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Voorwoord

Voorwoord
Maarssen 29-04-2021
Eindelijk is de tijd aangebroken dat we weer echt wat kunnen doen. Natuurlijk
willen wij als activiteitencommissie vooruitkijken naar de periode dat we bevrijd zijn
van alle coronabeperkingen. Dan willen we graag weer zingen, elkaar ontmoeten en
het verenigingsleven weer oppakken. Het plan voor een werkweekend in Ierland
van 8 t/m 11 oktober in combinatie met de conventie aldaar kon helaas geen
doorgang vinden.
De commissie is daarom naarstig op zoek gegaan voor een alternatief met als
resultaat een werkweekend op ons mooie eiland Ameland toevallig in dezelfde
week in oktober dit in combinatie met:
Deelname aan het korenfestival “Frisia Cantat” op Ameland! Op deze manier
pakken we drie dingen, elkaar ontmoeten, repeteren en optreden in een weekend.
Op 2 maart is al een eerste mail verstuurd met info. Er is toen een inventarisatie
gedaan en wat blijkt: 21 leden gaan mee alsmede 14 partners en Fennie. Wat een
deelname!!! Uiteraard houden we jullie op de hoogte over van alles in dat weekend
zoals het Korenfestival zelf, het vervoer, ons verblijf (Hotel Noordzee), de kosten en
natuurlijk het globale programma.
Al deze informatie gaan we niet in één folder stoppen. De komende 6 maanden
krijgen jullie geen nieuwsbrief maar de

met alle ins en

outs over het werkweekend.
Kosten deelname
Het jaar 2020 is een mager jaar geweest en door Covid-19 hebben we weinig voor
elkaar kunnen betekenen. Wel heeft elk lid trouw zijn contributie betaald. Het
bestuur heeft dan ook besloten om per koorlid een bijdrage te doen in de kosten
om deelname van dit plan mogelijk te maken.
In maart is al iets gezegd over de globale kosten en in een van de volgende Ameland
expressen krijg je natuurlijk een goed overzicht van de werkelijke kosten.
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Voorwoord

Dit weekend is bij uitstek geschikt om partners mee te laten gaan; er is naast het
bewonderen van onze zangkunsten genoeg te doen op dit eiland. Denk aan
wandelen, fietsen, strand en shoppen!
De deelnamekosten voor de partners zijn echter volledig voor eigen rekening; voor
de koorleden zal het minder zijn door de bestuursbijdrage.
Wij gaan voor een ouderwets gezellig en grandioos barbershopweekend waarin we
de “schade” van de coronaperiode kunnen inhalen!
De activiteitencommissie:
Clemens
Egbert
Jan
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Wie gaan er mee?

Wie gaan er mee?
Op de deelnemerslijst kun je zien dat alle actieve zangers van LDS meegaan.

Leuk dat veel partners en onze trouwe fan
Fennie meegaan.
Naast een zangprogramma hebben we ook
gezamenlijke activiteiten met de dames of kunnen
zij zelf iets ondernemen.
Daarnaast is iedereen natuurlijk vrij om zelf dingen
te doen op het eiland.
En er is genoeg:
strand winkelen, wandelen, fietsen,
museum, terrasje pakken, enz.
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Waar verblijven we?

Waar verblijven we?
We logeren in het WESTCORD HOTEL NOORDZEE

Dit hotel is tijdig geboekt, zodat onze groep van 36 in hetzelfde hotel kan slapen en
eten in dat drukke weekend.
We genieten van halfpension: logies met ontbijt + diner.
Het hotel biedt ook allerlei extra’s zoals een verwarmd zwembad, sauna en gratis
wifi.
We zijn nog in gesprek over het vervoer vanaf de veerboot naar het hotel.
De commissie beschikt over informatie waar fietsen/E-Bikes kunnen worden
gehuurd.
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Waar verblijven we?

Ons hotel staat in Nes, het is grootste plaats van het eiland met een centrum een
klein stukje fietsen vanaf de boot.
Vanaf het hotel is het een kwartier lopen naar het strand of naar het centrum.

De commissie heeft een ruimte gevonden in Buren in het dorpshuis 2.5 km gelegen
van ons hotel. Daar hebben we de mogelijkheid voor repetities, te after glowen en
een drankje.

Voor de borreluurtjes zijn er natuurlijk ook mogelijkheden in de hotellobby.

De weg naar Ameland
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De weg naar Ameland
Naast de openbare weg naar Ameland is er ook een
organisatorische weg te gaan. In de komende edities van de
Ameland Express wordt u daarover geïnformeerd.
Belangrijk punt: op vrijdag 8 oktober gaan we met de veerdienst
van Holwerd naar Ameland. Deze vertrekt om 14.00 uur.

In de laatste Ameland Express krijgen jullie alle info over vertrek
en aankomst tijden.
De overtocht Holwerd-Ameland duurt een klein uurtje. Op de
boot is catering aanwezig zodat je na de lange rit kunt
ontspannen met een drankje of snack. Bij aankomst op het eiland
staat een bus klaar voor vervoer naar het hotel. Daar wordt na
inchecken de sleutel van je kamer overhandigd. Daarna komen
we bij elkaar in de lobby voor een welkomstdrankje. Om 19.00
uur is het diner. Verdere info op programma volgt later.
Waarschijnlijk en afhankelijk van het weer gaan we dan verder
met acclimatiseren door het hotel en de omgeving verder te
verkennen. Misschien nog even naar het strand?
De volgende “Ameland Express” zal rond 28 mei in jullie mailbox
liggen met daarin:
❖ de natuur op Ameland
❖ het programma van zaterdag 9 oktober
❖ een interview met “Mister Ameland”
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Leuk vooruitzicht

Het actie comité
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Het actie comité
Egbert Hazekamp
Jan van Bergen
Clemens van Ewijk

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

