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Amelander jongens in Afghanistan
“Ik ga er heen en doe mijn ding”

HOLLUM – Binnenkort hebben drie 
Molenaars hun voetsporen in het Afghaanse 
stof staan. Johan (27), André (25) en Mark 
(22) Molenaar, drie broers uit Hollum, 
dragen bij aan de internationale vredesmis-
sie in Afghanistan. Mark vertelt over zijn 
ervaringen in Uruzgan en Johan over zijn 

eerste missie. André zit bij  het Korps  Com-
mandotroepen. Hij zat in 2006 in Afghani-
stan, maar daar vertelt hij niet over.  Wat de 
groene baret doet blijft geheim. Waar Mark 
en Johan vrijuit vertellen, hult André zich in 
zwijgen. De middelste van de drie Molenaar 
broers wil ook niet op de foto.

De ISAF, International Security Assistance 
Force ging aanvankelijk naar Afghanistan 
om de interim-regering in Kabul te onder-
steunen bij het handhaven van de veiligheid. 
Later werd die taak uitgebreid  tot andere 
delen van het land en werden de militairen 
betrokken bij de wederopbouw. Nederland 
neemt deel aan de ISAF sinds 2002. 

>> vervolg op pagina 12
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Nieuwsjutters Kort Ameland nieuws
Koffieochtend in De Toel 
NES - In de Toel is iedere donderdagoch-
tend koffiedrinken voor ouderen. Ouderen 
vanuit Hollum, Nes en Buren (dat er geen 
mensen uit Ballum op zitten is toeval, de 
Ballumers zijn van harte welkom) komen 
naar De Toel om gezamenlijk koffie te 
drinken en daarna een potje rummicub, 
sjoelen, koersbal of bingo te spelen. 
Het koffiedrinken is het gehele jaar door 
met uitzondering van de zomer-, herfst- 
en kerstvakantie. Eens in de maand is er 
een creatieve activiteit. Op 11 september 
worden er herfststukjes gemaakt. Andere 
keren worden er een bloemstukjes geschikt, 
kaarten gemaakt of doosjes geknutseld. De 
activiteit is in samenwerking met De Stelp.  

Paardenreddingboot krijgt geld 
HOLLUM - Dinsdag 26 augustus werd 
Stichting Paardenreddingboot Ameland 
twee duizend euro rijker. Voorzitter Albert 
de Hoop kreeg twee keer een cheque van 
duizend euro overhandigd door Piet IJnsen 
namens Exploitatie Maatschappij Ameland 
B.V en Theo De Boer namens Tasta bouw 
B.V. uit Leeuwarden. Het geld wordt ge-
bruikt voor de inrichting van de paarden-
stalling bij het nieuwe Maritiem Centrum 
“Abraham Fock” in Hollum. 

Muziek- en Zangavond 
HOLLUM - De jaarlijkse Muziek- en 
zangavond in de Doopsgezinde kerk aan 
de Herenweg in Hollum is op maandag 20 
oktober is. De avond begint om 19.30 uur. 
Medewerking zal worden verleend door 
verschillende Amelander koren en muziek-
gezelschappen, zoals:  het koor van de Plat-
telandsvrouwen “Lust en plezier” onder lei-
ding van Trijnie Wijnberg en Pietje Ruygh, 
de “Blokfluiters” o.l.v. Agatha Wetting, 
de “Vrolijke Snaren” o.l.v. Baukje van der 
Meer, de muziekgroep van Sip Boelens, een 
zangkwartet bestaande uit Jaap de Boer, 
Giel van Leerzem, Baukje van der Meer en 
Inge Dokter,  Daniël Metz, “Sekadnamaja” 
o.l.v. Agatha Wetting en Daniël Metz, het 

jeugdkoor en het gelegenheidskoor van het 
Doopsgezind/Gereformeerd samenwer-
kingsverband. “Natuurlijk is er ook ruimte 
voor samenzang, want wat is er mooier dan 
met elkaar te zingen en te musiceren,” laten 
Akkie Bakker, Giel van Leerzem, Nellie 
Wijnberg en Trijnie Wijnberg van de mu-
ziek commissie weten. 
Tijdens de pauze is er een verloting. Loten 
zijn aan het begin van de avond te koop 
in de hal van de kerk. De toegang is gratis 
en bij de uitgang is er een collecte. De 
opbrengst van deze avond is bestemd voor 
de vernieuwing van het meubilair in de 
ontmoetingsruimte van de Gereformeerde 
kerk.

Verkoopmiddag Zusterkring 
HOLLUM - Op woensdag 22 oktober 
houdt de Zusterkring in samenwerking 
met de Knutselclub haar verkoopmiddag 
in de Doopsgezinde kerk aan de Herenweg 
in Hollum. Eigengemaakt speelgoed, tex-
tiel en gebak worden te koop aangeboden. 
Verder zijn er spelletjes en is er een verlo-
tingen voor jong en oud. De verkoping is 
van 14.00-16.30 uur.

Oud papier in blauwe kliko 
BALLUM – Gemeente Ameland haalt 
sinds kort oud papier op. Afgelopen weken 
werden 1450 blauwe papierkliko’s over de 
dorpen verdeeld. De gemeente verwacht 
dat er nu minder papier tussen het restafval  
in de grijze container met blauwe deksel te-
rechtkomt. Samen met de opbrengsten van 
het oud papier verwacht ze een jaarlijkse 
opbrengst van 9000 euro. De container-
verzamelpunten voor de recreatiewoningen 
krijgen er een grote container voor papier 
bij. Het papier wordt op dinsdagen opge-
haald. Op 9 september is Hollum aan de 
beurt, de week daarop Ballum.
 
