
 
 
 

Vakantie Ameland 

6 juni / 13 juni 2014 
 

 
Deelnemers: Hans Schaven, Rolf van Winden, Henk Gals en Wim de Groot 
 
Begeleiding: Ben Vermeulen en Els Huysing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag 6 juni 
 
Om ongeveer 10 uur arriveren Wim, Hans en Henk, bij Tendens. Ben en ik zijn ook aanwezig en na 
het kennismaken drinken we koffie met een lekker koekje erbij. 
 
De bus staat klaar en we krijgen alle hulp bij het inladen, na het afscheid nemen van iedereen   ,,, 
instappen,,, 
 
Op naar Veenendaal waar Rolf op ons wacht met zijn vader en moeder, na een dikke knuffel stappen 
we in de bus op naar Ameland !! 
Onderweg nog een keer een sanitaire stop en dan zijn we om een uur of 3 bij de boot naar Ameland. 
Helaas moeten we wat langer wachten voor de overtocht, want er is een half uur vertraging. Het is 
gelukkig heerlijk weer en we kijken lekker naar de boten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan begint de overtocht. Al die auto’s en mensen 
aan boord. Het is erg druk omdat het bijna 
pinkstervakantie is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We rijden de boot af en gaan naar Hollu.  Richting het kerkje en daar achter ligt ons 
hotel    ,,Suudwester,, Daar is een gezellige ontvangst met koffie en cake. Nou dat smaakt prima na 
z,n lange reis. De kamers gaan we beneden indelen, Rolf en Hans samen en Henk en Wim samen. 
Wij slapen boven. Ben aan de ene kant en Els aan de andere kant. 
 
Dan is het etenstijd. Het wordt binnen gebracht op een wagen en we mogen zelf opscheppen. We 
hebben vandaag een eenvoudige maaltijd ,althans dat zegt de kok. Tomatensoep met 
worstenbroodjes. Het smaakt lekker hoor. 
 
De mannen gaan daarna toch nog even bier en wijn halen. Ze boffen, de winkels zijn nog open. 
Met een drankje en wat lekkers kletsen we nog wat en gaan dan na een vermoeiende dag lekker 
slapen. 
 
 
 
 



Zaterdag  7 juni 
 
Wij worden verrast met een heerlijk ontbijt om half 10, mooie tijd om de dag te beginnen. 
We hebben tenslotte vakantie, er is een leuk plan bedacht voor de komende dagen en geven dit door 
aan onze gastvrouw Dorien. Zij zorgt voor alle afspraken. 
De mannen gaan nog even boodschappen doen en daarna drinken we gezellig koffie/thee in de tuin. 
 
Het is heerlijk weer. Henk gaat op de skelter  [er staan 2 grote ] Els duwt want hij komt niet vooruit, 
dolle pret. 
 

 
 
Rolf gaat het ook proberen maar hij kan niet trappen, jammer !!! dan maar weer duwen. 
Hans gaat het ook proberen en met zijn lange benen lukt het aardig. 
 
We eten een broodje en daarna gaan we kaarten kopen in het dorp, een lekkere wandeling die stopt 
bij een leuk terras. 
 
Ik durf het bijna niet te vertellen maar Rolf vind de serveerster wel heel erg leuk, hij kan zijn ogen 
niet van haar afhouden en wil zelfs met haar op de foto. Haar naam is Suzan 
 
Dan is het tijd om weer terug te gaan naar ons hotel en dan vliegt er nog een kushand richting Suzan, 
Rolf bloost. 
 
s,Middags worden de kaarten geschreven , Hans doet niet mee ,geen zin. 
 
Om half 5 gaan we naar het strand, daar gaat de reddingsboot te water, getrokken door 8 paarden 
We hebben een mooie plek en kunnen alles goed zien, een 4 span aan de ene kant en ook een aan de 
andere kant, als ze ver genoeg in zee zijn  gaan de paarden spannen los en gaat de boot verder. 
 
Zelfs de robbenboot ligt aangemeerd om dit spektakel te zien, dan is alles weer voorbij en gaan we 
huiswaarts. 
 
Wat zal de maaltijd ons brengen ? Rolf denkt dat we een kippenpoot krijgen en laat hij nou gelijk 
krijgen. Verder een grote schaal nasi, salade, pindasaus en kroepoek. En dan ook nog een toetje. 
 
