wat 
een lieve liedjes zingen ze. 
Emotioneel soms en met 
onverwachte wendingen, 
waardoor er weer een 
lach op gezicht verschijnt. 
Onderhuids stimuleren ze 
vrouwen om zelfstandig te 
zijn en niet afhankelijk van 
anderen.
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Oerol Dagkrant

Rederij Doeksen

Collectief Walden

Sonate Jheronimo

Stichting pier 21

Yentl en de Boer

Foto’s: Ilse van Loo - Remijn

  Tom Remijn

   

Br
on
ne
n
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DEURTJE
Verveloos

gelaagd tot rot

gesloten .. op slot

zonder echt dicht te zijn..

Wie doet het open

Wie gaat zien wat er achter is

Is het de angst

Is het nieuwsgierigheid

Is het de fantasie

 die de blik opent

  voor nieuw....

De enige die dit kan

      ben jij ....

Ilse bouwde een boek, dat volledig bestaat uit “flarden“ ..... stukjes, 

snippers van belevingen in tekst, verhalen en gedichten, recepten, 

schetsen, tekeningen, schilderijen, aquarellen, collages, foto’s en 

andere zaken, die je alleen in een plakboek tegenkomt.

Alle belevingen zijn vakkundig in elkaar gezet in een lay- out, waar-

door het boek meer is geworden dan een leesboek alleen. Het is ook 

een lust is voor het oog geworden, een kunstwerkje opzich, een pren-

tenboek voor volwassenen.

www.inenuitdekunst.nl

9 789463 453004


