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Voorwoord 
 

Ameland in zicht 

 

Bijna is het dan zover, Ameland in zicht. Het zeer gedreven 

actiecomité bestaande uit Clemens, Egbert en Jan v B is de 

afgelopen maanden drukdoende geweest om voor LDS en 

“aanhang” een aantrekkelijk programma samen te stellen. Geen 

gemakkelijke opgave gelet op alle Corona perikelen. Chapeau 

heren en ook complimenten voor de partners die er steeds maar 

weer op toe moesten zien hoe de heren nog even een 

vergadering in de agenda hadden staan. Ik weet bijna zeker dat 

de dames al die tijd hebben gefungeerd als een geweldig 

klankbord!  

Er zijn wat hobbels genomen vanwege Corona, geen “Korenfestival Frisia Cantat”, geen optredens 

met plaatselijke koren enz. Toch lieten de heren zich niet uit het Amelander veld slaan. Ons 

komende verblijf tijdens het Ameland weekeinde is behoorlijk ingevuld, we kunnen behoorlijk aan 

de slag. 

Verderop in de (slot)editie van deze “Amelander Express” kunnen we kennis nemen van het 

programma. Ik ben zeer benieuwd, onder andere wat Mieke voor ons in petto heeft, introductie 

van een nieuwe song? Workshops en coaching. Het open podium wat weer voor veel 

verrassingen gaat zorgen. We gaan er met z’n allen een topweekeinde van maken, ik weet het 

zeker!    

Kees Spaans 

Voorzitter 
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Vrijdag 8 oktober 

Vertrek vanaf woonplaats naar Holwerd 

Houd rekening met een reistijd van woonplaats naar de 

parkeerplaats in Holwerd van tenminste 2.15 uur. Dit geldt 

voor elk koorlid, ook al woon je niet in Maarssen. 

Voor Mieke, vanaf Den Bosch, geldt een reistijd van 

tenminste 2.30 uur. 

De advies route is de route zoals getoond op het kaartje. 

De route over de Afsluitdijk is bijna gelijk in tijd maar door 

grote wegwerkzaamheden kan die route voor het nodige 

oponthoud zorgen. 

 

Neem je geen auto mee naar Ameland, dan kun je deze 
parkeren op het parkeerterrein in Holwerd. Er zijn 2 
parkeerterreinen in Holwerd. Naast de veerbootterminal is 
het parkeerterrein P1.  
Dit het parkeerterrein het dichts bij de boot. Het 
parkeerterrein is 7 dagen per week geopend van 5:30 uur 
tot en met 21:00 uur. Je kunt de auto altijd, dus ook buiten 
openingstijden, het terrein afrijden. 

 
Is parkeerterrein P1 vol? 
Dan is er een mogelijkheid om de auto te parkeren op parkeerterrein P2. Parkeerterrein 
P2 ligt verder van de veerbootterminal af. Op Parkeerterrein P2 staan busjes van 
Wagenborg Passagiersdiensten klaar, voor vervoer van en naar de terminal. 
Let op: De parkeerterreinen zijn onbewaakt. Parkeren is op eigen risico! 
Adres parkeerterrein Holwerd 
Grândyk 2b 
9151 AE Holwerd      

Telefoon: 0900-9238 

 
Kosten voor parkeren 
Parkeren kost € 6,00 per kalenderdag. 
Het parkeersysteem is ticket loos, u ontvangt geen papieren parkeerticket. U kunt inrijden 
door uw bankpas of creditcard aan te bieden bij de inrijzuil. Dit kan ook contactloos. 
 
Op uw vertrek dag kunt u op de volgende locaties betalen voor het parkeren: 

• In de terminal van Nes op Ameland; in Holwerd kunt u dan direct uitrijden 
• Bij de betaalautomaat naast/achter restaurant Land & Zeezicht 
• Bij de betaalautomaat op parkeerterrein P1, naast het gebouw van de parkeerwachters 
• Op parkeerterrein P2 bij de betaalautomaat in de houten overkapping 
• Bij de slagboom als u uitrijdt 
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Betalen kan overal met pin en creditcard. Contant betalen kan alleen bij de 
betaalautomaat op P1. 
 

12.00 uur wordt iedereen verwacht bij de veerbootterminal. 

Jullie worden opgewacht door Egbert en Jan. Zij hebben de QR code om als groep in te 

checken (ook voor degene die eigen fietsen hebben meegenomen totaal 4 personen).  

Dringend verzoek is om bij elkaar te blijven zodat alles vlot verloopt. 

