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De weg naar Ameland

De weg naar Ameland

Goh wat gaat de tijd snel terugdenkend aan het werkweekend Ameland
Terwijl ik dit op papier zet ligt dat alweer 2 maanden achter ons. Maar
wat was het een lange reis ernaar toe.
Begon in februari 2020 met een geboekt werkweekend in de Lariks
Hoeve, dat niet doorging in. Tijdens onze inspectie van de Lariks Hoeve,
kwam op de terugweg de mededeling dat ons land in een grote lock
down zou gaan vanwege corona…..en daarmee viel de Larikshoeve
direct af. Jammer maar helaas.
Bij de pakken neer zitten is geen optie dus werd gezocht naar nieuwe mogelijkheden en
ja hoor de Conventie in Killarney kwam in beeld van 8 t/m 11 oktober 2021. Dus zaak
om snel te handelen; begroting gemaakt; bestuurlijk overleg gepleegd; de dames
meevragen en bij voldoende deelname groen licht.
Om het betaalbaar te houden komt er vanuit het bestuur een toezegging van € 200.- per
koorlid als tegemoetkoming in de kosten ter compensatie van het trouw betaalde
lidmaatschap tijdens de Corona periode.
Realiserend dat het een hele kluif gaat worden voor twee personen vragen we Jan van
Bergen of hij het team wil versterken hetgeen positief wordt ontvangen en we gaan van
start.
In december vorig jaar wordt een informatie bulletin in elkaar gezet om de leden te
informeren en de handen op elkaar te krijgen voor deze happening. Gevolg groot
enthousiasme en toezeggingen van de leden.
October 2021 is nog ver weg dus snel de vlucht naar Schotland geboekt en een
aanbetaling gedaan.
Echter in februari 2021 alweer een teleurstelling. De Conventie wordt uitgesteld.
Gelukkig krijgen we onze aanbetaling teruggestort.
Onze fanatieke Ameland ganger Egbert komt met het voorstel naar Ameland te gaan.
Een aantal opties staan open, een mooi hotel in Nes en een perfecte repetitieruimte in
’t Wantij in Buren, tevens geschikt voor andere programma onderdelen die we in petto
hebben en deelname aan het Frisia Cantat Festival aldaar. We zijn het er als commissie
snel over eens, maar we moesten de leden nog over de streep krijgen.
Dus weer een info bulletin uit laten gaan met peiling voor deelname.
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Het idee valt goed en 34 personen geven zich spontaan op. Het WESTCORD NOORDSEE
hotel wordt geboekt van 08 t/m 11 October 2021 met als voorwaarde de mogelijkheid
van annulering tot 1 maand voor aanvang van het weekend.
En nu maar duimen dat het corona monster geen roet in het eten gooit. Maar HOERA 6
maanden en 6 editie Ameland Express verder is er dan eindelijk groen licht.
Er komen zowaar nog twee personen bij: terugkerend oud lid Ap en zijn enthousiaste
Anne.
Omdat wij ons van onze beste kant willen laten zien, wordt er nog nieuwe kleding
aangeschaft. Dit met dank aan het voorwerk van Egbert.
Op 4 oktober ging ik samen met Doetie naar Ameland om een aantal zaken voor te
bereiden, inkopen te doen, te zoeken naar locaties waar we als straatartiesten onze
zangkunst ten gehore kunnen brengen want het Frisia Cantat festival werd gecanceld.
Het Hotel hebben we benaderd voor de kamerindeling en de ontvangst op
vrijdagmiddag 8 oktober..
Om rond 16.00 uur arriveert de groep en kan het feest beginnen.