Doopsgezind en Gereformeerd Ameland naar 
Terschelling 
HOLLUM - Op zondag 14 september 
gaan circa 100 Amelanders met de Zee-
hond naar Terschelling voor de gemeente-
dag. Om 9.30 uur vertrekt de boot uit Nes. 
Aan boord zal een dienst gehouden worden 
met als thema ‘Vissers van mensen’. 
Op Terschelling aangekomen is er voor elk 
wat wils: een bezoek aan museum ’t Be-
houden Huys, een rondrit met bus over het 
eiland met aansluitend een bezoek aan het 
wrakkenmuseum, lekker fietsen en wande-
len op het eiland of een dagje strand. 
Om 17.30 uur vindt een afsluitende vesper 

plaats in de Vermaning van West-Terschel-
ling aan de Molenstraat. Om 21.45 uur 
gaat iedereen weer vanuit Nes zijns of haars 
weegs.

Provinciaal geld voor Friese Waddenfondspro-
jecten 
LEEUWARDEN - Het College van Ge-
deputeerde Staten van Fryslân heeft voor 
vijf Friese projecten die subsidie krijgen uit 
het Waddenfonds een bedrag van in totaal 
€ 1.261.254 ter beschikking gesteld. Het 
gaat om financiering voor de Waddenaca-
demie, het bezoekerscentrum Schiermon-
nikoog, Waddenwandelpaden, de Wadden-
zeeschool en een project van de gemeente 
Vlieland om energie te besparen. Met de 
projecten is een totaal bedrag van bijna 14 
miljoen euro gemoeid.

Interim directeur 

HOLLUM - Sinds dit nieuwe schooljaar 
is Jaap Schadenberg de  nieuwe interim-
directeur van het openbaar onderwijs. Hij 
is aangesteld  voor een periode van een jaar. 
Jaap Schadenberg is 52 jaar, woont in het 
Drentse dorp Bronneger, vlakbij Borger 
op de Hondsrug. Hij is werkzaam vanuit 
Bureau Meesterschap in Assen en voor vier 
dagen per week aangesteld als interim-
directeur voor het openbaar primair onder-
wijs op Ameland.   

Ameland verhoogt belastingen fors 
BALLUM – Ameland verhoogt volgend 
jaar de belastingen fors. Voor de OZB 
moet 10% meer betaald worden, de rei-
nigingsrechten, rioolrechten en leges gaan 
met 7% omhoog. De brandweerkazerne, 
de vulling van de Stichting Ameland  
Promotie pot die FC Groningen sponsort, 
wegenonderhoud, verbouw van de  
Burgemeester Waldaschool, de bibliotheek 
en de reconstructie van de veerdam moeten 
daarmee betaald worden. Bovendien vragen 
nationale en internationale samenwerkings-
verbanden € 25.000,--. 

Foto Irma Marinus

Sharon Dijksma in gesprek met Jaap Schadenberg
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Colofon
De PvdA wil de belastingen veel minder 
drastisch verhogen, maar kreeg de rest van 
de gemeenteraad niet mee. De sociaal-
democraten wilden extra geld halen uit een 
verhoging van  de toeristenbelasting met 
5%, maar ook dat onderdeel van het PvdA 
amendement haalde het niet. De gemeente 
heeft vorig jaar de toeristenbelasting ver-
hoogd van 67 cent naar één euro en de 
ondernemers toegezegd het komende jaar 
niet nogmaals te verhogen. “Wij houden 
ons aan die belofte,” zegt burgemeester 
Albert de Hoop. Raadslid Piet IJnsen van 
Algemeen Belang Ameland ging als enige 
niet akkoord met de Kadernota waarin de 
belastingverhogingen staan beschreven. Hij 
vindt de belastingverhoging “Veel en veel 
te hoog.” Hij was het ook niet eens met 
het voorstel van de PvdA om de toeristen-
belasting te verhogen. IJnsen ziet die juist 
liever verlaagd.

Historisch besluit op Ameland 
BALLUM – De Amelander gemeenteraad 
nam een historisch besluit door in te stem-
men met de vestiging van een bibliotheek, 
meent burgemeester Albert de Hoop. Het 
is het laatste Waddeneiland dat het tot nu 
toe zonder een vaste bibliotheek moest 
stellen. De lezende eilanders worden nog 
tot 31 december bediend via een biblio-
bus. De raad stemde unaniem in met een 
hoofdvestiging in het VVV kantoor in Nes 
en een dependance in Hollum. Dorpsbe-
lang Hollum heeft zich ingezet voor deze 
nevenvestiging, die in het VVV kantoortje 
met postagentschap wordt gevestigd. De 
ANWB winkel in het gebouw aan de 
Trapweg van Hollum zal daarvoor moeten 
wijken. 

