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Dag 1: vrijdag 11 augustus 

De dag van vertrek. 

 

Om half 11 was het dan zo ver de reis naar Ameland kon beginnen. Jim, Peter en de 

reisbegeleiding vertrokken vanaf Arnhem op naar Veenendaal om daar David op te 

halen. Van Veenendaal moesten we helemaal naar Holwerd toe, gelukkig hebben we 

tussendoor even een pauze om wat te kunnen eten en drinken en voor sommigen ook 

gelijk een stop om naar het toilet te kunnen gaan. Na de tussenstop moesten we nog een 

klein uurtje rijden om bij de boot te komen, we stonden als snel in de rij om de auto 

aan te melden alleen misten we nog twee vakantiegangers: Thelma en Willem. Terwijl 

Margriet met de anderen in de bus bleef ging Chantal op zoek naar Thelma en Willem 

die ze al snel had gevonden. Thelma zat rustig op een bankje te wachten en zat te 

genieten van het heerlijke zonnetje en Willem stond binnen te wachten. Samen op na 

de bus, de spullen inladen en de bootreis kon voor ons eigenlijk wel beginnen, maar we 

moesten nog even wachten op de boot. Om kwart over 3 was het dan zo ver, de boot ging 

vertrekken. Op het dek mochten we helemaal vooraan staan met de bus, zo konden we 

heerlijk met zijn allen blijven zitten, raampjes open voor de heerlijke zeelucht, een 

snoepje en wat lekkers om te drinken. We zaten snel midden op zee met het uitzicht op 

Ameland, onderweg kwamen we de boot tegen die van Ameland terug naar Holwerd 

ging. Na een bootreis van 45 minuten kwamen we aan op Ameland, omdat we vooraan 

stonden konden we zo van de boot af en waren we al weer snel onderweg om het laatste 

stukje te rijden. Op naar Hollum waar we in het groepshotel ‘Suudwester’ verbleven in 

het huisje ‘de Piggelmee’.  
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Daar aangekomen eerst samen lekker een bakkie koffie en thee gedronken. Terwijl 

Willem, David en Margriet vast de eerste boodschappen ging halen voor het avondeten, 

het ontbijt van morgenochtend en wat lekkers voorbij de koffie vanavond werd bij de 

rest hard gewerkt, de bedden moesten opgemaakt worden en de koffers uitgepakt. Na 

flink wat zweten stond alles op zijn plek en konden we echt gaan ontspannen en 

vakantie vieren. Al snel kwamen 

David, Willem en Margriet 

terug met de boodschappen 

en kon er gekookt worden. 

Terwijl Margriet druk 

bezig was met het koken 

gingen Jim en David aan 

de slag om de tafel te 

dekken. Al snel konden we 

met zijn allen genieten van 

het heerlijke avondeten, 

wat waren wij daar aan toe. 

Voor Thelma speciaal rijst 

met kip en groentes en voor 

de rest lekker macaroni 

met voor David speciaal 

vega-gehakt wat ze 

gelukkig hadden in de 

winkel in de buurt.  

Na het avondeten ging de televisie aan en konden we genieten van de avonturen van 

Geer&Goor. De geluiden die één van onze vakantiegangers hierbij maakte, we noemen 

verder geen namen, waren zo leuk dat we het jammer vonden dat we die niet in het 

verslag konden neerzetten. Ondertussen druk gekletst over wat iedereen leuk lijkt om te 

doen deze vakantie, één ding was duidelijk iedereen hield ervan om lekker uit eten te 

gaan dus dat moest in ieder geval gaan gebeuren. Een lekkere bak koffie erbij en een 

lekkere oranje koek, helaas nog niet de echte van de bakker maar die halen we zeker 

nog van de week. Om de dag af te sluiten nog gezellig een biertje, sapje of een lekkere 

radler met wat chips erbij. Daarna was het toch echt tijd om ons bed op te zoeken voor 

de eerste nacht op Ameland.  
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Dag 2: zaterdag 12 augustus 

De dag van de heerlijke frisse zeelucht. 

 

 

De eerste ochtend begon lekker rustig, we hadden de avond ervoor afgesproken om 

lekker uit te slapen. Om 9 uur kwamen de eersten uit bed om eens lekker te douchen en 

klaar te maken voor de nieuwe dag. Toen iedereen zo ver was, was het tijd om met zijn 

allen te ontbijten. Gisteren waren we helemaal vergeten om een voorstelrondje te doen 

dus daar was het bij het ontbijt een mooi moment voor. Iedereen stelde zichzelf voor 

zodat we daarna elkaars namen goed konden onthouden.  

Na het ontbijt was het tijd om lekker even rustig aan te doen, de een ging een 

woordpuzzel maken terwijl de ander het heerlijk vond om even televisie te kijken. 