Daar zit muziek in!!
Veel leesplezier: Clemens

Verslag Ameland

Pg. 03

Verslag Ameland
Ameland in poëzie! Herinneringen van Anne.
Er was lang naar uitgekeken,
we telden de maanden en de weken.
Alle informatie was al binnen,
dus de reis naar Holwerd kon beginnen.
Om 12.00 uur waren daar alle
blije bekkies,
in hun kekke, nieuwe, blauwe
jekkies!
De tocht naar Ameland, heerlijk
in de zon,
toch zaten er ook mensen in de
salon.
In Nes stonden de busjes al klaar.
De kamerverdeling ging per paar.
Dit alles werd in goede banen geleid,
door Clemens en Doetie, met grote vlijt.
Op naar Nobel, niet voor niets,
want iedereen kreeg een elektrische fiets.
Voor Bob was het een beetje wennen,
hij viel zomaar om, maar liet zich niet kennen!
Nog even aan de bar voor een biertje of twee,
daarna naar het ‘podium’ voor het diner.
Heerlijke culinaire verwennerij, onbetwist,
al werd door een enkeling het piepertje gemist.
De volgende morgen bij de klok van acht,
werden de mannen aan het ontbijt verwacht.
Rustig uitslapen was er niet bij,
want om 10:00 uur aanwezig bij ‘t Wantij.
De meisjes mochten wat later ontbijten,
en hadden zo hun eigen activiteiten.
Sommigen fietsten weg op hun gemakje,
anderen aten bij de Jong een gebakje.
Snel weer naar huis voor een hapje brood,
want we moesten door naar de
Robbenboot.
Harry had genoeg van al dat getrap
En kreeg een duwtje van onze Ap
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Eerst aan boord een appeltaartje,
daarna het wad op, met een vaartje.
En ja hoor, na even zoeken zagen we al vlug,
een hele groep Robben op hun rug.
Een heerlijke middag, terug op ons gemak,
mooie ervaring en honderden foto’s op zak.
In Nes werden LDS optredens gepresenteerd.
Dat werd door het publiek zéér gewaardeerd!!
Hierna konden we ons nog eventjes vermaken,
maar om 6 uur zaten we weer aan de pastinaken.
Nadat we de broodpudding in ons giecheltje hadden
gestopt,
werden we alweer in het busje gepropt.
Op weg weer naar het mooie Wantij,
want daar wachtte Ellen, helemaal blij.
Daar leerde ze ons, zelfs de valse kraaien,
een moeilijk lied met veel draaien en zwaaien.
Best pittig, maar met arrogante koppen,
kwamen wij met ‘humfss’ en ‘dom, dom, dom’ op de
proppen.
Voldaan, maar vooral heel erg moe,
mochten we daarna naar ons bedje toe.
Dag drie gaf hetzelfde ritueel.
Maar verliep iets anders dankzij Jans’ aandeel.
Hij leidde de stoet naar ‘t Wantij,
maar hé, daar kwamen steeds weer diezelfde mensen
voorbij?
Zo kon het komen, dat was niet niets,
dat er niet 2, maar 6 km werd gefietst!
Gelukkig kon er nog voldoende geoefend worden door
de leden,
En was ‘juf’ Mieke weer helemaal tevreden.
En wat deden de partners van de andere sekse?
Die waren heerlijk op het strand aan het relaxen,
of reden en dat was wel heel gezond,
op hun fietsen het eiland rond.
‘s Middags mochten, na gedane zaken,
de mannen en vrouwen zich samen vermaken.
Al snel was het weer zes uur,
tijd voor een nieuw culinair avontuur.
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Er werd gekozen voor bloemkool of pompoen
en vooraf was er iets met watermeloen.
Daarna ging het weer ‘husje, musje’,
in groepjes van acht in het busje!
Voor een feestje in een versierde zaal.
De feestcommissie regelde het weer allemaal.
Jammer dat er weer 35 emmers terug naar Maarssen
gingen,
maar de mannen konden zo wel heerlijk zingen.