Deze dag was snel voorbij. s’Avonds hangen we lekker voor de tv en dan naar bed. Welterusten! 
 
 
 
 



Zondag 8 juni 
 
Vannacht zijn we allemaal wakker geweest, er ging om 3 uur een alarm af in het hotel. Je schrikt je 
wezenloos. Uiteindelijk is de boosdoener van het plafond verwijderd na een inspectieronde rond het 
hotel, zijn de mensen gerust gesteld weer gaan slapen. 
 
Dan is er om half 10 weer een heerlijk ontbijt en praten we toch nog na over het gebeuren van die 
nacht. 
 
We drinken koffie /thee in de tuin het is prachtig weer. 
 
Met de lunch eten we brood met gebakken eieren met spek. Lekker !!! 
 

 
 
 
 
 
 
Om half 2 horen we hoefgetrappel, de paarden trekken 
de huifkar tot onze deur. 
 
 
 
 

 
We gaan een rit maken, eerst even de paarden aaien, de koetsier geeft ons er alle tijd voor. Henk 
vind het prachtig. Hij wil alles even voelen en aftasten. Wim en Rolf willen ook de paarden aaien. De 
paarden zijn erg rustig.  
 

    
 
De koetsier verteld uitgebreid over het paardenspan. 
 
Dan gaan we op pad. Eerst gaan we naar het strand. Het is laag water dus dan kunnen we over het 
strand. Bij hoog water neemt de koetsier een andere route. Nu trekken de paarden ons het duin op 
met een flinke vaart. 
Na de duinen volgt het bos, de koetsier heeft sinds dit jaar toestemming om door het bos te rijden. 
De paden zijn breed genoeg om met de huifkar er door te gaan, Rolf en Ben zitten op de bok en de 
koetsier verteld de geschiedenis  van het eiland. We moeten hem attent maken op ons budget, 
anders rijdt hij gewoon verder. Al met al een hele leuke rit. We worden weer netjes voor de deur 
afgezet. 



 
 
We besluiten om nog een terrasje te pakken in het dorp waar Wim een rondje geeft en dan is de 
middag alweer voorbij en is het tijd voor het diner. 
 
Weer raden we wat voor eten we krijgen. Rolf super! Je zat weer goed! Patat, schnitzel, salade en ijs 
toe. Wat worden we verwent hier. 
 
s’Avonds spelen we een spelletje 4 op een rij. Rolf verliest van mij. Dat vind hij niet leuk, iedere keer 
weer een spelletje en nog 1 en nog 1 de eindstand, vertel ik niet! 
Met een biertje en een wijntje is het een gezellige avond. 
 
Het hele stel gaat om een uur of 11 naar bed. Ben en ik kletsen nog even na. 
 
Maandag 9 juni 
 
We worden wakker door het zonnetje en eten weer een lekker ontbijtje om half 10. 
 
Het plan voor vandaag is om naar het dorp Nes te gaan. We willen naar het spoorweg museum. Tot 
onze teleurstelling kunnen we niet naar binnen met de rolstoelen jammer ! 
De meneer zegt nors dat we maar moeten klagen bij de gemeente. 
We gaan het dorp in om wat souvenirs te kopen, ook dat gaat niet zo soepel. De mannen weten niet 
wat ze moeten kopen dus besluiten we maar  een terrasje te pakken, dat is altijd gezellig. 
Daarvandaan gaan we onze gepende picknick houden, vlakbij de jachthaven. 
Met de wind in ons haar en veel zon eten we onze broodjes met zalm/ ei/ hamprei salade etc. 
Gezellig met een mooi uitzicht over de zee. 
 



Terug naar het hotel  zitten we in de tuin in afwachting van ons diner. We zijn allemaal gek op eten 
en het smaak erg goed. 
Het diner is vandaag een hollandse maaltijd, aardappels rode kool met appeltjes en een sukade lapje. 
En vla toe. 
 
Dan weer koffie in de tuin. Dorien komt ons waarschuwen dat er vannacht storm komt. We moeten 
de ramen dicht doen want, het kan heftig worden. We wachten het af, drinken nog een lekker 
drankje en gaan dan slapen. Het erge noodweer bleef gelukkig uit. 
 
s’Morgens om half 5 hoor ik iemand stommelen beneden, ik ga mijn bed uit en kijk stiekem omlaag. 
Hans kon niet meer slapen en zat aangekleed op een stoel. Hij wilde niet meer naar bed, daar had hij 
geen zin in. Nou de anderen hebben heerlijk tot 8 uur geslapen. 
 