Willem en Chantal hadden te 

veel energie om rustig te 

zitten en besloten eens op de 

skelter een rondje te gaan 

maken en hard dat Willem 

kan op de skelter. Hij sjeesde 

er zo vandoor, gelukkig 

wachtte hij op iets verderop 

weer op Chantal. Wat was dat 

genieten, lekker een rondje 

door Hollum gemaakt met 

zijn tweeën. In de middag 

aten we lekker een broodje 

uit het vuistje.  
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Daarna was het tijd om eindelijk eens naar het strand te gaan om de mooie zee te 

bewonderen. Hop de bus in met zijn allen en op naar het strand. Eenmaal op het 

strand aangekomen werd er door wie dit wilde druk gezocht naar de mooiste schelpen 

van het strand voor in het glazen potje. Ook werd er goed genoten van het lekkere 

windje, even lekker uitwaaien met zijn allen totdat… het begon met regenen. We 

besloten om snel terug te gaan naar de bus want met regen op het strand was ook niet zo 

fijn. Onderweg naar het busje nog even geschuild bij een overkapping omdat het wel 

erg hard begon te regenen. Nadat het regenen was gestopt en het zonnetje zich weer liet 

zien liepen we verder naar het busje aan de andere kant van de hoge duinen.  

 

Op naar de supermarkt in Nes om de boodschappen voor aankomende dagen te doen. 

Terwijl David, Thelma, Willem en Margriet de winkel in doken bleven Peter, Jim en 

Chantal in de bus wachten. Peter was lekker in slaap gevallen en Jim en Chantal 

hebben gezellig muziekjes zitten luisteren en lekker zitten kletsen met zijn tweeën. Met 

daarbij een mooi uitzicht op allemaal grote vliegers, deze konden we nog net over de 

duinen zien. Nadat alle boodschappen in de bus waren geladen konden we door naar 

Hollum waar we nog even een tussenstop maakte. Bij een souvenir winkeltje werden de 

ansichtkaarten gescoord om naar het thuisfront te kunnen opsturen. Weer in het 

huisje aangekomen werden alle kaarten direct geschreven zodat ze zo snel mogelijk op 

de post gedaan konden worden.  

 



 

Ameland 2017 

Vanavond stond er heerlijke boboti op het menu en voor David 

werd er een heerlijke pasta met courgette gemaakt. Het 

smaakte heerlijk, Peter vond het avondeten zo lekker dat hij 

bijna zijn bord er bij aflikte. Gelukkig had iedereen nog een 

plekje over voor een heerlijk toetje, ook hier werd een bakje 

bijna zo schoongemaakt dat hij bijna terug de kast in kon. Na 

het eten wilde Peter graag helpen met het afdrogen van de 

spullen die niet in de vaatwasser konden. Terwijl Peter, 

Thelma en Chantal de keuken weer helemaal netjes maakte 

gingen Willem en Margriet op pad om de ansichtkaarten op de 

bus te doen.  

 

 
 

Om 20:00 uur was het dan zo ver, tijd voor een lekkere bak koffie met een lekkere koek 

erbij. De televisie aan met ‘Ik houd van Holland’, waar we met zijn allen mee konden 

spelen en raden wat de juiste antwoorden zouden zijn. Daarna werd er nog ‘Het zijn 

net mensen’ gekeken waar er ook meegeraden werd wat de juiste antwoorden zouden 

zijn. Om 23:00 uur was het voor iedereen tijd om het bed eens op te gaan zoeken en 

lekker te gaan slapen.  
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Dag 3: zondag 13 augustus 

De dag van de vuurtoren en het pannenkoekenhuis. 

 

Zondag en dat betekend voor ons allen een rustdag. Lekker uitgeslapen verscheen 

iedereen rond half 10 aan het ontbijt met heerlijke croissantjes. Het slapen gaat de 

vakantiegangers er goed af. Naast dat ze lang uit kunnen slapen, slapen ze allemaal 

ook nog eens goed. Dat is goed om te horen, vakantie is ook om lekker uit te rusten en 

bij te komen. Deze vakantie staat in het teken van ontspannen en alleen dingen doen 

die je graag wil doen.  

Na het ontbijt hadden we niets op de planning staan, 

iedereen kon even doen wat hij of zij wilde doen. Er werd 

lekker gedoucht, een filmpje gekeken, een skelter tocht 

gemaakt en er werden T-shirts gekleurd die Margriet van 

huis had meegenomen. De skeltertocht van Willem en 

Chantal duurde langer dan verwacht, ze bleven langer 

dan een half uur weg. Wat de anderen niet wisten was dat 

Willem en Chantal hadden ontdekt dat de zee dichter bij 

was dan gedacht, hier hadden ze even lekker staan 

uitwaaien en genieten van het mooie uitzicht.  