Ineke gaf een prachtig optreden met haar lange vent,
door die pruik had je hem bijna niet herkend!!
De wadlopers brachten ons gelijk,
een heerlijk lied van Johnny en Rijk.
Ook Bob en Jos raakten gevoelige snaren,
met hun gezang en hun gitaren.
Doetie kon zich niet bedwingen
En liet ons een prachtig lied in canon zingen.
Terwijl het koor, ‘you
never walk alone’
zachtjes zong,
toonden drie bassen hun hart, maar niet op de tong!
Schitterend aangekondigd door de Belgische Frans,
dat gaf dit optreden extra glans.
Een superleuke avond, zoals verwacht,
Toen snel weer naar huis voor de laatste nacht!
Zo brak de laatste dag weer aan
en zijn we weer op weg naar de boot gegaan.
Na een weekend met heel veel zingen,
en met een zak vol mooie herinneringen!
Dit uitje is helaas weer klaar.
Wat zijn we toch een fijne club met elkaar!
Het gedicht eindigt met een groot compliment,
voor het actiecomité u allen bekend!
De kanjers Clemens, Egbert en Jan,
maar ook de vrouwen konden er wat van!
Héél erg bedankt voor alle goede zorgen!
Slaap lekker en gezond weer op morgen!!

Anne Penris
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Zaterdagmiddagmiddag: Varen en zingen
Zaterdagmiddag was gereserveerd voor een uitstapje voor iedereen: een boottocht over de
Waddenzee om zeehonden te spotten. Dus dat werd na de repetitie in Buren snel terugfietsen
om rond 13.00 uur. bij de Robbenboot te zijn. Het werd improviseren om een lunch naar binnen
te krijgen. Gelukkig waren de dames zo lief om ‘s morgens inkopen te doen om de knorrende
magen van de zangers te bedienen.
Op de boot werden we hartelijk ontvangen door de
bemanning en we waren nog niet vertrokken of er kwam al
koffie met gebak. Goed geregeld Egbert!
Op de foto’s is te zien dat de stemming er meteen in zat.
Op de foto’s is het weidse uitzicht op de wadden te zien
vanuit de koffieruimte maar ook vanaf het bovendek.
Even was er
paniek toen
er
een
drenkeling
wanhopig zijn hoofd boven de ramen uitstak….
Paniek! Maar …. wacht even… het was een
bekende drenkeling! Zie foto. Zo’n boottochtje is
perfect om te relaxen en een praatje aan te
knopen. Gezellig, en het weer zat ook mee.
We waren aan de vroege kant dus op de eerste
zandbank waren geen robben te zien. Maar de
schipper liet zich niet uit het veld slaan en koerste naar een bank die aan het droogvallen was en
ja hoor, daar waren ze in groten getale. Alsof het een persconferentie van Rutten en de Jonge
was, begon iedereen driftig foto’s te maken. De schipper nodigde ook enkele mannen uit in de
stuurhut. Was interessant.
Maar de middag was nog niet voorbij want er
was toch nog een optreden geregeld in NES.
Om 16.45 u stonden we dus te zingen in de
grootste winkelstraat tegenover een terras.
Iedereen genoot want dat was ons eerste
optreden sinds tijden! Ook het terraspubliek was
prettig verrast en genoot zichtbaar van Mary Lou,
Annie en ander toppers van LDS.
Natuurlijk kan niet alles hier verteld worden maar
een aantal hoogtepunten willen we jullie niet onthouden zoals de:
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Zaterdagavond: Muzikale verrassing in ’t Wantij