Roosdunen verliest centrale duingebied  
BALLUM – Camping Roosdunen is be-
gonnen met het kappen van struikgewas in 
het centrale duingebied. In het ruige ge-
bied, dat een restant is van het oude duin- 
en heidegebied van Ballum, met heide, 
kamperfoelie en veenbes, komen straks een 
tentenkamp, een bedrijfswoning, vier bun-
galows en een parkeerterrein. In het gebied 
bloeit ook het duinroosje waar Roosdunen 
naar genoemd is. 
Eigenaren van recreatiewoningen rond en 
in de buurt van het centrale duingebied 
hebben jarenlang tevergeefs geprotesteerd 
tegen de plannen. 
Al negen jaar lang wordt het centrale duin-
gebied gebruikt als tentenkamp en par-
keerterrein. Er staan ’s zomers honderden 

auto’s. De gemeente gedoogde dit jaren 
en heeft inmiddels de gedoogbeschikking 
omgezet in legalisatie. In het gebied kun-
nen ongeveer 60 tenten staan. De natuur-
waarde van het gebied wordt door de Raad 
van State op grond van een natuurtoets 
gebagatelliseerd. 

Ja, Wij willen 
HOLLUM – Vorig jaar vroeg Teade 
Borsch zijn vriendin Regina de Vries ten 
huwelijk via een staart aan een vliegtuigje. 
“Regina, wil je met me trouwen?” vloog 
boven Hollum. Regina las het en zei “Ja.” 
Op 5 september trad het paar in het hu-
welijk en de vriendinnen van Regina wil-
den dit niet zonder vrijgezellenfeest laten 
gebeuren. Ze charterden een vliegtuigje 
met piloot dat het stel via een list van 
Drachten naar Ameland vloog. Daar stond 
een grote groep vrienden en vriendinnen 
het stel op te wachten met een spandoek: 
“Ja, wij willen.” Wat ze wilden was een 
feestelijke middag en avond  die voor de 
dames begon met een creatieve en daarna 
culinaire sessie in visspecialiteiten restau-
rant Amjaad. Daarna werden de horeca-
gelegenheden in Hollum gefrequenteerd. 
De jongens gingen met Teade het water 
op om te vissen. Zij belandden later op de 
avond eveneens in een van de kroegen van 
Hollum.

Vierde Nacht van Nacht in Friesland
BALLUM – Zaterdag 25 oktober wordt 
voor de vierde maal de Nacht van de 
Nacht in Fryslân  gehouden en Ameland 
doet mee. Samen met de Stichting Ame-
lander Musea, de Provinciale Milieufede-
raties en de Stichting Natuur en Milieu 
wil de gemeente de nacht van 25 oktober 
zo donker mogelijk houden. Meer over de 
Nacht van de Nacht in Krant 23.

Herfstvakantie 
HOLLUM – De Krant van Ameland 
nummer 23 komt in verband met de Ame-
lander herfstvakantie één dag eerder uit. 
In plaats van vrijdag 19 september is  De 
Krant er al op donderdag 18 september.
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“De Klok” centrum Buren
keuken van 10.30 uur DE GEHELE DAG open

van belegde stokbroodjes tot à la carte en groepsbuffetten

Slijterij - eigen merk
Oerder kruidenbitter, Bargeslokje, Wadwater

Altijd al eens de wereld 
onder water willen zien ?

Dat kan bij duikschool APK. Duikschool 
APK verzorgt allerlei opleidingen 
op duikgebied. Van een eenvoudige 
introduktieduik of snorkelcursus tot 
voortgezette duikopleidingen. Lessen 
worden gegeven in het zwembad ‘De 
Schalken’ in Ballum. Eveneens duikme-
dische en EHBO-opleidingen Duikschool APK

Hereweg 91, 9906PD Bierum, 0596-591224
Caravan 165 Roosdunen , Ballum 06-22153382

www.vvvameland.nl

• Informatie
• Fietskaarten
• Wandelkaarten
• Excursies
• Onine reserveren
• Arrangementen
• Last Minutes

(0519) 546 546
Bureweg 2, Nes
Fabrieksweg 6,
Hollum

Ameland
Hét startpunt van uw vakantie!Hét startpunt van uw vakantie!

Tuinontwerp, aanleg en onderhoud

Hoveniersbedrijf Nagtegaal
Smitteweg 15 (Nabij de Ballumer Bocht

9162 EC Ballum Ameland
Tel. (0519) 554165

www.nagtegaalameland.nl
info@nagtegaalameland.nl

Hoveniersbedrijf Nagtegaal
Voor al uw hovenierswerk

4 persoons appartement in Hollum
www.suudooster.nl
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de Anekdotejager
Henk Ruijgh (68) kwam in 1945 voor het eerst op Ameland. Zijn vader is Amelander van geboorte en 
opgegroeid bij de vuurtoren waar grootvader Ruijgh vuurtorenwachter was. Henk Ruijgh woont in 
Bergum en heeft vanwege zijn werk twee jaar op het eiland gewoond. Hij komt er nog regelmatig en wil 
er wel weer gaan wonen als hij een betaalbaar huis kan vinden. Ruijgh is de anekdotejager van De Krant 
van Ameland.