 

 

Om 13:00 uur was het tijd om lekker middag te eten, omdat de zon goed scheen werd er 

besloten om lekker buiten te gaan zitten en daar ons broodje te gaan eten. Naast de 

boterhammen met kaas, kipfilet, appelstroop of iets anders lekkers hadden we ook een 

geroosterd broodje met heerlijke jam. Nog een lekker stuk fruit erbij. Echt vakantie 

was dit, lekker buiten in de zon een broodje eten samen.  
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Na het eten moesten er nog wat boodschappen gehaald worden, dit 

werd gedaan door: David, Willem, Jim en Margriet. Onderweg 

kwamen ze ook nog een leuke markthal tegen waar ze ook even 

lekker hebben rondgesnuffeld en wat leuke dingetjes hebben 

gekocht. Terwijl zij boodschappen aan het doen waren bleven 

Peter, Thelma en Chantal lekker bij het huisje. Peter was bezig 

met zijn kruiswoordpuzzels terwijl Thelma en Chantal genoten 

van de heerlijke zon. Het zonnetje begon toen wel erg fel te 

schijnen waarop Thelma en Chantal ook maar besloten even 

binnen te zitten. Ze probeerde Peter te helpen met zijn 

kruiswoordspelletje maar Peter wist de antwoorden allemaal 

veel sneller te bedenken.  

Om 16:00 uur was het tijd om ons klaar te maken om de vuurtoren van dichtbij te gaan 

bewonderen en daarna lekker uit eten te gaan bij ‘ONDER DE VUURTOREN’. 

Eenmaal bij de vuurtoren aangekomen zagen we dat deze echt heel erg groot was, zo 

groot dat hij niet van dichtbij op de foto paste. Maar gelukkig van een afstandje wel.  

 

Nadat een ieder van dichtbij op de foto was gezet was het tijd om het restaurant op te 

gaan zoeken die er bijna naast stond. Al snel mochten we ons drinken en eten bestellen. 

De volgende pannenkoeken werden er besteld: 

 David een lekkere tomatensoep met een tosti kaas erbij 

 Thelma een pannenkoek met salami en rozijnen 

 Willem en Jim een pannenkoek met kaas en spek 

 Peter een pannenkoek met kaas, spek, uit en champignons.  
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Er was geen plek meer over voor een toetje dus besloten we weer op naar huis te gaan. 

Op weg naar de bus kwamen we live muziek tegen, hier hebben we eventjes naar staan 

luisteren, en niet alleen luisteren. Sommigen genoten zo van de muziek dat ze een klein 

dansje waagde. Daarna hop met de bus naar het huisje waar sommigen weer een plekje 

hadden gevonden voor een lekker toetje. Waar de heren allen nog een lekker toetje 

namen genoten de dames van een lekkere kop thee. 

Om 20:00 uur was het weer tijd voor een lekkere kop koffie of thee met een koek erbij. 

Terwijl Willem, Peter en Jim nog even lekker buiten gingen zitten om van het mooie 

weer te genieten bleven Thelma en David binnen om ‘All you need is love’ te kunnen 

kijken. Willem en Margriet sprongen nog even op de skelter 

om een rondje door het centrum van Hollum te maken.  

Om 22 uur was het stil in het huisje, iedereen had het bed 

opgezocht en vertrokken naar dromenland.  
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Dag 4: maandag 14 augustus 

De dag van de robbentocht. 

 

Wat een heerlijke uitslapers zijn alle vakantiegangers, alweer zaten we uitgeslapen 

aan het ontbijt met zijn allen. Ondanks het vreemde bed slaapt iedereen heerlijk 

tijdens deze vakantie, helaas had niemand tijdens het ontbijt een droom te vertellen 

want er was niemand die had gedroomd. Na het ontbijt was er voor een ieder wat tijd 

om wat voor zichzelf te doen. Zo ging Jim lekker even onder de douche, maakte Willem 

weer een rondje met Chantal op de skelter door het dorpje en bleef de rest lekker aan 

tafel zitten om te tekenen, puzzelen of televisie te kijken. Willem en Chantal gingen op 

pad om eindelijk de lekkere oranje koek, die roze is, te scoren bij de bakker. Helaas 

ging dat feestje niet door vandaag, wel hebben we de koek besteld voor de volgende dag. 

Met lege handen kwamen zij terug bij het huisje waar iedereen een beetje teleurgesteld 

was omdat er dus nog geen echte oranje koeken waren. Gelukkig hadden we nog andere 

lekkere koekjes in de kast liggen dus hebben we die maar lekker opgegeten.  

