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Denkend aan Ameland 
 
Daar zit ik dan, alleen, bovenop de hoogste duintop, die ik beneden al,  

vòòr ik aan de klim door het zware duinzand begon, had geselecteerd. 

Nog nahijgend  voel ik in m`n broekzak of de sleutel van  het fietsslot er nog is.......... 

gelukkig, m`n trouwe ros staat veilig beneden! 

De bruine boterhammen, zorgvuldig verpakt in plastic en kranten tegen de warmte, 

zijn veilig opgeborgen in de fietstas. 

Ik geniet van het uitzicht, de zee en de zwoele wind, het strand ligt er verlaten bij.  

In de verte vaart een eenzame vissersboot, 

erachter een kluwen van meeuwen  

die zich tegoed doen aan overboord gegooide 

bijvangst.  

 

 

 

 

 

Plots wordt m`n aandacht getrokken door een ver geluid, muziek of zo,....hèhè.......? 

Ik pak de verrekijker en.........zie ik dat 

goed.........neeeee zeg,..... ik zie een stelletje 

heupwiegende robben op een zandplaat en 

daarvòòr een bruinvis, dirigerend met  

flippers en staart, en ze zingen, ze zingen............! 

Huh, huh, whààààt.......?  

 

 

 

 

 

 

 

Geschrokken kom ik overeind, zit rechtop, wrijf slaap uit m`n ogen en kijk naar buiten.... 

`t Is donker, grauwe regenslierten trekken voorbij...... 

 

 

 

 

 

 

[Citeer hier 
uw bron.] 
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Buren 

 

Over Buren 

Buren was ooit een dorp van juttende boeren. De gejutte goederen vormden een welkome 

aanvulling op het karige rantsoen. Tegenwoordig is het jongste dorp van Ameland een 

dorp met moderne voorzieningen, zoals eigentijdse winkeltjes, gezellige restaurants, cafés 

en een supermarkt. Het dorp telt volgens de laatste gegevens ongeveer 750 bewoners. 

 

Landbouw en Juttersmuseum Swartwoude 

Midden in het dorp staat het Landbouw- 

en Juttersmuseum Swartwoude. In dit 

museum wordt een beeld gegeven van 

het bestaan van de Amelander boeren in 

de negentiende eeuw. De meeste 

Amelander boeren combineerden het 

boeren met vissen, jagen en jutten. De 

expositie in het museum bestaat dan ook 

uit twee delen: landbouw en jutten. Het 

landbouwdeel is een levend museum, 

hier zijn niet alleen oude werktuigen te zien, maar loopt ook levende have rond. In de 

authentiek ingerichte boerderij komt het boerenleven rond 1900 tot leven. 

 

 

 

 

Het tweede deel is het juttersmuseum. Hier kan 

men zich verwonderen over zeer uiteenlopende 

strandvondsten die de eilander jutters door de 

eeuwen heen vanaf het strand hebben 

verzameld.  
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Rixt van het Oerd  

Op het pleintje aan de hoofdweg staat 

het beeld van Rixt van het Oerd, de 

legendarische Amelander jutster.  

Rixt leefde van schipbreuken en hielp 

het lot een handje door met vuren 

schepen op de Amelander kust te 

laten stranden. Natuurlijk kon zo'n 

misdaad niet ongestraft blijven. 

Tussen de resten van een gestrand 

schip trof Rixt het levenloze lichaam 

van haar zoon aan. Wanneer de wind 

over 't Oerd jaagt, kun je Rixt tot op de 

dag van vandaag om de dood van haar zoon horen jammeren. 

 

 

Kooiplaats met de Nassau-Eendenkooi 

Een aantal kilometers ten oosten 

van Buren ligt de Kooiplaats met 

de Nassau-eendenkooi.  

Amalia van Anhalt-Dessau, 

prinses van Nassau en vrouwe 

van Ameland, liet deze 

eendenkooi in 1705 voor haar 

zoon Willem Friso aanleggen.  

 

 

 

Tot 1930 was de eendenkooi en het bijbehorende Kooikershuis in bezit van de familie 

Oranje- Nassau. Tegenwoordig is het geheel in handen van particulieren. In het 

zomerseizoen is de eendenkooi dagelijks geopend. 
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Oerd en Hôn 
 

Het natuurgebied Het Oerd is een oud begroeid 

duingebied met enkele hoge duinen en vochtige 

duinvalleien. Vanaf de hoge duinen heeft u een 

prachtig uitzicht over de nabijgelegen kwelders, 

waar met hoogwater duizenden vogels rusten. 

 

In de oostelijke 

oude duinen van 

Het Oerd is de 

zilvermeeuw sterk vertegenwoordigd. Er is een kolonie 

van ruim 3.300 paren. De omgeving is ideaal voor de 

blauwe en bruine kiekendief. Andere algemene 

broedvogels zijn eidereend, bergeend, wulp, kluut, 

visdief, tapuit en sprinkhaanrietzanger. 

