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Voorwoord 
 

Voor jullie ligt alweer de tweede editie van De Amelander Express". 

Als kersverse voorzitter heeft de activiteitencommissie mij gevraagd deze keer het 

voorwoord te verzorgen. 

 

In de eerste editie hebben wij kunnen lezen hoe keihard en met veel passie deze 

commissie te werk gaat. Wat mij als voorzitter goed doet en dat zullen jullie met mij delen: 

het voltallige koor gaat mee, dat is klasse, zo ken ik Lake District Sound. Betrokkenheid 

met elkaar. 

Dat er zoveel partners meegaan is ook bijzonder. 

 

Wat dit weekend voor mij zo aantrekkelijk maakt en dat zal voor jullie ook opgaan is de 

variëteit in het programma. Nu eens niet twee liedjes binnen tien minuten zingen maar 

flink met elkaar repeteren, de sociale contacten aangaan, genieten van dat wat Ameland 

te bieden heeft met als kers op de taart een deelname aan een gerenommeerd 

korenfestival.  

 

Daarnaast zou LDS, LDS niet zijn wanneer het op diverse, spontane momenten nog even 

van zich laat horen. 

 

Namens alle LDS'ers, Mieke en alle aanhang wens ik Clemens, Egbert en Jan veel 

succes en plezier met alle verdere voorbereidingen! 

 

Kees Spaans 

Uw voorzitter      
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De voorbereiding 

 

 

Zonder veerboot kom je niet op Ameland. Als we meewillen op 8 oktober, moeten we 

zeker tussen 12.30 u en 13.30 u in Holwerd (Friesland) zijn want de boot vertrekt om 

14.00 uur. Hij doet er een uurtje over.  Natuurlijk hebben we de bagage dan uit de auto 

meegenomen. Het zal me niet verbazen dat veel leden zelf een fiets bij zich hebben 

(achterop de auto) en dus bagage + fiets hebben meegenomen.   

Op de veerboot is het goed toeven, niet alleen door het uitzicht op de wadden maar ook 

door de catering die ons van koffie en broodjes kunnen voorzien. En …. niet te vergeten 

de beroemde Amelander mosterdsoep, een delicatesse volgens Egbert!  

Bij aankomst in de haven van Nes zijn er een aantal opties om naar het hotel te komen. 

De sportievelingen met hun fiets “peddelen” daar natuurlijk zelf naartoe. Meer dan 10 

minuten zullen zij daar niet over doen. 

Voor diegene zonder fiets is de commissie in onderzoek wat de beste en goedkoopste 

oplossing is.  

 

De reis ernaar toe: 

Op 8 oktober gaat ons avontuur beginnen, 

dan vertrekt eenieder van zijn adres alleen 

of in een carpool afspraak naar Holwerd 

daar bevindt zich de haven waar de boot 

naar Ameland vertrekt. 

Voor de trip naar Holwerd moet vanuit 

Maarssen rekening je houden met ten 

minste 2.15 uur vanaf ’s-Hertogenbosch 

c.a. 15 minuten langer reistijd, iets om 

alvast rekening mee te houden. 
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Fietsen 

Over fietsen gesproken……Het eiland staat bekend als fietseiland en voor wie dat wil zijn 

er mogelijkheden te over. De firma Nobel heeft steunpunten over het hele eiland en heeft 

een breng en ophaal service. We hebben voor de duur van twee dagen een goede prijs 

kunnen afspreken. 

De Fietsen worden zaterdagmorgen  gebracht bij het hotel en zondagavond of 

maandagmorgen weer opgehaald bij het hotel. 

 

Luxe fiets met versnelling     

2 dagen van €.19,- voor €.15,- 

                                                

     

Elektrische fiets       

2 dagen van €. 34,- voor €.30,- 

 

 

Goed om te weten, in alle dorpen is een vestiging van de firma Nobel waar in geval van 

pech je de fiets kan omruilen, ook in geval van pech onderweg staan zij oproepbaar. 