Omdat we rond de lunch niet in het huisje zouden zijn werden er lunchpakketjes 

gemaakt voor onderweg. Om 12 uur was het namelijk tijd om de spullen te verzamelen 

en de bus in te gaan omdat we vanmiddag met de robbentocht mee gaan. Om 13 uur 

mochten we de boot op ‘MS Zeehond’ en al snel vertrok de boot. Onder het genot van een 

kopje koffie en thee met een heerlijk stuk appeltaart of gevulde koek konden we 

genieten van het prachtige uitzicht over de zee.  

 



 

Ameland 2017 

 

Er lagen een heleboel leuke boeken over de zee en de dieren die in de zee leven waar we 

lekker in konden bladeren. Na iets langer dan een uurtje kwamen we bij de zandbank 

aan, hier lagen een heleboel mooie zeehonden op. Thelma was al op het bovendek te 

vinden waar een schitterend uitzicht op de zeehonden was en waar ze kon genieten van 

de zon die lekker scheen. Alleen zag ze niet alleen zeehonden, ook kwam ze een hele 

mooie hond tegen op de boot die bij haar kwam om lekker geaaid te worden. Willem en 

Jim bleven op het benedendek waar ook een fantastisch uitzicht was op de zandbank 

met zeehonden. Peter en David bleven binnen zitten, vanaf de bank waar ze zaten 

konden ze de zandbank met zeehonden ook zien. Zo heeft iedereen, van verschillende 

plekjes, kunnen genieten van de mooie zeehonden. Toen de terugtocht ingezet werd was 

het toch tijd om nog te lunchen, daar hadden we tot dan toe nog geen tijd voor 

gevonden. Lunchen op de boot met uitzicht op het eiland, de vuurtoren en kerk waren 

voor ons het herkenningspunt waar ons huisje ongeveer zou moeten staan. Helaas 

kwam de kade al sneller in zicht dan gehoopt, toen de boot was vastgelegd moesten we 

toch echt de boot gaan verlaten.  
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Op de terugweg nog even langs de VVV om wat andere activiteiten te regelen en langs 

de Jumbo voor een paar boodschapjes, daarna op naar het huisje waar we nog even 

volop konden genieten van het lekkere zonnetje in de achtertuin.  

Om 18 uur doken kok Willem en kokkin Chantal de keuken in om het lekkere 

avondeten van vandaag klaar te maken: broccoli, krieltjes en een lekker stukje 

(vegetarisch) vlees. Omdat het nog zo lekker weer was besloten we om buiten op het 

terras ons avondeten te eten. En als toetje hadden we vandaag heerlijk schepijs, de 

chocolade ijs was de favoriet voor vanavond, zo lekker dat er nog een tweede toetjes 

ronde werd gedaan tot de bak helemaal leeg was.  

   
 

Na het eten was er voor iedereen nog even wat tijd om iets voor zichzelf te doen. Jim, 

Willem en Margriet gingen nog even lekker een rondje wandelen en kwamen een mooie 

molen tegen.  

Daarna lekker met zijn alleen een bak koffie en daarna nog 

een lekkere borrel. Na een indrukwekkende dag was het voor 

iedereen tijd om op tijd het bed in te duiken, morgen weer een 

leuke drukke dag in het vooruitzicht.  
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Dag 5: dinsdag 15 augustus 

De dag van het Nobels Nostalgisch Museum, Buren en 

het zwembad. 

 

Wat eerder dan de afgelopen dagen verscheen iedereen aan het ontbijt, de een wel wat 

meer uitgeslapen dan de ander. De reden dat we vandaag wat eerder aan tafel zaten 

kwam omdat we om 11 uur in Buren wilde zijn voor het Nobels Nostalgisch museum.  

Iets voor 11 stonden we voor een dichte deur te 

wachten maar gelukkig hoefde we niet lang te 

wachten want één van de medewerkers kwam 

speciaal voor ons de deur wat eerder open 

doen. Peter en Willem waren zo enthousiast 

dat we ze direct aan het begin al kwijt waren, 

ze waren zelf lekker een rondje gaan lopen om 

alle mooie spullen te bekijken. De rest liep 

lekker op het gemak een rondje door het 

museum, wat waren er veel spulletjes om te 

bekijken. Zo was er een hele boel te zien zoals 

een oude tabakswinkel, een school, een fietsenwinkel, een kapperszaak, een apotheek, 

een schoenmaker, een platenzaak, een tankstation, een heleboel oude auto’s, een 

cafeetje, een hoedenwinkel en nog vele losse spulletjes. Alle spulletjes die te zien waren 

heeft de eigenaar vanaf zijn 15e gespaard, de eigenaar is op dit moment 65 jaar dus dat 

zijn al 50 jaar aan verzamelde spullen. Bij de rondleiding werden er een heleboel 

verhalen verteld, waar de spullen voor gebruikt werden en hoe oud de spulletjes al zijn. 