WONEN OP AMELAND (11)
Henk Ruijgh

In de jaren dat we op Ameland  hebben 
gewoond kregen we veel familie over. 
Natuurlijk in de zomer maar ook in de 
herfst en in de winter. 
Een ongetrouwde tante, haar naam was 
tante Griet, was ook een echte Ameland 
fan. Helaas is zij onlangs op 87 jarige 
leeftijd overleden. We maakten lange 
fietstochten en wandelingen met haar. 
Ook gingen ze vaak naar het strand: onze 
tante, mijn vrouw Mieke en onze kinde-
ren Hendrik Piet en Johanna. Mijn naam 
ontbreekt hier, omdat ik niet zo’n echte 

strandliefhebber was. Tenminste niet in 
de zomer. Als de familie naar het strand 
ging zocht ik wel andere bezigheden.
s’Avonds hoorde ik dan de verhalen over 
het strandgebeuren aan en telkens moest 
ik van tante Griet aanhoren dat Johanna 
al een beetje zwemmen kon. Het was 
natuurlijk haar bedoeling om mij mee te 
krijgen naar het strand.
Op één van onze fietstochten over het 
schelpenpad richting Oerd werd er bij 
een strandovergang gestopt ik moest nu 
toch eindelijk eens zien hoe onze kinde-
ren zich vermaakten op het strand. Ik was 
er niet op gekleed om op het strand te 
zitten. Een lange broek aan met een trui 

en daarover heen een jack en klompen 
aan mijn voeten, maar ik liet me deze 
keer overhalen. Daar zaten we met elkaar 
heerlijk in het zand. De kinderen ver-
maakten zich prima.
Terwijl iedereen zich in badpak, bikini 
of zwembroek vermaakte zat ik met 
mijn lange broek plus een trui met jack 
en klompen aan te zweten in de zon. 
Ondanks herhaaldelijke vragen van mijn 
vrouw en tante Griet of ik het niet warm 
had bleef ik ontkennen en hield mijn 
jack aan, misschien een beetje een Ruijgh 
aard?

  
Wordt vervolgd in Krant 23

Martha’s Moment

fotomomenten van 
Martha Appelman

Mooie auto voor Martha
HOLLUM - Martha Appelman, de foto-
graaf van de rubriek  ‘Martha’s Moment,’ 
heeft een nieuwe auto. Ze reed enkele 
weken geleden tijdens een van haar rondjes 
over het eiland, op zoek naar een flitsende 
Martha’s Moment-foto, pardoes tegen een 
schapenrooster. “Ik lette even niet goed 

op,” zegt ze over haar ongeval.
De auto kwam op zijn kop te liggen en 
kon niet meer worden gerepareerd. Zelf 
had ze alleen last van haar schouder. “Dat 
is nu weer over.” Behalve op onderwerpen 
voor mooie foto’s gaat Martha vanaf nu 
beter op obstakels letten.

Door Henk Ruijgh

BERGUM - Op zaterdag 30 augustus is 
de achtste editie gehouden van de paarden 
marathon in Bergum.
Het was de organisatie gelukt 88 deelnemers 
op de startlijst te krijgen, waaronder enkel-
spannen, dubbelspannen en vierspannen.
Op deze startlijst de namen van een zestal 
Amelanders.
Theo de Boer, Peter Metz, Pieter Lublink, 
Marius van Tuinen,Theo IJnsen en Douwe 
Bakker verschenen aan de start van een on-
der ideale weersomstandig heden gereden 
parcours.
Lange tijd had Marius van Tuinen de snel-
ste tijd op hindernis 2 met 47,9 seconden. 
Helaas voor hem werd deze tijd met 0,9 
seconden verbeterd. “Het ging deze keer 
niet zoals ik wou,” waren de woorden van 
Marius die overigens zeer tevreden was over 
de organisatie evenals de Amelander sup-

porters die aanwezig waren. Terwijl verleden 
jaar Douwe Bakker de grote pechvogel was,  
was het nu Theo de Boer. Hij werd gedis-
kwalificeerd op hindernis 7.
De prijsuitreiking was in de manege De 
Mennoruif waar de Amelanders werden 
ontvangen met een Amelander lied, gezon-
gen door een shantie koor. De stemming zat 
er goed in.
Marius van Tuinen mocht de derde prijs in 
ontvangst nemen in de categorie dubbelspan 
paarden en Pieter Lublink mocht de zevende 

prijs in ontvangst nemen in de categorie 
enkelspan paarden.

Foto’s Henk Ruijgh

Paarden marathon in Bergum

Peter Metz in de waterbak

Theo IJnsen
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HET BESTE VOOR JE OGEN

Klant of niet, onze professionele mensen 
zitten voor u klaar. Bel (058) 215 13 53 
voor een afspraak bij dokterskamer van 
De Stelp, aan de H.D. Katstraat 4 in Hollum.

LEEUWARDEN: WIRDUMERDIJK 39
(NAAST McDONALD’S), TELEFOON (058) 215 13 53

Cocon komt
naar Ameland

op 8 september!

op lapstraat 6 hollum

0519 554401

DIGITALE FOTOSERVICE 

klaar terwijl u wacht

Door Afke Zijlstra

De 22ste Open Dag van FC Groningen is 
zondag 24 augustus bezocht door zo’n vijf-
tienduizend fans, die onder meer voor het 
eerst de resultaten van de verbouwing met 
eigen ogen konden zien. Bij de traditionele 
spelerspresentatie was de eerste ring goed 
gevuld. Ook Ameland was op deze open 
dag van de partij. De stand, gesierd door de 
vuurtoren werd bemand door medewerkers 

van de VVV. Naast de gebruikelijke infor-
matievoorziening was er dit jaar iets extra’s 
georganiseerd. 
Scoren op Ameland was speciaal voor de 
jeugdige deelnemers opgezet. Men moest 
proberen de bal door het gat in het score-
bord te krijgen. Op het bord staat levens-
groot de A (uit het bekende Ameland logo). 
Indien er gescoord werd kreeg de winnaar 
een leuke attentie. Voor de jongens een 
vrachtwagentje van Ameland en voor de 