 

12.30 uur  Vertrek boot naar Ameland 

 
13.20 uur    Aankomst haven Ameland 

Er staan taxi’s klaar voor vervoer naar het hotel.  

Degenen met fiets kunnen hun bagage meegeven aan 

de gereedstaande taxi’s 

 

In het hotel aangekomen verzamelen we ons in de lobby 

en ontvangen van Clemens de kamersleutels. 

Alle gereserveerde kamers zijn voor 2 personen. 

 

             Datum         Tijd          Waar                        Activiteit 

    

Vrijdag  

8 okt 

tussen 09.00 
en 

09.30  

Maarssen  

Den Bosch 

Vertrek naar Holwerd (ruim 2 uur) 

Ruim 2.5 uur 

 Uiterlijk  

12.00    

Holwerd Auto parkeren /verzamelen voor de 
boot 

 12.30  Holwerd Vertrek boot 

 13.15   Nes/ Ameland Aankomst Nes      

Taxi’s staan klaar voor het hotel  

 13.45   Hotel Noordzee Uitreiking kamersleutels door Clemens 

  Hotel Noordzee Vrije tijd 

 16.45  Bar hotel Borreluur  

 17.00  Bar hotel Welkom door voorzitter 

Doornemen programma door Jan v 
Bergen 

 19.00  Dinerzaal Diner 

 20.30  Eigen Keuze Vrije tijd voor iedereen. 

Evt. wandelen naar strandtent “Sjoerd” 
ca. 15 min 

Zaterdag 08.00  Dinerzaal Ontbijt  
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9 okt 

 10.00 -  12.00 ’t Wantij Repetitie koor o.l.v. Mieke en dochter 

 12.00  Hotel Noordzee Verzamelen voor fietstocht naar 
Robbenboot  

 13.30 – 15.30 Haven van Nes Vertrek Robbenboot  

Zaterdag 

9 okt 

16.00 Strand/bos/ 
winkels 

Keuzeprogramma 

Wandelen/fietsen/rusten 

 18.00   Hotel Noordzee Diner 

 19.45  ’t Wantij Fietstocht naar ’t Wantij 

 20.00  ’t Wantij Start muzikale verrassing 

 23.30   Fietstocht terug naar hotel 

Routekaartje Pag. 5 

Zondag 

10 okt 

08.00 Dinerzaal Ontbijt 

 09.30 – 12.00 

 

’t Wantij Repetitie koorleden 

 12.00 ’t Wantij Commissie blijft na i.v.m. 
voorbereiding avond programma 

 12.30 – 18.00   Eigen Keuze Vrije tijd voor allen 

 18.00  Dinerzaal Diner 

 20.00  ’t Wantij Drumworkshop voor iedereen 

 21.00  ’t Wantij Start “Open Podium” 

 23.30   Terugtocht naar het hotel 

Routekaartje Pag. 5 

Maandag 

11 okt 

08.00  Dinerzaal Ontbijt 

Uitchecken hotel + evt. afrekenen 

Fietsen zelf terugbrengen 

 09.45   Vertrek voor boot Met taxi’s of fiets naar de haven + 
inschepen 

 10.30   Vertrek boot 

 11.30    Aankomst Holwerd 

Vertrek naar huis 
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Kleding voor ons weekend.  

Reiskleding.  

• Eigen nette spijkerbroek midden/donkerblauw.  
• T shirt donker blauw hoog sluitend.  
• Onze bekende sweatshirt met strepen licht donker blauw.  
• Zwarte sokken makkelijke schoenen.(je zit lang in de auto)  
• Nieuwe jack, cap en donker blauwe fleece sjaal.  

 

 

Kleding voor onze 2 feestavonden en de robben boot.  

• Nieuwe zwarte broek.  

• T shirt wit hoog sluitend  

• Nieuwe polo met logo.  

• Zwarte sokken zwarte gepoetste schoenen.  

• Nieuwe jack, cap en donker blauwe fleece  sjaal  

• (bij koud weer sweatshirt streep in plaats van de polo.)  

 

 

Fietsroute naar ’t Wantij 
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• Niet vergeten: QR code Corona vaccinatie bewijs 

• Mondkapjes, ook eentje los bij je voor op de boot. 

• Legitimatie bewijs 

• OV chipkaart in geval slecht weer (openbaar vervoer) 

• Tas vol goede zin 

• Zie onderstaande regels Hotel  

 

Geachte gasten, 

Zoals we allemaal vernomen hebben, wordt er vanaf 25 september een QR-check ingevoerd 

in de horeca.  Hieronder heb ik de informatie op een rijtje gezet. 