De spullen waren zo mooi om te kijken, en dan vooral de auto’s, dat sommigen na het 

eerste rondje door 

het museum nog een 

rondje wilde lopen. 

Toen we allen wat 

in het gastenboek 

hadden geschreven 

was het toch echt 

tijd om het museum 

achter ons te laten, 

sommigen hebben 

nog een mooi boekje 

van het museum 

meegenomen. 
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Tijdens de wandeltocht van de parkeerplaats naar het museum kwamen we al langs een 

gezellig cafeetje en laat het nou net zo zijn dat we na het museumbezoek allemaal een 

beetje dorstig waren. Bij ons is 1 + 1 nog altijd twee dus dat werd tijd om eens lekker 

een bakkie te gaan drinken bij het café. Toen we eenmaal lekker zaten zag Willem dat 

er een trekker midden in de bar stond, dat hadden we allemaal nog niet eerder gezien. 

Na een lekker bakkie drinken zijn we weer naar de auto gegaan om in het huisje 

lekker te lunchen.  

 

Na de lunch was het voor Willem eindelijk tijd om eens lekker te gaan zwemmen en de 

anderen gingen het centrum van Buren eens bekijken. Thelma, David, Jim, Peter en 

Margriet werden door Chantal en Willem afgezet in Buren waarna zij zelf verder 

reden naar het zwembad in de buurt. Onderweg naar het 

zwembad ‘de Golfslag’ kwamen we nog langs een wei waar 

allemaal lama’s in stonden. We moesten toch wachten op een 

vrachtwagen die moest keren dus hadden we mooi de tijd om 

even na de lama’s te kunnen kijken. Een stukje verder zagen 

we het zwembad al, snel de auto parkeren en hop naar binnen 

toe. Snel omkleden, spulletjes in het kluisje en hop het water 

in. Willem is een echte waterrat en zwom 16 baantjes heen en 

weer in het mooie grote bad tussen alle spelende jongeren door 

en hij is wel meer dan 20 keer van de geweldige glijbaan 

afgegaan. Na een uurtje zwemmen was het voor Willem genoeg 

geweest en was het tijd om ons weer om te kleden.  
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In het centrum werd een leuke souvenirwinkel ontdekt waar Thelma een cadeautje 

heeft gekocht voor Paulien, Mark en voor haar zelf. Daarna nog even in de Primera 

geweest waar Peter een boek heeft gekocht die hij erg graag wilde hebben en waar Jim 

een cadeautje voor zijn schoonzus Paula heeft gehaald. Bij de Primera heeft Margriet 

even geïnformeerd of er nog meer leuke winkeltjes waren maar helaas, dit was het. Nog 

even de supermarkt in geweest om wat spulletjes te halen voor het eten. Daarna bedacht 

David zich nog, hij wilde graag toch nog een klok kopen die hij had gezien dus weer 

terug naar het winkeltje waar hij deze had gezien. Daarna werd er lekker op een 

bankje gewacht waar Margriet een berichtje stuurde naar Chantal dat ze klaar waren 

met shoppen. Op het moment dat Chantal het 

berichtje ontving liepen Willem en Chantal 

net uit het zwembad, een betere timing 

konden we met zijn allen niet hebben. Hup, 

Willem en Chantal de bus weer in en op naar 

het centrum om de rest op te pikken. Toen 

iedereen weer in de bus zat konden we weer op 

naar het huisje. 

In het huisje deden we lekker even rustig aan tot het eten op tafel stond, iedereen deed 

even lekker zijn eigen ding. Er werd nog op vliegen gejaagd, er zat een hele 

vliegenfamilie in het huisje tot dit moment van de vakantie. Iedereen werd er helemaal 

kriebelig van. Om 18 uur stond het eten op tafel, andijviestamppot bedacht door Peter. 

En wat smaakte dat heerlijk, het werd tot de laatste kruimel opgegeten. Als toetje 

hadden we nog een bakje ijs of lekkere vla maar daarna zaten alle buiken toch wel 

bommetje vol.  