meisjes een Ameland vakantieboek. Deze 
actie was een groot succes, op een gegeven 
moment stonden ze zelfs in de rij om hun 
voetbalkunsten te mogen vertonen. 
Verder kon één ieder kans maken op een 
korte vakantie op Ameland. Tegen in-
levering van naam, telefoonnummer én 
e-mailadres kon men deelnemen. Uit deze 
aanmeldingen zijn 3 winnaars geselecteerd. 
Zij hebben inmiddels bericht gekregen en 
zullen binnenkort een midweek of weekend 
op Ameland doorbrengen. De prijzen wer-
den beschikbaar gesteld door Landal Ame-
land State, Recreatieoord Klein Vaarwater 
en Kaapsduun Appartementen. 

VVV nieuws
Open dag FC Groningen

Ja!

Blijf op de hoogte en lees de 
Krant van Ameland 

Met een abonnement op de Krant van Ameland blijft u op de hoogte 
van het nieuws over het eiland. Wie nu een bezorg abonnement neemt 
krijgt de nummers van augustus tot en met december 2008 in de bus. 
Reeds verschenen nummers kunt u voor één euro per stuk afhalen op het 
redactieadres. Uw abonnementsprijs staat in de colofon op bladzijde 3 in 
de colofon.

Ik wil graag een abonnement op De Krant van Ameland

Naam:

Adres:

Postcode:                                    Plaats:

Telefoon:

Handtekening: 

Datum:

Ik maak het abonnementsgeld over op Rabobankrekening 1369.36.938
t.n.v. Ameland Pers uitgeverij o.v.v. Krant van Ameland 2008

Stuur deze bon (of een kopie hiervan) op naar

De Krant van Ameland, O.P. Lapstraat 7, 9161 BV  Hollum Ameland

www.persbureau-ameland.nl

✁

Sânman & Sikke
BALLUM - De vocale mannengroep Sânman & Sikke verzorgt 
zaterdag 13 september  een optreden in de Hervormde Kerk te 
Ballum. In een gevarieerd programma  combineert de vocale man-
nengroep zijn kenmerkende mix van muziekstijlen met een lichtvoe-
tige toelichting op het gezongen repertoire. 

Belangrijke inspiratiebron voor Sânman & Sikke is de meerstemmi-
ge muziek van groepen als The Mills Brothers, Eagles, Crosby, Stills, 
Nash & Young en Venice. De Friestalige pijler onder het repertoire 
wordt gevormd door gedichten van o.a. Fedde Schurer, Henk de 
Boer en Aggie van der Meer, die door Siebren Kramer en Egbert 
Krikken op muziek zijn gezet. Door de meerstemmigheid, de keuze 
van de nummers, de gitaarbegeleiding en inkleuring met accordeon 
heeft de groep een eigen geluid ontwikkeld, dat - zoals blijkt uit de 
reacties - bij een zeer breed publiek in de smaak valt. 
Het concert is tussen 19.30 en 21.30 uur.
De toegangsprijs is, inclusief een kop koffie of thee in de pauze, 
€ 7,50    
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Thuis heb ik nog een ansichtkaart, zegt 
Jan Blaak uit Appingedam, waarop een 
kerk, een kar met paard, een slagerij J. 
van der Ven. Een kroeg, een juffrouw 
op de fiets, het zegt u hoogstwaarschi-
jnlijk niets, maar het is waar ik geboren 
ben, zong Wim Zonneveld. Blaak is 
niet op Ameland geboren, maar hij is 
Amelandliefhebber en een verzamelaar 
van ansichtkaarten en foto’s van oud-
Ameland. Hij put uit zijn collectie.

(13) Hotel De Zwaan 
Het hotel werd  omstreeks 1714 ge-
bouwd. Een precieze datum is niet be-
kend, maar bij benadering wordt 1714 
genoemd. Wat wel zeker is, dat het  
in 1764 in gebruik werd genomen als 
logement en rijpaardenstalling. Een 
drankvergunning werd in 1881 afgege-
ven aan Job Visser, die tot 1896 eigenaar 
was. In 1896 nam Willem Brouwer het 
logement over tot 1904. Verder waren 
het IJnse de Wind (1904-1907) en Gerrit 

Visser (1907-1947), die tevens betrokken 
was bij het reddingwezen op Ameland. 
Hij staat samen met zijn vrouw in de 
deuropening van het hotel. Vele verslagen 
van en briefwisselingen met de Redding-
maatschappij in Amsterdam kwamen 
van zijn hand. Na Gerrit Visser was het 
Jan Visser (1946-1953) en Piet Lublink 
(1953-1956). Daarna volgen de jaren 
waarin verschillende eige-
naren die de scep-
ter zwaaien over 
het eeuwenoude 
logement elkaar 
opvolgden. 
Links op de foto 
de koets waarin 
huisarts Van Capel 
vanuit Nes zijn 
patiënten bezocht. 
Koetsier was Kees 
de Jong uit Nes. Het 
was regel dat de dok-
ter eenmaal per week 

vanuit Nes de dorpen bezocht en zijn 
patiënten. Gerrit Visser onderhield tevens 
als eerste op Ameland een busdienst van-
af de boot naar Hollum, dit als vervanger 
voor het verdek waarmee de huisarts van 
Ameland in rondreed. De dame in het 
witte schort, links in de deuropening, is 
Anna Speelman die werkzaam was in het 
hotel.