Wij volgen de maatregelen en de regels die sinds de laatste persconferentie zijn opgesteld. 

Het ontbijt was eerst uitgesloten, maar de rijksoverheid heeft de regels toch weer 

aangepast. 

* Hotelgasten mogen zonder QR-check inchecken, overnachten en gebruik maken van de 

wellness.  

* Verder wordt er bij iedereen die gebruik maakt van onze F&B faciliteiten een QR-    check 

uitgevoerd. Een vergaderruimte wordt in dit geval ook gezien als F&B faciliteit, derhalve 

dienen wij bij vergadergasten ook een QR- check te doen  

* Terrassen zijn de enige uitzondering, van deze faciliteit mogen gasten gebruik maken 

zonder dat er een QR-check noodzakelijk is.  

Voor meer informatie heb ik hieronder de link met meer informatie toegevoegd.  

https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/doelgroepen/wat-verandert-er-voor-horeca-

evenementen-en-nachthoreca-vanaf-25-september 

Dit betekent voor deze groep dat er een QR-check wordt uitgevoerd. Indien er gasten zijn 

die geen QR-check willen of kunnen tonen, vragen wij een negatieve testuitslag welke niet 

ouder mag zijn dan 24 uur. Deze negatieve testuitslag zal dan ook in de QR-check app 

zichtbaar worden. 

Hopende hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

WESTCORD Hotel NOORDSEE 

 

 

https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/doelgroepen/wat-verandert-er-voor-horeca-evenementen-en-nachthoreca-vanaf-25-september
https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/doelgroepen/wat-verandert-er-voor-horeca-evenementen-en-nachthoreca-vanaf-25-september
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Vrije uurtjes: mogelijkheden te over: 

                    

                                

                  

                            
 

 

 

                       VVV Nes 

                       Strandpaviljoen                         Brouwerij  

                       Lekker winkelen                         Strand of vuurtoren  

                       Molen bezichtiging  

                       Stukje gezelligheid   
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Koorpraat 
De laatste tijd vragen sommige kennissen en familieleden of mijn koor al begonnen is. Ja, 

natuurlijk. Wij zingen al vanaf  10 juni onze songs in een goed geventileerde zaal in 

Breukelen. Om de achterstanden in te halen zijn we in juli en augustus gewoon 

doorgegaan met repeteren. Dat kunnen niet veel koren zeggen. We merken 

langzamerhand dat daarom onze oude zangkwaliteit weer terugkomt en denken zelfs aan 

optredens. De eerste verzoeken voor een optreden zijn al binnen! Dat is dus een goede 

zaak. 

Ook zijn onze Bas gelederen versterkt met een lid dat was weggegaan maar weer 

terugkwam: Ap Penris en daar zijn we blij mee. Ap heeft nogal wat in te halen maar zingt 

ook met veel songs weer mee alsof hij niet is weggeweest. 

Ons voortvarende bestuur en de kledingcommissie hebben intussen gezorgd voor 

vernieuwing van de kleding: polo, broek, jas, strikjes en een stropdassen ter aanvulling 

van ons kostuum.  

We kunnen zelfs we over een week de Ameland-vaarders 

verblijden met een mooie blauwe pet, gesponsord door 

Harry Rietbroek. Leuk initiatief, bedankt Harry. 

Op de foto secretaris Jos Vincken in 

de nieuwe outfit.  

Intussen kijken we uit naar 8 

oktober wanneer we gaan 

vertrekken naar Ameland. Het belooft een leuk weekend te 

worden. In deze Ameland Express staan alle reisgegevens 

gebundeld. Dus het is verstandig om deze Amelander mee te 

nemen op reis. 

 

 

Editie 7 

Als afsluiting van dit Ameland festijn wil het actiecomité nog een extra editie uitbrengen, 

maar hiervoor zijn wij jullie hulp nodig. 

Daarom willen wij graag in de maand oktober een aantal leuke enthousiaste verhalen met 
bijpassende foto’s ontvangen (mogen ook partners zijn) zodat het comité in november een 
laatste memorabele editie van de Ameland Express kan uitbrengen. 
 
Kopie en foto’s aanleveren per mail: lds@doecle.nl  
 
 

 

 

 

mailto:lds@doecle.nl
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Het actiecomité 
 

Egbert Hazekamp        

Jan van Bergen             

Clemens van Ewijk  

 

 

 

Contact info: lds@doecle.nl         

www.lakedistrictsound.nl 

      

  

                                                                        

                                                                            