met: ELLEN BAKKER, van beroep zangcoach met een conservatorium
opleiding en een brede kennis van al wat met muziek te maken heeft.
Zij heeft de overtocht naar het eiland gemaakt om de LDS dames en
heren zangles te geven met nuttige tips over het gebruik van je hele
lichaam.
Startend met het los maken van je
lijf oefenden we met aanwijzingen
van Ellen hoe we onze stem
kunnen gebruiken om emotie en
gevoel te leggen in een mooie
performance.
Vervolgens zijn we aan
slag gegaan om de door
haar meegenomen Ho
Hey Song onder de knie
te krijgen. Eerst in
groepjes, daarna met z’n
allen. Leerzaam maar
ook hilarisch.
Niet iedereen was er van
onder de indruk bleek
achteraf, maar dat was niet
te merken omdat iedereen
spontaan meedeed.
Ellen gaf afsluitend nog een toegift met een Ierse song.
Indrukwekkende klanken met de bijbehorende performance
en een demonstratie wat je met je stem kunt.
Ook plaatste zij nog een leuke reactie op Facebook.
Al met al was het een
geslaagd gebeuren. Een
extra nieuwtje was de presentatie van een nieuw kwartet
bestaand uit Jos, Kees, Jonathan en Derk met
ondersteunend lid Hans te Loo. Complimenten en applaus.
Dan te bedenken dat ze nog maar kort bezig zijn; repeteren
in de schietruimte van een oud politiebureau; schot in de
roos.
Dat we nog lang van jullie mogen genieten.
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Repetities: ‘t Wantij

Het was een werkweekend, dus waren er repetities; op zaterdag en zondagmorgen onder de
bezielende leiding van onze Mieke die ons meenam in een sessie die aanvankelijk door haar
wegens ziekte afgemelde dochter, zou worden gedaan.
Zij nam dit met verve voor haar rekening. De koorleden werden in groepen verdeeld met elk
een opdracht op eigen wijze de song Summertime ten gehore te brengen. Het gaf een
verrassend resultaat met een paar zeer geslaagde Summertime uitvoeringen.
Mieke kreeg loon naar werken.
De geplaatste foto’s spreken voor zich.
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Terwijl de mannen in ’t Wantij druk aan het repeteren waren om de kwaliteit op te vijzelen
konden de dames zich naar hartenlust vermaken met winkelen, fietsen, koffieleuten met iets
lekkers erbij.
Dit alles werd omgeven door heerlijke ontbijten en
diners in de speciaal voor ons gereserveerde
ruimte in het hotel.
Niet te vergeten de gezellige borreluurtjes in de
bar die ook vaak werden gebruikt voor informatie
vanuit het Amelandcomité of een praatje van
voorzitter Kees.

Alles bij elkaar was het Amelandweekend een leuke en zinvolle belevenis voor de
LDS-FAMILIE.
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Zondagavond: Open Podium!
Al vrij snel werd in de Amelander Express vermeld dat er een Open Podium zou komen: een
verzameling van optredens van allerlei aard zoals we gewend waren bij de jaarlijkse slotbarbecue
in de tuin van Hans Heinsius. Onze gedachte was dat dit uitstekend zou passen bij dit feestelijke
uitje dat we na lange (corona)tijd weer zouden hebben. En ja hoor, al in september kreeg ik
aanmeldingen van verschillende kanten en kon er op zondagavond een zeer afwisselend
programma gepresenteerd worden.
Dat belooft wat te worden gezien de opgave van deelname, maar voordat dit zover is moet er
eerst nog wel iets gebeuren, Egbert en Clemens hebben het op zich genomen ’t Wantij in
gereedheid te brengen door inrichting en versiering van de ruimte zodat deze klaar is voor feest.
Dat heeft ze vast vaker gedaan denk ik want al snel
was de hele zaal “I like the flowers” door elkaar aan
het zingen, eindigend met dowakadoe. Heel leuk.
Later op de avond hebben we het nog een keer
gedaan en dat ging nog beter.
Daarna kwam er
twee hippies het
toneel op die in
plat Amsterdams
een lied
begonnen in te
leiden en daarna
Doetie bijt de spits af met een canon
te zingen en ook
de zaal met LDS’ers en partners overhaalden om mee te
zingen. Klasse, je moet het maar durven en de tijd nemen
om de hele act voor te bereiden. Kei leuk, Ineke en Sjoerd.