Thuis heb ik nog...

BALLUM – Het weekend van het 
Rôggefeest was een misselijk weekend, zegt 
Wim den Hartogh van politie Ameland 
tijdens een presentatie van de Bestuursrap-
portage aan de gemeenteraadsleden van 
Ameland. Den Hartogh doelt hier niet op 
het straat- en muziekfestival, maar op de 
vernielingen en geweldplegingen die in dat 
weekend plaatsvonden. “Het Rôggefeest 
trekt kennelijk ook gasten aan die niet voor 
het gezellige weekend komen.” De evaluatie 
van het Rôggefeest toonde nog dat er min-
der trammelant was geweest dan voorgaande 
jaren. 

Het was een groep die de dag voor het feest 
tot en met de dag erna voor overlast zorgde, 
zegt hoofd openbare orde en veiligheid 
Albert de Hoop. Den Hartogh vult aan: 
“Het is eigenlijk steeds trammelant met 
groepen uit de stad Groningen en jeugd uit 
de dorpen langs de Friese kust.”  Een con-
frontatie tussen die groepen liep een paar 
jaar geleden uit op een massale vechtpartij 
in Holwerd, bij en in de wachtruimte van 
Wagenborg. De politie heeft de indruk dat 
het om enkele tientallen raddraaiers gaat 
en had 13 mensen ingezet voor de orde 
handhaving.“Dat is eigenlijk nog te weinig.” 
Den Hartogh vindt het grote aantal van 

‘zinloos geweld’ tijdens dat weekend het 
meest ergerlijk. De ambulance moest een 
tweede eenheid inzetten om alle slachtoffers 
af te kunnen voeren. 
Desondanks bevestigt de burgemeester 
dat de Afterparty in de tent bij de dijk een 
goed effect heeft gehad. Commercieel was 
het geen succes, maar op het eiland en op 
de boot was het een stuk rustiger. “Als er 
20.000 mensen op de been zijn, waarbij ook 
wordt gedronken, blijven opstootjes niet 
uit,” zegt De Hoop. 

In het algemeen kon groepschef Den 
Hartogh melden dat 2008 tot nu toe een 
goed jaar was. Dit seizoen zet de trend die in 
2007 is ingezet door.  Vernielingen laten een 
dalende lijn zien, er is minder overlast ge-
meld en er waren minder aanrijdingen. Het 
aantal diefstallen was in 2007 iets hoger dan 
voorgaande jaren. De politie heeft rijden on-
der invloed als speerpunt en de afhandeling 
bij vechtpartijen verandert. Tot nu toe werd 
bij één tegen één gevechten geen proces ver-
baal opgemaakt. Dat gaat veranderen. Ge-
weld is niet normaal en elke geweldsuiting 
kan een proces verbaal verwachten.

Ron Gerrits, teamchef Noordoost Friesland, 
die samen met Den Hartogh de Bestuurs-

rapportage presenteerde, pleit voor invoe-
ring van Burgernet op Ameland. Burgernet 
gaat uit van het systeem dat gewone burgers 
alert opletten en meldingen doen. Burgers 
binnen een cirkel rond een plaats delict krij-
gen dan via de SMS een berichtje van de po-
litie om bijvoorbeeld uit te kijken naar een 
fietsendief. Als de dief gesignaleerd wordt 
krijgt de politie opnieuw een melding. Een 
volgende cirkel Burgernet deelnemers ont-
vangt een SMS-je waardoor langzamerhand 
het net rond de onverlaat sluit. “Stel je voor 
dat op Ameland iedereen aan Burgernet 
meedoet. Volgens mij hebben we dan een 
100% pakkans,” zegt Gerrits.

Een misselijk weekend

Amelands
Het mooiste WOORD

van deze week

Nanikke
nasnikken

stuur uw mooiste woord in naar krant@persbureau-ameland.nl



8 De krant van Ameland

Antje & Betje    spel 2008
De Krant van Ameland biedt het Antje & Betje spel aan, een gezelschapspel waarmee jong en oud het eiland 
kan verkennen. Deze keer is het spel weer aangevuld met een nieuw nummer. Antje en Betje, de twee 
Amelander zussen van de strip uit de Krant, krijgen logees en ze nemen neefje Pim en nichtje Anne mee in 
een verkenningstocht over het eiland. Sietske van der Meij tekende het speelbord.
Maak de verkenningstocht mee. Pionnetjes kun je maken van schelpjes, muntjes of steentjes of je draait 
een kegeltje van een stukje papier en je hebt een vuurtorenpion. Wat je verder nog nodig hebt zijn twee 
dobbelstenen die je kunt lenen uit een Mens Erger Je Niet doos. Het A & B spel wordt gespeeld als het 
vertrouwde ganzenbord. Bij elk tekeningetje hoort iets van Ameland. Waar alleen een cijfer staat kun je het 
vakje voltekenen met iets Amelands en wat niet is ingekleurd kun je zelf inkleuren.
Bedrijven en organisaties die ook een plekje in het Antje & Betje spel willen kunnen contact opnemen met De 
Krant. 