 

 

Het natuurgebied De Hôn is nog voortdurend aan 

verandering onderhevig. Nieuwe duinen vormen zich en de 

kwelder breidt zich langzaam uit. De trots van het 

natuurgebied De Hôn is de kolonie lepelaars. Sinds 1994 

zijn het vaste bewoners van natuurgebied De Hôn. Ook de 

velduil broedt er en het lamsoor is er aan het eind van de 

zomer talrijk. De plant zet grote delen van het gebied in 

een paarse gloed. 

 

 

Buiten het broedseizoen zijn er veel vogels die 

hun heil proberen te vinden op het Wad. Als ze na 

het zoeken van voedsel weer terug komen omdat 

het hoog water wordt, rusten ze op Het Oerd en 

De Hôn.  

Vooral in de herfst gaat het om tienduizenden 

vogels, waaronder scholekster, grutto, wulp, 

tureluur en bonte strandloper. In het voorjaar 

trekken duizenden rotganzen over. Zij doen Oost 

Ameland aan, onderweg naar hun broedgebied in 

het Poolgebied. 
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Nobeltje is een zoete en krachtige likeur 

dat mijn overgrootvader zelf heeft 

gebrouwen. Hoe ons Nobeltje ooit is 

ontstaan is een prachtverhaal. Lees en 

geniet. Je krijgt vanzelf zin in een glaasje!  

 

Al vier generaties lang woont onze familie 
Nobel op het eiland. Het was overgrootvader 
Willem Barend die rond de vorige 
eeuwwisseling een café begon in Ballum. Het 
moet ook rond die tijd geweest zijn dat Nobeltje 
is ontstaan. Van alle sterke verhalen die het eiland rond gaan, is het verhaal over Nobeltje 
misschien wel het beste… 
Extreem strenge winter 
Het is de winter van 1902, een extreem koude winter. Eind januari werd er in Holwerd een 
arrensleewedstrijd gehouden, waar natuurlijk ook Amelanders aan mee deden. Wie er 
gewonnen heeft weet niemand. Maar op de barre tocht terug naar Ameland blijft er geen 
druppel sterke drank over in de arrenslee. Zo koud is het! 
Verkleumde gasten 
Om op te warmen duiken de deelnemers bij aankomst in Ballum bij overgrootvader Willem 
Barend (1e generatie) de kroeg in. Of hij nog drank heeft? Omdat we in onze familie geen 
‘nee’ verkopen, duikt opa Nobel de keuken in en blijft net zo lang weg totdat hij een 
drankje heeft gebrouwen voor zijn verkleumde gasten! Het bleef die nacht nog lang 
onrustig in Ballum. 
Geheim recept 
Wat er precies in dat Nobeltje zit? Dat is het best bewaarde geheim van Ameland. Maar 
een succes is het zeker. Het geheime recept is doorgegeven van generatie op generatie. 
Dronken politiestudente 
Toch was er geen officiële vergunning om het Nobeltje te bottelen. De flessen werden 
onder de toonbank verkocht. Totdat in 1982 een studente van de politieschool een 
avondje flink doorzakt met Nobeltje. Ze komt de volgende dag te laat op school en daar 
vertelt ze over ons café en dat bijzonder lekkere likeurtje, Nobeltje. Diezelfde avond nog 
doet de politie een inval in het café en neemt alle flessen in beslag. Gelukkig vinden ze de 
tienliter kruik achter het café niet. De handel gaat dus gewoon door. 
Legalisering 
Barend Willem Nobel (2e generatie) moet wel voorkomen bij het gerechtshof in 
Leeuwarden. Gelukkig heeft de officier van Justitie wel begrip voor onze traditie. Barend 
betaalde keurig z’n accijns, dus in die zin hielden we ons aan de wet. Toch moest vanaf 
toen de productie gelegaliseerd worden. Straf kregen we niet, maar wel onder één 
voorwaarde: de officier wilde de eerste legale fles Nobeltje. En die heeft hij gekregen! 
Smaak van Nobeltje 
Willem Barend Nobel (3e generatie) heeft sindsdien de productie geprofessionaliseerd. 
Tot op de dag van vandaag wordt Nobeltje, een zoete en krachtige likeur op basis van 
Oudhollandse rum, gebotteld in Schiedam. Je kunt het op heel veel plaatsen in ons land 
kopen, maar het leukste is natuurlijk om Nobeltje in ons Nobel proeflokaal in Ballum te 
kopen. Geniet ervan! 
 