Flower Power

Het koor werd opgetrommeld zonder Ap, Kees en Jan v B.
het koor zette “You never walk alone” in, na de intro
betraden die drie
het podium en
begonnen met
overdreven
performance het
eerste couplet te
zingen.
Bij de RAIN
kwam een
paraplu
tevoorschijn en
kwam er water uit een verdachte hoek en bij HEART
werden de regenjassen geopend en kwam er een hart tevoorschijn.
Een comeback van een hilarische Stage Presentation bij het 15-jarig jubileumfeest in
Haarzuilens.
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Typ hier De Oldies

Presentator Jan
kondigt
vervolgens het
duo Harry en
Ineke aan die in
een duet hun
eerste
verliefde
ontmoeting
bezongen.
Gedurfd, soms
ontroerend en
heel bijzonder.

Vervolgens was het de beurt aan de Oldies d.w.z. de oudgedienden van het koor die al ongeveer
28 jaar mee zingen: Leo, Derk, Bob, Hans H. en Frans. Zij zongen geroutineerd en goed 2 Cat
songs. Gezien het tijdstip van de avond waarbij een vrolijke borrel werd geschonken, een
prestatie van formaat!
En natuurlijk kon een Ameland Song niet ontbreken
Leo (zang), Jan v B (zang) en Hans H.(zang en
gitaar), zij vertolkten het Amelandlied van Johnny
en Rijk uit een ver verleden.
Een couplet ging ook over LDS. Het lastigst was
tjakkehoeke tjakkahoeke tjakkehoekewa enz.
omdat dat in hoog tempo gezongen moest worden.
Maar ze kwamen eruit met hoedjes, bretels en al.

Maar het was nog niet voorbij.

Als laatsten zagen we Jos en Bob met hun gitaren
opkomen. Zij vermaakten de zaal met enkele goede
en bekende songs die ook meegezongen konden
worden. Maar daar hoef je bij een koor niet bang
voor te zijn. Het was leuk! Meezingen kon ook met
een tweede Amelandlied door Hans H naar voren
gebracht. Via de telefoon kon iedereen de tekst
meezingen. We zijn wel senior maar duidelijk wel in
de 21ste eeuw!

Als afsluiting van deze geslaagde avond wordt de
commissie nog toegesproken door Ria, zij bedankt de organisators namens de meegereisde
dames aangevuld met een leuke surprise uit het mooie Ameland.
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En als eenieder moe en voldaan met de taxibusjes naar het hotel wordt gereden blijven er nog
wat mensen achter om ’t Wantij in goede staat achter te laten vergezeld van een traktatie voor
Tresa de beheerder die ons zo gastvrij en tegen een vriendelijk tarief het gebouw heeft
toevertrouwd.
Daarmee was ook voor de werkgroep het feest ten einde en kunnen ook zij met de laatste
achtergebleven taxi-bus naar het hotel.
Zo werd deze creatieve en gezellige laatste avond een mooie afsluiting van onze
Amelandreis, maar de herinnering blijft.
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Pg. 13

LDS op de fiets!
Let op er worden geen namen genoemd, die kun je zelf bedenken. Zie (………….)
In de voorbereidingen had iedereen al aangegeven hoe ze zich wilden verplaatsen op
Ameland. Het resultaat was dat 5 mensen hun eigen fiets of een motorfiets (……………..)
meebrachten, 1 stel de auto mee naar het eiland nam (……………), en dat de rest een fiets
gingen huren op het eiland. Dat was heel handig omdat we vaak naar Buren moesten fietsen
voor de feestjes ’s avonds en de repetities.
Dat ons koor een tikkeltje naar de seniorenkant is
opgeschoven werd duidelijk door het gezucht en gesteun
(…………), de vele elektrische fietsen en het pijnlijke been
van een koorlid (…………). Maar er werd gefietst en dat was
gezond en prettig want
het weer zat redelijk
mee.
Daarom was het toch
opmerkelijk dat er
gemopperd werd toen
een van de organisatoren (……………….) een creatieve
route naar Buren nam en het halve koor 6 km op
sleeptouw nam i.p.v. 2,5 km. Nou ja, er werd eigenlijk niet
moeilijk over gedaan, wat tekenend was voor de goede
sfeer.
Even niet aan gedacht dat de route was aangeleverd in de Ameland Express
Hij heeft het nog wel lang moeten horen! Verder was het prettig om even naar het strand te
fietsen in de vrije tijd en later naar de Robbenboot en het optreden.
Voor de late avonden werd overigens een taxi ingezet.
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PR op hoog niveau

Bij thuiskomst.