De Amelander onderwerpen
1 Antje en Betje halen Pim en Anne van de boot. De kinderen zijn met de Oerd geheen en Wagenborg
2 Sla een beurt over om even over het wad te turen. Teken een wadschap in vakje 2 of een ander wit vakje
3 Je  moet wel bijblijven op Ameland dus lees je De Krant van Ameland. Sinds wanneer verschijnt  deze uitgave?
5 VVV Ameland. Ga 3 stappen vooruit, want met de informatie van de VVV vind je gelijk de mooiste plekjes op het eiland
7 Vuurtoren. Het beklimmen is een belevenis op zich. Klim omhoog naar nr. 45 om het uitzicht te bewonderen.
9 Antje & Betje gaan helemaal uit hun dak in De Pub op Koudenburg. Gooi nog een keer en ga zoveel stappen terug, zodat je kans maakt 

nogmaals op 9 te komen
10 Je laat je niet gek maken door die lekkende kraan, dus bel je snel Faber & Wijnberg
12 Even onthouden: een weekendje Ameland boeken we in De Klok in Buren
14 Natuurlijk Ameland leren kennen en beleven met het Natuurcentrum Ameland
15 De eerste vrijdag in augustus: bezoek het Rôggefeest in Nes en doe een levend standbeeld na
17 Antje en Betje drinken een lekkere cocktail bij Cantina Dolores
19 Bij Korenmolen “De Phenix” in Nes haal je de (H)eerlijkste molenproducten 
21 We gaan naar Hollum voor de weekaanbiedingen van de Coop
23 We gaan naar Kaarsenatelier Kandelita in Hollum voor een kaars met foto en poëzie
25 Op Boomhiemke in Hollum gaan Antje en Betje een avondje naar de sauna
27 Drijfzand ontstaat soms bij een zandsuppletie. Oppassen dus en niet net als Antje de waarschuwingsborden links laten liggen. Antje zit 

vast in het drijfzand. Sla een beurt over.
29 Pim en Anne hebben trek. Antje en Betje gaan naar De Vier Windstreken voor een paar porties Chinees en een wokmenu
31 Zydeco at Sea, het festival met de mooiste zonsondergang. Zing eerst en liedje voor je verder gaat, liefst zydeco of cajun natuurlijk.
33 Antje en Betje gaan met de kinderen naar het leukste café in Hollum aan zee: De Walvisvaarder van Ameland
35 Antje en Betje en de kinderen kluiven in De Welvaart aan een kippetje. Betje eet haar vingers er zowat bij op
36 Voor koffie die gezet wordt met hart en vakkennis  gaan Antje & Betje naar Siepels in Nes. Ze nemen natuurlijk de kortingsbon op 

pagina 4 uit deze Krant mee
38 Antje en Betje halen, net als Abraham, hun mosterd bij de Koren- en mosterdmolen “de Verwachting” in Hollum
41 Makelaar Bosma de Witte verkoopt huizen op Ameland. Teken een Amelander huisje in vakje 40.
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43 Kijk op de website van de VPVA (Vereniging Particulieren Verhuurders Ameland) voor een geschikt 
vakantieonderkomen: www.ameland-site.nl

45 Het uitzicht was mooi, terug naar nr. 7
48 Wie een huis zoekt op het eiland gaat naar Kremer makelaars in Nes. Elke werkdag open
51 Pim en Anne doen mee aan de Vuurtoren Run en ’s avonds gaan ze naar een kampvuur op het strand, 

georganiseerd door Ameland Actief. Doe ook actief en kleur hokje 52 creatief vol.
53 De Berkenhof in Nes is gespecialiseerd in Appartementenverhuur. Boek een verblijf en gooi daarna nog een keer 
55 Ervaar oude gebruiken en tradities in het Landbouw en juttersmuseum “Swartwoude” in Buren. Neem de tijd en 

ga pas verder als je “6” hebt gegooid
58 Laat je digitale foto`s afdrukken bij De Markthal in Hollum
61 Pim en Anne vinden het even geen strandweer. Ze gaan naar zwembad De Golfslag op Klein Vaarwater in Buren
64 Vakantievieren kan heerlijk in de Suudooster in Hollum. Kijk op www.suudooster.nl. Teken de lekkere tuin met 

dennenbomen en vlier in vakje 63 of een andere open vakje
66  De rijke historie van Ameland komt tot leven in het Cultuur historisch museum “Sorgdrager” in Hollum. Neem de 

tijd en sla een beurt over
68 Antje en Betje brengen hun auto naar Garage Visser aan de Oranjeweg in Hollum voor een beurt en huren daar 

een fiets
70 De nachtmerrie van Betje: ze heeft haar tas laten staan bij de boot. Ga terug naar de Oerd, naar vakje 1
72 Maritiem Museum. Het museum is wegens nieuwbouw tijdelijk gesloten. Ben je hier met een “1” of een “2” 

gekomen, dan mag je nog een keer gooien
74 Antje en Betje zijn met hun logees aangekomen in hun huisje. Thuis is het tijd voor pannenkoeken.
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 Jong Amelands talent gezocht

LEEUWARDEN - Vanaf februari 2009 gaan de 
nieuwe voorrondes van Kunstbende van start. 
Carina Metz en Kevin Wolters willen vanaf eind 
oktober Amelandse jongeren coachen en voor de 
voorrondes klaarstomen. De workshops vinden 
plaats in Ons Hol en De Toel. 

Kunstbende is dé nationale wedstrijd voor 
jong creatief talent. Jaarlijks doen hier 
ongeveer 4.000 enthousiaste jongeren in 
de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar aan 
mee. Je kunt je aanmelden voor de volgende 
categorieën; Muziek, Dans, Taal, Theater & 
Performance, Film, Expo, DJ en Fashion. 
Er vinden 14 regionale voorrondes plaats 
gevolgd door een spetterende finale. Het 
thema voor komend jaar is MACHT!