Een verzoek: Graag  voor 15 juni opgeven of je een (gewone /elektrische) fiets wilt 

huren?  

Opgeven via mail: lds@doecle.nl  

 

Over onze mobiliteit gesproken: 

Ook daar heeft de organisatie aan gedacht, er is de commissie alles aan gelegen dat 

eenieder aan al wat hij of zij wil deelnemen erbij kan zijn daarom de navolgende vraag: 

Graag willen we met jou overleggen hoe we een mogelijk mobiliteitsprobleem kunnen 

opvangen. Niet iedereen kan hele stukken lopen of fietsen en het is niet ondenkbaar dat 

dat af en toe nodig is op een vakantie-eiland met een koorfestival op zaterdag.  

 

Een verzoek: in geval er mobiliteitsprobleem is, geef dit tijdig door aan de 

commissie?   
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Over Nes  

Met circa 1200 inwoners is Nes één van de grootste dorpen van het Waddeneiland Ameland. In 

Nes komt al het goede van het Amelander verleden en heden samen. In het dorp zijn zowel een 

aantal fraaie commandeurswoningen als ook een modern winkel- en uitgaanscentrum. 

De plaats Nes (Ameland) telt 50 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Daarnaast 

is Nes een beschermd dorpsgezicht. Zie ook de Lijst van rijksmonumenten in Ameland. Voor een 

overzicht van alle beschikbare afbeeldingen zie de categorie Rijksmonumenten in Ameland op 

Wikimedia Commons. 

Restaurants en winkels 

Wie van gezellige drukte houdt, is in Nes zeker op zijn plaats. Winkels en restaurants harmoniëren 

met de prachtige oude huisjes en gebouwen. 

                   

Door een uitstekend restauratiebeleid heeft Nes haar unieke charme weten te behouden. De oude 

kern van Nes is gebouwd om de vrijstaande kerktoren uit 1723. Deze toren is niet verbonden met 

een kerk maar diende als zeebaken. 
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Rooms-Katholieke Kerk 

Een sieraad voor het dorp Nes was de R.-K. Kerk, welke onder architectuur van de bekende 

architect Pierre Cuypers in 1878 werd gebouwd. Helaas is deze kerk op 5 februari 2013 verwoest 

door brand. Schuin tegenover deze kerk staat een standbeeld van de oud Amelander Kardinaal de 

Jong. 

Korenmolen "Phenix" 

De korenmolen "Phenix" welke men aan de noordkant van het dorp vindt, is in 1880 gebouwd. In 

1980 is deze molen door de Gemeente Ameland aangekocht.  

Na de restauratie is in 1982 de korenmolen geopend voor  

het publiek. De molen maalt weer graan tot meel waarvan de  

Amelander bakkers het z.g. molenbrood bakken. 

Korenmolen De “Phenix” is een oude graan en pelmolen  

die, dankzij een grondige opknapbeurt ook nu nog perfect werkt.  

De molen staat op een plaats waar al in 1629 werd gemalen.  

De Phenix dateert echter van 1880. De naam wijst er al op:  

de molen werd gebouwd nadat zijn voorganger tijdens een  

hevig onweer werd getroffen door bliksem en daardoor geheel  

uitbrandde. De roeden van de molen zijn 18 meter lang en zijn  

voorzien van het Oudhollands hekwerk met zeilen.  

De inrichting bestaat uit een koppel maalstenen en enkele andere 

werktuigen. De molen is de enige grondzeiler-korenmolen in de provincie Friesland. Vrijwillige 

molenaars stellen de molen regelmatig in gebruik om rogge te breken en tarwe te pletten. Dit 

wordt door de plaatselijke bakker verwerkt tot heerlijk roggebrood, dat onderdeel is van het 

"Amelands Product"  In de molen kan de bezoeker gebruikmaken van een muzikale 

discmanrondleiding. 

Korenmolen De Phenix 

Molenweg 

9163 HP, Nes 

 

Commandeurshuisjes     

Eén van de oudste commandeurshuisjes van Nes staat 

in de Rixt van Doniastraat. Dit huisje dateert uit 1625 en  

is de moeite waard om te bekijken.  