Herinneringen: Jan, Egbert en Clemens
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Herinneringen: Jan, Egbert en Clemens

Terugblik Jan

Ameland? O ja, dat was leuk. Door de dagelijkse gang van zaken raakt een
mooie herinnering snel op de achtergrond. Maar met deze laatste AmelandExpress steken wij daar een stokje voor. Met de commissie maandenlang
informatie verzameld, vergaderd en geregeld om alles klaar te krijgen.
Eerst zou het Ierland worden maar Egbert wist snel dit alternatief te vinden
toen de conventie niet doorging.
Ik kijk met voldoening terug op een geslaagd weekend. Natuurlijk was het
jammer dat het zangfestival en de workshops niet doorgingen maar we konden
2 x repeteren, er was toch een optreden met veel partners en erbij was het
supergezellig.
Met aanpakkers als Clemens en Egbert was het fijn samenwerken. Bedankt
jongens! En ook dank aan alle deelnemers die met een vrolijk gemoed het
programma hebben doorlopen en aan de goede sfeer hebben meegewerkt.
Jan

Bekijk ook de filmbeelden die Sjoerd het hele weekend door heeft geschoten en op
YouTube heeft gezet!.
https://youtube.com/playlist?list=PL5TfsYmQIuTeXGG0yOW5ATc7b859gFoXL
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Herinneringen: Jan, Egbert en Clemens

Terugblik Egbert

Daar staan we dan, niet op Schiphol niet met 20 andere koren op
de Pier naar Ameland voor het koren festival.
Maar alleen met ons koor met de dames voor een gezellig oefenweekend.

Na maanden van intense voorbereidingen, vele afzeggingen vanwege
Corona zijn we er toch in geslaagd om een leuk programma neer te zetten.
Nu terugkijkend op het weekend, het is geweldig geweest.
De Robbentocht, twee feestavonden,oefensessies en het spontane optreden
in Nes waarbij de gasten op de terrassen in de zon hebben genoten van
onze zang.
Ik kijk met plezier terug op deze reis en het mooie eiland Ameland.
Dank aan de andere teamleden Clemens en Jan.
Alleen als team lukt het om zulke evenementen te organiseren.
Egbert
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Herinneringen: Jan, Egbert en Clemens

Terugblik Clemens
Stel je me nu de vraag: wat vond je van het werkweekend Ameland dan is
mijn antwoord kort en simpel ………jullie waren er allemaal bij dus laat het
antwoord zich makkelijk raden, en HOEZO WERKWEEKEND?

Terugkijkend, het was een pittige klus met veel passen en meten om het
programma rond te krijgen hoofdzakelijk veroorzaakt door corona perikelen.
Maar álles zat erin: repetities, coaching, optredens, activiteiten, gezelligheid
met elkaar en dat alles met GEWELDIG weer.

Resumé kijk ik terug op een mooie periode en de samenwerking
met Egbert en Jan. Heb het met veel plezier gedaan.
Het was een FEESTWEEKEND en voor herhaling vatbaar.
Iedereen bedankt
Leuke verrassing was de doos Merci
Hartelijk dank: Ineke de Boer.

Clemens
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Het actiecomité
Egbert Hazekamp
Jan van Bergen
Clemens van Ewijk

Contact info: lds@doecle.nl
www.lakedistrictsound.nl

Het actiecomité

