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Imelda                                                         Wieke 



Dag 1 Vrijdag 13 juli naar Ameland 

De reisbegeleiding Jac  Carry en Anita kwamen tegelijk aan bij 

het Tendens kantoor in Arnhem, Hans zat al vol ongeduld te 

wachten. Al snel voegde Margot zich bij hen.  

We moesten nog een uurtje wachten tot er een geschikte bus 

voor ons kwam. Snel iedereen met bagage erin, en op naar 

Veenendaal waar Imelda al lang stond te wachten. 

We aten onze lunch in de bus om op tijd in Holwerd te 

kunnen zijn. Daar stonden Berend  Geertje en Wieke al te 

wachten, snel ingestapt en de bagage erbij en in de rij voor de 

boot doordat de boot vertraging had hebben we het net 

gehaald. 

De bus zat flink vol met reizigers en alle koffers en rolstoelen. 

                                                             

Even drie kwartier op de boot en intussen  beetje kennis 

maken met elkaar. Nog een kwartiertje rijden en we waren bij 

ons huisje. Alles en iedereen uit de bus en ons huisje 

bekijken. Een kamerindeling gemaakt en koffers op de goede 

kamer gezet. 



 

Het was al snel etenstijd, Anita en Carry hebben tomaten en 

champignonsoep gemaakt, en daar aten we brood bij. Dat 

ging er goed in na zo’n  lange reisdag. 

     

                                                                                         

 

Na het eten koffers uitpakken en lekker samen koffie drinken 

met een appelflapje erbij van Wieke. 

Na de koffie dronken we nog een glaasje fris en al snel gingen 

we moe van de lange reis vroeg slapen. 



Dag 2 Zaterdag 14 juli  winkelen 

De dag begon met een lekkere douche, Geertje ging met hulp 

van Anita douchen, ze maakte er een waterballet van het 

water stond tot in de slaapkamer. 

Iets later dan gepland konden we aan het ontbijt beginnen 

,intussen overlegde we samen wat we zouden gaan doen 

vandaag en de rest van de week. 

We gingen vandaag beginnen met winkelen omdat er kaarten 

geschreven moesten worden voor thuis.  

We begonnen in Hollum en kochten daar kaarten. Wieke 

kocht er een pet van Ameland.  Al snel zochten we een 

terrasje op 

          

We gingen verder winkelen in Nes. 

Wieke kocht er een mok van Ameland en Geertje een 

armband bij een indiaan. 

We vonden een leuk plekje om te lunchen we hadden de 

keuze uit friet met shoarma of met pittige kip. 

 



    

   

Weer thuis gekomen had ieder tijd voor zichzelf,  enkele 

deden een dutje of zaten op ons terras. 

Als avondeten hadden we vandaag Macaroni, het was 

heerlijk. Als toetje hadden we vanille yoghurt of chocolade 

pudding. 

We dronken koffie en daarna een drankje naar keuze. Zoals 

een wijntje of advocaat met slagroom 

Omdat het vandaag een mooie heldere avond was vroeg Jac 

wie er mee wou naar het strand voor de zonsondergang. 

Alleen Margot en Anita gingen mee. Het was erg mooi en we 

maakte mooie foto’s. 

Toen we weer thuis waren was het bedtijd. 



   

                                              



Dag 3 Zondag 15 juli Robbenboot  

We begonnen de dag met een ontbijtje en brachten de 

ochtend door op ons terras. Jac,  Berend en Margot 

probeerden de skelters uit.   

                     

     

  

 



Voor vanmiddag hebben we gereserveerd voor de 

robbenboot. 

We hebben ongeveer 3 uur gevaren en op de helft kwamen 

we langs de zandbanken waar de zeehonden lagen. De 

meeste zaten afwisselend binnen en buiten. Tijdens de tocht 

kregen we wat te drinken en een lekker ijsje. Op het einde 

mochten degene die wilden zelf een schelpenbank op.  Jac 

ging voor iedereen schelpen zoeken.   

  

   

Na de robbentocht gingen we snel naar huis. Iedereen bleef 

in de bus wachten alleen Berend ging er even uit, omdat de 

thuiszorg kwam om een spuit te zetten. 

 



Daarna gingen we eten in het pannenkoekenhuis bij de 

vuurtoren. Het waren heerlijke goedgevulde pannenkoeken. 

     

Weer thuis genoten we nog even van de avond met een 

drankje en bespraken  we de dag. Al snel zochten de eersten  

z’n bed op. 

   

 



Dag 4 Maandag  16 juli Zee en Winkelen 

Berend is het eerste op en zet al lekker een pot koffie. Snel 

een bakkie en dan douchen en ontbijten.   

Iedereen verzamelen en met de bus naar een uitkijkpunt 

waar je mooi over strand en zee kon kijken. Margot, Anita en 

Jac gingen naar de zee om schelpen te rapen en om pootje te 

baden.   We hadden pakjes drinken en koekjes bij ons. 

   

We gingen met een omweg naar huis om langs het 

paardengraf te rijden, het lag helaas te ver van de weg dus 

ging Jac snel alleen foto’s maken. 

 



Dan door naar huis om te lunchen, we hadden vandaag 

broodjes knakworst. Omdat de meeste nog souvenirs wilden 

kopen gingen we na de middag naar Nes. Er werden onder 

andere mokken en knuffels gekocht en op een terrasje 

namen we wat te drinken.                         

 

Weer thuis was het tijd om te koken en te eten, we aten 

rauwe andijvie stamppot  met rookworst. Wieke, Jac en Carry 

aten in een treintje. 