Dinsdag 10 juni 
 
Om half 10 (het is vaste prik) weer een heerlijk ontbijt en koffie in de tuin. 
Na het wilde weer vannacht, is het nu weer heerlijk buiten .Om een uurtje of 12 gaan we met de bus 
naar het dorpje Nes. 

 
 
We zitten daar nog lekker op een duin, eten een 
boterham en drinken wat , we wachten op de 
strand expres. 
 
Daar gaan we vanmiddag een tocht mee maken. 
De tocht gaat helemaal naar de punt van het 
eiland, waar we Schiermonnikoog kunnen zien en 
aan de andere kant Friesland. Het is heel helder 
om zo ver te kijken. 
 
 
 
 

Er zijn zeker nog 20 andere mensen aan boord ,die allemaal toch wel met hun voeten in de zee willen 
en daar krijgen ze de gelegenheid voor. We stoppen ongeveer een half uur. Wij maken in de 
tussentijd wat foto,s. 
 
Dan de rit terug over het strand waar we onderweg een strandjutter op pakken . Deze mevrouw was 
gaan lopen naar de punt en mag dan mee liften terug waar haar fiets bij paal 17 staat, dit doet zij 
bijna dagelijks. 
Ze vind van alles op het strand, verteld ze. Haar grootste vondst was een container met kleding. 
Na twee en half uur zijn we weer terug bij de opstap plaats. Het was een hele rit. 
 



 
 
 
In het restaurant is de sanitaire stop noodzaak, maar dan smaakt de koffie/thee met appelgebak toch 
ook wel erg lekker. Dan weer de waarschuwing dat er slecht weer komt. Nou wij zijn boffers want, 
weer is het niet erg. 
 
We stappen in onze bus en Ben brengt ons weer netjes terug naar de ,,Suudwester,, 
 
Na een half uur is het al weer etenstijd (ja ja we doen niets anders) en proberen te raden wat het 
diner nu weer is. 
 
We hebben het allemaal mis, maar het is wel erg lekker. Kerry soep, Rollade, Salade, Broccoli en 
gebakken aardappels en dan bitterkoekjes pudding toe. Wat willen we nog meer! s,Avonds na de 
koffie ook nog een drankje met chips en nootjes .  Er is s’avonds een reportage op de tv over 50 jaar 
beatles. Henk is een grote Fan en hij luistert met veel plezier en weet er erg veel van. Met veel 
nummers zingen we mee, leuk hoor zelfs de jonkies onder ons. 
Dan gaan we lekker slapen. 
 
Woensdag 11 juni 
 
We starten de dag met een heerlijk ontbijtje met een eitje. Wat ziet het er weer lekker uit, we 
smullen. 
Drinken koffie in de tuin want het weer is weer super en om 12 uur stappen we in de bus. 
 
Ben brengt ons naar het dorpje Nes, daar stappen we op de rondvaartboot ,,de Zeehond,, 
We gaan naar de zeehonden kijken. De kapitein verteld ons wat we van de reis kunnen verwachten. 
Na 3 kwartier varen bereiken we het natuur gebied waar de robben heerlijk lui op het strand liggen. 
Ze rusten daar uit in de zon ,na het eten. Ze hebben sinds van de week jongen. Dit jaar zijn ze vroeg 
met jongen. Normaal worden de jongen geboren rond de langste dag 
Door het zachte voorjaar komen de kleintjes eerder. We zien er zeker al 6 rondkruipen. 



 

 
 
De boot kan heel dicht bij het eiland komen, omdat de boot heel weinig diepgang heeft (ongeveer 60 
cm) Maar de kapitein vraagt wel of we allemaal stilte in acht nemen, anders schrikken de robben en 
dan gaan ze de zee in. Het is een heel mooi gezicht om dit van zo dicht bij te bekijken. 
 
Dan gaat de boot weer retour naar de aanleg steiger. Twee en een half uur later meren we aan. 
Na lekker uitgewaaid te zijn  stappen we in onze bus en rijden naar de oude boerderij. Daar is een 
zonnig terras waar we lekker neer ploffen. Wim gaat naar het toilet, waar hij zijn handen wast onder 
een oude pomp. Hij verteld dat we daar toch wel even naar moeten gaan kijken omdat dat zo 
bijzonder is.  Voor Henk is er ook een speciale verrassing. Binnen in de oude boerderij is in de bar een 
gedeelte van een tractor geplaatst. 
 