 

https://www.hotelnobel.nl/nobeltje/slijterij-nobel/
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Wantij 
Wantij is de plek, gelegen tussen een eiland en de kust, waar tijdens vloed de 
beide getijstromen samenkomen en zich via de zeegaten aan weerszijden van het eiland 
naar het gebied tussen eiland en kust bewegen. Het wantij is door bezinking van slib vaak 
een ondiepe zone in het waddengebied. (Wikipedia) 
Ameland heeft 2 wantijen: de echte en …het 
verenigingsgebouw in Buren is hier naar vernoemd 
 
Dit gebouw ’t Wantij is belangrijk voor ons omdat we 
daar met de groep 4 dagdelen gaan vertoeven.  
Dankzij de welwillende en plezierige medewerking 
van mevr. Tresa van der Meij mogen wij tegen een 
wel heel gunstig tarief gebruik maken van deze 
locatie. 
Het koor gaat er in de loop van zaterdag en zondag 

2 x repeteren. Bovendien hebben we een avond 

gepland dat de koorleden + partners daar 

bijeenkomen voor een avond vol verrassing.  

Tenslotte is dat ook de plek waar we ook op een avond dé acts kunnen bewonderen van 

iedereen die iets gaat doen in het “Open podium”. Er zijn al verschillende acts aangemeld 

bij Jan van Bergen maar er kan nog meer bij!  

 

               

 
  Twee van de vele gezellige plekjes waar het     
            Goed toeven is voor zowel een hapje als een                 
            drankje met gezellige muziek.                
. 

 

 

 

 

‘t Wantij 

Van Heeckeren 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vloed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Getijstroom
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Koorpraat 
 

Na alle info over Ameland hebben we het ook nog over het koor zelf. Trouwens, wist u dat 

onze voorzitter Kees Spaans actief is op onze FACEBOOKPAGINA? In deze koorpraat 

zijn ook enkele stukjes van facebook verwerkt. 
 

Hier zien we Egbert Hazekamp van onze 

kledingcommissie in actie. Na afloop van de 

repetitieavond kregen wij nog even een 

presentatie over de nieuw aan te schaffen 

reiskleding, een polo en een softshell-jack. 

Pasmodellen waren aanwezig! Op naar het 

nieuwe seizoen, zo komen wij niet alleen 

muzikaal maar ook met deze mooie 

kledingaanvulling goed voor dag! 

 

 

Nu we als koor alweer enkele weken elkaar fysiek 

ontmoeten (repetities) doet ook de gelegenheid 

zich voor achterstallige (door Corona) opgelopen 

acties in te halen. Zo is gisteravond formeel 

afscheid genomen van de aftredende voorzitter 

Hans te Loo. Zijn opvolger is Kees Spaans. 

 
Nog even een stukje geschiedenis:  
Na de jubileumactiviteiten in 2019 trad een nieuw 

bestuur aan dat met frisse moed de organisatie 

ging oppakken. We waren erg blij dat Ap, Hans te L 

en Jos samen met penningmeester Clemens de 

organisatie oppakten.  

Al snel zorgden ze o.a. voor een nieuwe dirigent en een ledenwerfplan.  

Maar al na 3 maanden stapte de voorzitter op en ging de vz-functie reglementair naar 

Hans, als vicevoorzitter. Ondanks het feit dat hij nog in zijn drukke laatste werkjaar zat, 

heeft hij naar beste kunnen het voorzitterschap bekleed tot zijn privé-situatie hem dwong 

om dat op te geven. 

Hans blijft nog actief als baritone, assistent dirigent en is sectional leader van de baritons. 

Hans, bedankt voor je inzet en nog vele muzikale jaren bij Lake District Sound!  
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Nu op het koor alles 
steeds normaler wordt, 
heeft onze dirigent ook 
weer de kwartetsessies 
ingevoerd. De te leren 
songs worden dan niet 
door het koor maar door  
een kwartet gezongen.  U 
snapt het al: zing je een 
onzuivere noot (komt 
natuurlijk zelden voor!) of 
vergeet je een woordje 
(komt natuurlijk zelden 
voor haha!)  dan valt dat 
in het koor (20 man) veel 
minder op dan in een 
kwartet (4 man). In het 
koor hebben de mannen van een stemgroep (tenor-lead-baritone -bass) steun aan elkaar; 
in het kwartet niet want dan ben jij de enige. 

 

 
Donderdagavond   
2 aug. was het zover. Spontaan gevormde 
kwartetten stapten naar voren en zongen 
Country Road en Summertime.  Wie nog niet 
helemaal zeker was van zijn stem vroeg een 
stemmaatje mee, zodat er soms kwintetten of 
sextetten aan het zingen waren. Het ging goed 
en het was leerzaam want na iedere 
performance kwam er op verzoek van Mieke 
commentaar op techniek en presentatie.  
 

 

Aandachtspunt: In editie 6 van de Ameland Express komt het complete 

programma te staan met vertrektijden, het volledig uitgewerkte 

dagprogramma met alle tijden. 

Deze editie komt uit in de laatste week van september. Gelieve van deze 6e 

editie het programmagedeelte te printen en mee te nemen tijdens het 

werkweekend. 
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Het actiecomité 
 

Egbert Hazekamp        

Jan van Bergen             

Clemens van Ewijk  

 

 

 

Contact info: lds@doecle.nl         

www.lakedistrictsound.nl 

      

  

                                                                        

                                                                            