  

Na het eten buiten zingen met gitaar en een drankje en al 

snel vertrokken de eerste naar hun warme bed. 



Dag 5 Dinsdag 17 juli huifkar 

Douchen, ontbijt en lekker ons eigen terras bezetten. De 

ochtend kon iedereen doen wat hij wilde. Geertje ging 

kleuren in het kleurboek dat ze gister had gekocht terwijl 

Carry, Wieke ging voorlezen uit een boek over Friesland dat 

Wieke gister had gekocht. Margot, Berend en Jac wandelden 

naar de kerk. Tussen de middag aten we sandwiches op ons 

terras.  

   

   

 



Om half 2 stond de huifkar voor ons klaar bij ons huisje voor 

een rit door de natuur. De paarden heten  Victoria en Ebita. 

We maakten een  mooie tocht die ging langs een eenden kooi 

waar ze verschillende soorten eenden fokten. 

     

    

Het avondeten bestond vanavond uit chicken hawaii. Het was 

erg lekker. Na het eten had iedereen zin in koffie maar vooral 

Imelda dronk het liefst de hele dag koffie en kreeg een grote 

mok. 

Na nog een wijntje of advocaatje was het alweer bedtijd. 

 

 



Dag 6 woensdag 18 juli verjaardag en Abraham Fock 

Vandaag een speciale dag, het is de verjaardag van Hans, bij 

het ontbijt werd hij gefeliciteerd en kreeg hij een mooi 

cadeau. 

    

Na het ontbijt was er koffie met een lekker stuk taart van 

Hans. 

   



Na het feestje gingen we naar museum Abraham Fock. Dit is 

een museum over navigeren en reddingen. Het was erg 

interessant om te zien. Enkelen deden net of ze gered 

moesten worden, en Hans vond het morse apparaat wel leuk. 

Margot was erg goed in het sturen van de boot. De meeste 

kochten er een aandenken als een zeehondje of magneetje.                

  

   

Een paar waaghalzen klommen naar boven om in de 

reddingsboot te kijken. 



     

            

Na alles gezien te hebben gingen we een busritje maken 

helemaal naar de andere kant van Ameland. Daar gingen we 

wat drinken op een terras en we aten er een tosti bij. 

Margot had een zeehondje gekocht en had het hoofdje uit 

haar tasje steken Jac deed net of hij er water in had gedaan 

zodat zeehond kon zwemmen. 



Margot wist niet of ze het geloven moest of niet maar ze 

deed heel voorzichtig toen  haar tasje open.           

 

Margot was er moe van. 

                      

Ons avondeten was vandaag krieltjes met andijvie omelet en 

geroerbakte andijvie. Die avond keken we beetje tv en 

kletsten wat.  

 



Dag 7 Donderdag  19 juli Markt Buren 

We gaan vandaag weer verder met feesten want vandaag is 

Jac jarig ook hij wordt door iedereen gefeliciteerd en krijgt 

een lekker flesje wijn. 

Omdat we hadden gehoord dat er in Buren een markt was 

gingen we daar naar toe. Wieke vond al snel 2 mooi broeken , 

Margot vond eindelijk de tas waar ze al de hele week naar 

zocht, Berend kocht sleutelhangers en Geertje zocht naar een 

nieuwe ring maar vond er geen in de goede maat. 

   

Op een terrasje dronken we wat en kregen er van Carry 

warme appelkoek bij. 

              



Weer thuis had ieder tijd voor zichzelf en hebben we om de 

beurt de koffers ingepakt. 

Vanavond gingen we uit eten in het restaurant van Roompot 

park. We konden kiezen uit schnitzel, kipsate of verschillende 

pizza’s .Geertje koos kipsate,  Jac en Berend een pizza en de 

rest schnitzel. 

   

   

Jac at z’n korstjes van de pizza niet op en verzon dat je er 

statiegeld voor kreeg, het personeel speelde goed mee. Als 

toetje kregen we ijs met slagroom. 

Thuis gekomen zaten we samen rond de tafel en bespraken 

de week, ook deelden we de vakantieherinneringen uit en 

hadden voor iedereen een woordje klaar. 



   

  

   



Dag 8 vrijdag 20 juli Thuisreis 

De dag van vertrek is aangebroken dus vroeg opstaan , 

ontbijten en lunch pakettjes maken. Na het ontbijt, tanden 

poetsen en de laatste spullen in de koffers, die gingen 

meteen naar buiten waar Jac ze op de goede plek in de bus 

zette omdat die van Holwerd  achterin moesten. 

Om half 10 zat zoals gepland  alles en iedereen in de bus. Het 

was een kwartiertje rijden naar de boot in Nes. Helaas had de 

boot 45 minuten vertraging, en deden we er ook 15 minuten 

langer over omdat het erg laag water was. De meesten 

begonnen maar alvast aan hun lunch pakket. 

                   

In Holwerd stonden de ophalers al te wachten en konden we 

al snel verder rijden naar Veenendaal waar de taxi voor 

Imelda al stond te wachten. Rekening houdend met de file’s 

onderweg gingen we naar ons eindpunt,  het kantoor van 

Tendens. De taxi voor Margot was er al snel. 

Hans moest nog 20 minuten wachten en dan was de laatste 

reiziger vertrokken. 



 

Namens de reisbegeleiding bedankt voor deze mooie eiland 

vakantie. We hebben er met z’n allen een super week van 

gemaakt met veel lachen, grappen en geklets. 

 

Jac    Carry     Anita   

 

 