 



Het voorstuk met stuur ,contact sleutel , stoomfluit en verlichting is allemaal aanwezig. 
De voorkant wordt helemaal betast door Henk. Dan mag hij ook achter de bar, waar hij overal aan 
mag zitten, de stoomfluit laat blazen en een heel verhaal verteld over de tractor. Hij weet er erg veel 
van. leuk hoor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij vraagt of ik een foto wil maken met de serveerster ook zij 
vind dit goed, en haar naam is ook Suzan. De foto is leuk en 
ik beloof Henk dat ik hem opstuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We lopen nog even verder het dorp in en Wim koopt mooie presentjes voor de familie. Rolf koopt 
nog iets voor Vaderdag en dan gaan we echt terug naar de Suudwester. 
 
Waar…, het eten al weer klaar staat, we eten vandaag meloen met ham vooraf. Daarna lasagne met 
salade en karamel vla toe. Wat een boffers zijn wij. 
na een gezellige avond met een hapje en een drankje en een spelletje  gaan we lekker slapen. 
 
Donderdag 12juni 
 
Het heerlijke ontbijt waar we zo aan gewend zijn, wordt weer gebracht. We smullen alweer en 
drinken daarna ook weer koffie in de tuin. Henk en Ben gaan nog even naar het dorp. Henk wil een 
foto lijstje kopen voor die foto met tractor en Suzan erop. Nou ook dat lukt. 
 
Ben en Hans gaan nog even naar het dorp om de laatste boodschappen te doen. 
 
Hans is deze week wel onze trouwe boodschappen man geweest, super! Hans we zijn trots op je! 

 
 
 
 
 
Dan gaat Els pannenkoeken bakken. Een hele stapel 
en die worden onder de parasol in de tuin 
opgegeten.  
 
 
 
 



Dan even uitbuiken, het is inmiddels een graad of 24, Rolf gaat een dutje doen. 
De andere gaan hun koffers inpakken, want morgen stappen we vroeg op. Er is vanmiddag hockey op 
tv en ondanks de warmte gaan we toch kijken. 
 
Ons laatste diner komt er dan ook al weer aan. Groente soep vooraf, gepofte aardappel met zure 
room boontjes en een speklap, zeg nou zelf ,,dat kan slechter,,en als toetje chocolade mousse. pfffffff 
dat wordt uitbuiken. 
 
Die avond eerst nog een hockey wedstrijd en dan voetbal kijken. 
ja we kunnen er niet omheen. Met z’n allen voor de tv, chips, kaas, bier en wijn we maken alles op! 
en dan wordt Nederland ook nog wereld kampioen! 
 
Zo sluiten we een gezellige week af ,lekker slapen en morgen naar huis. 
 
Vrijdag 13juni 
 
We moeten vroeg ons bed uit. Het zonnetje schijnt al. Het ontbijt wordt om 8 uur gebracht en we 
schuiven aan. 
 
De koffers staan klaar, nog even alles nalopen, niets vergeten.  Ben richt zich op de auto, inladen en 
dan kunnen we vertrekken. Op naar de boot. 
 

 
 
De overtocht is om half 11. We krijgen een mooie plaats helemaal vooraan op de boot. Dus een 
prima uitzicht op zee. Friesland komt in zicht en dan rijden we weer de wal op. Nog een lange rit naar 
huis. Onderweg nog een sanitaire stop waar Rolf graag voetbal plaatjes wil kopen voor zijn boek, 



maar helaas zijn ze op, jammer voor Rolf . Maar de kassa jufvrouw geeft hem een oranje voetbal van 
het Nederlands elftal en Rolf horen we niet meer!!!!! 
 
We eten bij een picknick tafel onze laatste boterhammen op en dan gaan we echt naar Veenendaal 
Rolf wordt daar door zijn ouders opgehaald en dan rijden we door naar Tendens in Arnhem. 
 
Hans, Wim en Henk worden daar opgehaald en zo komt er aan een einde aan een gezellige week. 
 
Mannen bedankt!  wie weet zien we elkaar nog eens op een volgende reis. 
 
De groeten van Ben en Els 
  
                                                 
           
                                                     
 