Na het eten werd er nog lekker geknutseld, 

de T-shirts werden verder gekleurd daar was 

er namelijk mooi de tijd voor. De T-shirts 

werden gekleurd met allemaal verschillende 

mooie kleuren, van vuurtorens tot 

bloemetjes en hartjes. Ook is er nog een 

speciaal T-shirt gemaakt voor het Tendens 

kantoor. Om 20 uur was het tijd voor koffie 

met eindelijk de enige echte oranjekoek van 

de bakker. En wat smaakte deze lekker, om 

je vingers bij af te likken. De rest van de 

avond hebben we het lekker rustig aan 

gedaan want ook morgen staat er weer een 

druk programma op de planning en gaat de 

wekker al om 7 uur voor de meesten. Een 

lekkere borrel met wat lekkers en daarna 

was het tijd om het bed weer op te zoeken.  
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Dag 6: woensdag 16 augustus 

De dag van de huifkartocht, de braderie en de pizzeria 

 

Goedemorgen, wakker worden allemaal het is 

tijd om uit bed te komen voor de 

huifkarrentocht. Om 8 uur zaten we met zijn 

allen al aan het ontbijt, gapend en wel maar 

we zaten er. Er werd even lekker ontbeten met 

wat broodjes en een krentenbol, de 

lunchpakketjes voor de middag werden 

gesmeerd en in de tas gestopt en om 9 uur was 

het al tijd om in de bus te stappen. Op naar het 

strand in Buren voor de opstap van de 

huifkartocht.  

Met de huifkartocht gingen we naar het ‘Oerd’ en het ‘Hôn’, natuurgebieden waar 

nauwelijks mensen komen. En wat was het er schitterend, een ontzettend mooi strand 

was daar te zien. Vanaf het strand kon er zo het natuurgebied ingewandeld worden. 

Gelukkig was er ook volop tijd om mooie schelpen te zoeken om het schelpenpotje te 

vullen. Ook werd er door iemand die mee was met de tocht een kwal gevangen die we 

even mochten bekijken. Nadat iedereen genoeg schelpen had verzameld, lekker 

uitgewaaid was en volop had genoten was het tijd om de terugtocht in te zetten. Toen 

we terug waren bij de opstapplek hebben we lekker geluncht met het uitzicht op de 

mooie zee, wat was dat genieten van het uitzicht. Thelma, Willem en Chantal genoten 

nog even van de zee door er naar toe te wandelen. 
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Maar daarna was het toch echt tijd om richting Nes te gaan. In Nes aangekomen bleek 

dat daar geen braderie was, maar gelukkig waren er ook een paar leuke winkeltjes om 

te bezoeken. Jim haalde een cadeautje voor zijn neefje, maar ook werden er eigen 

souvenirtjes gescoord zo kocht Thelma een mooi paardenetui en kocht Willem een 

mooie glitterbol van Ameland en een vuurtoren. Gelukkig wisten we dat er in Hollum 

ook een braderie te vinden was, hup de bus weer in en op naar het huisje.  

Eerst even lekker wat gedronken met zijn allen en daarna Hollum in gegaan om de 

braderie in Hollum te bekijken. Ook hier werd weer goed inkopen gedaan, iedereen 

heeft wat leuks kunnen vinden. David had een mooi horloge gevonden wat hij graag 

wilde hebben. Peter had een hele hoop spulletjes gekocht een Ameland trui, een schip 

in een fles, een vuurtoren, een puzzelboekje, een Ameland pen en Amelandse snoepjes. 

Jim had een mooie pet gekocht. Willem had ook een mooie Ameland trui gekocht en 

Thelma had een mooi houten blok met haar eerste letter en een paard en een paarden 

T-shirt gekocht. Onderweg vielen we met de neus in de boter, er was een band op een 

terras aan het zingen, hier konden we niet zo maar voorbij lopen. We hebben hier even 

staan genieten, luisteren en dansen op de muziek. Met allemaal volle tassen gingen we 

weer huiswaarts waar we nog even konden uitrusten voor we naar de pizzeria gingen.  
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Om 18 uur hadden we gereserveerd bij de pizzeria maar we hadden zo’n trek dat we al 

een kwartiertje eerder in het restaurant zaten. Lekker wat te drinken en allemaal druk 

de menukaart aan het bestuderen om te kijken wat voor lekkers er op stond. De 

heerlijke pizza’s en pasta’s kreeg niet iedereen helemaal op, maar wat was het lekker, 

de buiken zaten bijna helemaal vol. Gelukkig had iedereen nog een plekje over gelaten 

voor een toetje, hier werd van genoten, een lekker sorbet tot stroopwafelijs tot vruchtjes 

of een blanco bianco. Nadat het allemaal op was en de buiken gevuld was het tijd om 

terug te gaan naar het huisje. Daar lekker een kop koffie of thee gedronken zonder 

oranje koek dit keer, niemand die nog een plekje over had in de buik. Nog een lekker 

glas fris voor het slapen gaan maar vanavond ging iedereen lekker op tijd naar bed, het 

was ook wel erg vroeg vanochtend. Gelukkig kunnen we morgen lekker uitslapen. 
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Dag 7: donderdag 17 augustus 

De dag van het maritiem centrum ‘Abraham Fock’ en 

koren- en mosterdmolen ‘De Verwachting’. 