Ook Nes heeft een beschermd dorpsgezicht. 
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Jezuietenbegraafplaats   

 Voor de serieuze is er de Clemens kerk 

Dit kerkje aan de Ballumerweg is gebruikt tot de St. Clemenskerk aan het Burenpad gereed kwam 

in 1879. De kerk doet tegenwoordig als boerderij dienst. De sporen van het verleden zijn met 

name bij de ramen nog goed zichtbaar. 

In 1848 is er nog een nieuw kerkhof aangelegd aan de Ballumerweg. Het heeft tot 1912 dienst 

gedaan als begraafplaats. In 1880 werd een aantal stoffelijke overschotten uit de oude kerk 

overgebracht naar deze begraafplaats. Het betrof de resten van zestien overledenen, waaronder 

een aantal paters van de Jezuïeten, die in de voorgaande eeuwen de statie hadden bediend. Ook 

de stoffelijke overschotten van priesters die elders in het pastoraat werkten en wegens vervolging 

niet in hun woon- of werkplaats begraven konden worden, werden naar Ameland gebracht voor 

hun laatste rustplaats. 

Het strand (voor de pleziermakers) 

Voor de zee aanbidders is het strand dichtbij, ongeveer 10 minuten vanaf het hotel. 

Heerlijk om ’s morgens je hoofd uit te laten waaien na een lange avond plezier en ’s middags om 

na een lange wandeling binnen te lopen bij het strandpaviljoen (Sjoerd)  
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Koormededelingen 
Dankzij onze trouw aan de vereniging en zeker de Zoomsessies is Lake District Sound nog steeds 

actief. Jammer dat onze core(koor)business, namelijk het samen zingen, al lang niet mogelijk is. 

Mieke heeft iedereen op allerlei manieren aangemoedigd om thuis te blijven oefenen; want niet 

zingen veroorzaakt een lichte achteruitgang van je stem.  Gelukkig blijkt uit de zoomsessies dat de 

leden dit ook wel doen.  

Intussen bereiden we ons voor op onze Amelandtrip waar iedereen zich op verheugt: samen op 

stap, weer zingen en de gezelligheid onder elkaar. Veel partners gaan mee en dat geeft een 

beetje de sfeer van een slotbarbecue zoals we die gewend zijn in de tuin van Hans Heinsius. Er is 

ook een open podium op zaterdagavond. Wie dat wil (ook partners) kunnen zich inschrijven (bij 

Jan van Bergen) voor een sketchje, liedje, praatje of muziekje. 

De muziekcommissie heeft zich gebogen over de zangblokjes op Ameland. Daarvoor zijn er twee 

blokjes voor in de twee kerken gemaakt met overwegend rustige, mooie soms plechtige nummers 

zoals Amazing Grace en Anthem. In een blokje voor het café-optreden in Hollum op zondag zijn 

we natuurlijk wat vrijer in de keuze en komen we met Hello Mary Lou en andere vlotte songs. Dat 

wordt hard werken in de repetities in september! 

Nog even op een rijtje welke zaken doorgegeven moeten worden aan de commissie: 

• Wie wil een elektrische/gewone fiets huren op Ameland  

• Wie heeft mogelijk een probleem met het vervoer over het eiland? 

• Wie heeft een plan om iets te doen op het “Open podium” (dit kan in september) 

Dat was het… tot de volgende Ameland-Express! 

 
Braking News: 
Bij de persconferentie van premier Rutte vernemen wij dat het er naar uitziet dat wij vanaf 5 juni 
weer kunnen opstarten met de repetities. Het bestuur is al in gesprek met Stichting Welzijn over 
de mogelijkheden, zij houden u op de hoogte.  
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Het actie comité 
 

Egbert Hazekamp        

Jan van Bergen             

Clemens van Ewijk  

 

Contact info: lds@doecle.nl         

www.lakedistrictsound.nl 

 

 
            
            
   

     
                                                                
      

         

    
 

 

                                                       