 

De laatste echte vakantiedag was aangebroken, deze begon rustig want we hadden 

besloten om vandaag lekker uit te slapen. Dit lukte een ieder dan ook goed, om 10 uur 

zaten de eerste alvast aan het ontbijt want de buiken begonnen al een beetje te 

rommelen. Terwijl David, Willem en Jim zaten te ontbijten ging Thelma lekker 

douchen en zich klaar maken en besloot Peter dat hij nog een half uurtje wilde slapen.  

  
 

Nadat iedereen het ontbijt had gehad was het tijd om de koffers alvast voor een groot 

deel in te pakken want morgen moeten we al heel erg vroeg de bus weer in op naar de 

boot. Daarna was het tijd voor een lekkere bak koffie met… oranjekoek want daar 

hadden we nog een lekker stukje van over. Terwijl we aan de koffie zaten werd Jim een 

beetje verdrietig, hij ging ons allemaal wel heel erg missen want de vakantie was bijna 

voorbij. Dit had iedereen eigenlijk wel, ondanks de tranen besloten we samen er 

vandaag nog een super leuke dag van te gaan maken. We hadden namelijk nog 2 leuke 

musea op het programma staan om te bezoeken vandaag.  

Op naar het maritiem centrum ‘Abraham Fock’ in Hollum waar we de echte 

paardenreddingsboot konden bewonderen. Naast de boot leerden we de geschiedenis van 

de reddingsboot door de vele foto’s, filmpjes en spulletjes. Ook werd er een mooie film 

afgespeeld waar we konden zien hoe de reddingsboot wordt gebruikt, met echte 

paarden. Het is de enige paardenreddingsboot in 

Nederland, dus wel heel erg bijzonder om te 

zien hoe dat gaat. Thelma vond het helemaal 

fantastisch, ze is gek van paarden dus om te 

zien hoe de paardenreddingsboot dan in zijn 

werk gaat, fantastisch. Aan het eind werden 

er door Jim, Thelma en Willem nog 

souvenirtjes gehaald als aandenken aan het 

mooie museum.  
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Allemaal op de foto met de echte paardenreddingsboot.  
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Tijd om door te gaan naar de koren- en mosterdmolen ‘De Verwachting’, 

lopend op weg naar de molen want die zat bijna om de hoek vanaf het 

maritiem centrum. Gelukkig zagen we de wieken van de molen 

overal boven uit komen zodat we precies wisten hoe we moesten 

lopen. Na iets minder dan 10 minuutjes lopen stonden we voor 

de molen, wat was deze groot van dichtbij.  

Eenmaal binnen gekomen konden we beneden mooie foto’s bekijken 

van de molen en verschillende bakvormpjes. Alle onderdelen van de molen werden in 

het fotoboek uitgelegd zodat je precies kon zien en lezen hoe een molen werkt. Er was 

ook de mogelijkheid om boven in de molen te kijken om met eigen ogen te zien hoe het 

in zijn werk gaat. Met het smalle steile trappetje zijn Thelma en Chantal een stuk naar 

boven gegaan, op de bovenste verdieping zagen we hoe de zaadjes in de machine gingen 

en ze daar vermalen werden, een verdieping lager zagen we de geplette zaadjes te voor 

schijn komen, dit werd gebruikt om brood van te maken. Daarna door naar het mosterd 

gedeelte, daar hebben we een filmpje gekeken hoe mosterd gemaakt wordt maar ook, 

misschien wel het leukste, mocht er mosterd geproefd worden. Dit lieten sommige van 

ons zich niet twee keer zeggen, de mosterd werd goed gekeurd. Daarna nog even langs 

het winkeltje waar Willem, Peter en Thelma nog een souvenirtje hebben gekocht.  

 

Terug in het huisje dronken we lekker een bakkie koffie en thee met het laatste stuk 

van de oranjekoek, deze was nu toch echt op. Daarna moesten we de koek een beetje 

laten zakken door even lekker een rust moment. De ene ging televisie kijken terwijl de 

ander lekker even de ogen sloot. Willem en Margriet gingen nog even naar de 

supermarkt om de laatste spulletjes te kopen die nog nodig zijn voor vandaag en het 

ontbijt- en lunchpakketje van morgen.  
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Toen zij terug kwamen was het tijd om nog eens 

lekker een frietje met een snack te gaan eten bij 

restaurant ‘De Griffel’. Daar aangekomen hadden we 

een fantastisch zithoekje waar we lekker warm en 

droog konden zitten, we waren net op tijd van huis vertrokken want het begon te 

regenen. De frietjes met wat lekkers (een frikadel, kroket of kaassoufflé) waren erg 

welkom en werden lekker opgegeten. Als toetje voor sommigen nog een lekker ijsje en 

voor de ander een lekkere warme bak koffie of een cassis. Als cadeautje kregen we van 

de lieve serveerster van vandaag een zak lekkere dumkes, een echt fries koekje voor bij 

de koffie. In het huisje aangekomen werd er lekker een bak koffie gezet en dronken we 

samen nog wat met de gekregen dumkes. Deze smaken een beetje naar pepernoten, maar 

zijn toch niet helemaal hetzelfde. Daarna was het tijd voor nog een lekkere borrel met 

wat chipjes en toen was het toch echt tijd om te gaan slapen, voor de allerlaatste keer in 

het bed in de Piggelmee.  
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Dag 8: vrijdag 18 augustus 

De dag van vertrek. 

 

Om 6 uur/half 7 ging de wekker, wat was dit ontzettend vroeg maar helaas was het tijd 

om de laatste spulletjes in te pakken en de bus in te laden. Om half 8 was het dan zo 

ver en verlieten we het mooie huisje waar we een week lang met zijn allen volop 

hebben kunnen genieten. Om 8 uur kwamen we aan in de haven waar we weer met de 

boot mee gingen naar het vasteland. Terwijl de boot ons naar de overkant bracht was 

het in de bus tijd om de vakantiediploma’s uit te delen en daarbij voor iedereen een 

lekker zakje snoep.  

In Holwerd aangekomen namen we direct al afscheid van Thelma, zij werd daar met 

de taxi opgehaald. Daarna reden wij verder naar Veenendaal waar we afscheid namen 

van David en Willem. Voor Willem zat de vakantie er nog niet helemaal op, hij stapte 

over op de volgende bus voor een week vakantie in Volendam. Na de stop in Holwerd en 

Veenendaal was het tijd om weer richting het Tendens kantoor te rijden in Arnhem, 

daar namen we afscheid van Jim en Peter. Als cadeautje kregen jullie allemaal bij het 

afscheid een DVD met alle foto’s erop van de vakantie. Het eind van een fantastische 

vakantie op Ameland.  

 

Thelma, David, Willem, Jim en Peter ontzettend bedankt voor de geweldige 

week op Ameland! En wie weet tot ziens bij een volgende reis.  

Margriet & Chantal 
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Wist je dat… 

 

 Peter graag helpt met afdrogen bij het doen van de afwas 

 Thelma heel erg houd van handwerken 

 Willem alle liedjes van Jan Smit mee kan zingen (maar goed ook want na de 
Ameland reis gaat hij gelijk door naar de Volendam reis) 

 Jim zijn tweelingbroer Jim 2.0 had meegenomen naar Ameland 

 Thelma erg houd van paarden dus dat ze op Ameland op het goed eiland zit, er 
zijn namelijk een hele hoop paarden te bewonderen 

 Jim een zwembad in de douche maakt met zijn opblaaskrokodil 

 Thelma erg mooi kan tekenen en handwerken 

 Peter erg goed is in het doen van kruiswoordpuzzels 

 Jim erg houd van grapjes maken met iedereen 

 David erg veel cabaretiers kent  

 Willem skelteren erg leuk vind en hierdoor al snel de weg in het centrum van 
Hollum uit zijn hoofd wist 

 Jim en Chantal bijna per ongeluk bij de buren naar binnen gingen  

 David het heerlijk vind om uit te waaien op het strand 

 Peter de boboti zo lekker vond dat hij zijn bord bijna zo schoon had gemaakt 
dat het zo terug de kast in kon  

 Thelma het hondje op het strand erg leuk vond omdat die een paar keer naar 
haar toe kwam om geaaid te worden 

 Lachen beter is dan chagrijnig zijn aldus David 

 Je met zijn tweeën meer kunt dan alleen 

 Thelma rivella cranberry heeft ontdekt op Ameland en David groene ijsthee 

 Willem een beetje de koning van de Ameland vakantie was 

 Peter op de robbentocht boot vrienden werd met een kleine vriendelijke man 

 Willem heerlijk stond te genieten op het buitendek van de boot 

 Wanneer je last hebt van een inkakmomentje we er met zijn allen voor zorgde 
dat het snel uitgekakt werd zodat je volop kon genieten van de leuke momenten 

 Willem erg lekker kan koken 

 De echte oranjekoek van de bakker op Ameland echt anders smaakt dan waar 
ook op het vaste land 

 Jim ook wel ‘uncle Jim’ werd genoemd 

 We maar één regenachtige dag hebben gehad tijdens de vakantie en verder 
alleen maar genoten hebben van het heerlijke weer 

 David iedere avond als laatste bleef zitten om televisie te kijken 

 Peter een snelle Jelle is met lezen aldus Jim 

 We elkaar naar deze mooie vakantie allemaal gaan missen  

Wist je dat….  

Margriet en Chantal heel erg hebben genoten van een vakantie met jullie 

allemaal.  
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