Kijk voor meer info op www.kunstbende.nl. 

Carina en Kevin willen laten zien dat er 
op Ameland talent rondloopt. Vanaf eind 
oktober 2008 kunnen jongeren hun talent 
laten coachen en begeleiden door het duo. 
De jongeren worden voor een geweldige 
performance klaargestoomd.
Dit alles zal plaatsvinden in 
ontmoetingscentrum Ons Hol en 
clubhuis De Toel. Kevin en Carina gaan 
van te voren de Burgemeester Walda 
Scholengemeenschap bezoeken om dit 
persoonlijk aan de jongeren te vertellen en 
op 11 oktober staan zij op de cursusmarkt 
in De Toel voor aanmelding en informatie.

Kevin is gitarist en toetsenist en is naast 
het bespelen van deze instrumenten erg 
handig met de computer op het gebied van 
monteren, produceren en vormgeven. Hij 
zal zich naast de begeleiding voor Muziek 
ook inzetten voor ’t onderdeel Film en DJ. 
Carina is behalve voor zang inzetbaar voor 
dans, drama, taal en kunst. Zij zal zich dan 
ook inzetten voor Muziek, Dans, Theater & 
Performance, Taal en Expo. 
Kevin en Carina zijn studenten aan de 
opleiding Pop & Media te Leeuwarden. 
Beiden zitten in het laatste jaar voor de 
richting Artiest Muziek en zijn druk bezig 
met het motiveren, coachen en begeleiden 
van kinderen, jongeren én volwassenen die 
iets willen doen met hun creativiteit. 

Door Jan Epping

Van 4 augustus t/m 10 oktober 2008  ex-
poseren de kunstschilders  Ivo Winnubst 
en Ton Lindhout in het gemeentehuis van 
Ameland.

Ivo Winnubst
Winnubst  (1950) studeerde aan de  Gerrit 
Rietveldacademie in Amsterdam en kreeg 
daar les van Herman Gordijn en Piet Klaas-
se. Na de academie kwam hij terecht in het 
reclamecircuit. Hij verloochende zijn illu-
stratieve achtergrond daardoor echter niet.  
Enkele jaren geleden ging Ivo “digitaal”. 
Naast penseel en doek werd ook de muis een 
gewild instrument om datgene te realiseren 
wat hem boeit. Hij werkt vanuit zijn, atelier 
en  Galerie Afterdaan te Elim.

Ivo Winnubst haalt zijn inspiratie voor een 
belangrijk deel uit wat “de straat“ hem ople-
vert. Hij legt dat ene speciale moment virtu-
oos vast in olieverf, acryl en conté op linnen. 
Zijn werk krijgt daardoor datgene wat een 
foto nooit kan bereiken. Hij tekent in deze 
expositie voor het GEZICHT.

Ton Lindhout 
Ton Lindhout ( 1943) volgde zijn opleiding 
aan de Vrije Academie in Den Haag, rich-
ting schilderen, grafiek, fotografie en film. 
Hij is werkzaam geweest als freelance illu-
strator en grafisch ontwerper en bij diverse 
reclamebureaus in de Randstad als art-direc-
tor in de jaren 1971 – 1993. Daarna begon 
hij een eigen studio voor grafisch ontwerp 
en illustratie.

Sinds 2004 is hij woonachtig in Fehndorf 
Duitsland en nagenoeg volledig bezig met 
vrij werk, waarbij hij zich laat inspireren 
door de uitgestrektheid  van het oerland-
schap  Bourtanger Moor en ook door de 
reizen in binnen  en buitenland.
Vooral Frankrijk, Scandinavië, Schotland 
en Azië zijn landen waar voor hem een nog 
onuitputtelijke bron van inspiratie liggen.
Hagenaar van geboorte blijft de zee en de 
kust hem ook nog steeds trekken.
Ton Lindhout tekent voor het 
VERGEZICHT.

Beide kunstenaars exposeren regelmatig in 
binnen- en buitenland.

Gezicht en Vergezicht Cursusmarkt 
in de Toel 

NES – Het nieuwe programma van Ons 
Hol en De Toel wordt zaterdag 11 septem-
ber in De Toel gepresenteerd op de jaarlijkse 
Cursusmarkt. Wie benieuwd is naar het 
nieuwe cursusprogramma loopt even binnen 
in het clubhuis aan de Kardinaal de Jongweg 
in Nes. De markt is open van 14.00 - 17.00 
uur. De middag geeft een voorproefje van 
wat er de komende winter te doen is.

Cursusmarkt 2007 Foto Wybe Jansma
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Hollum
september

 5 09.40 - 13.40
 6 10.00 - 14.00
 7 10.10 - 14.10
 8 10.55 - 14.55
 9 12.00 - 16.00
 10 13.20 - 17.20
 11 15.00 - 18.00
 12 16.25 - 18.00
 13 17.25 - 18.00
 14 09.00 - 09.45
 15 09.00 - 10.30
 16 09.00 - 10.55
 17 09.00 - 11.30
 18 09.00 - 12.30
 19 09.00 - 13.00
 20 09.40 - 13.40
 21 10.10 - 14.10
 22 10.55 - 14.55

Nes en Buren
september

 5 09.25 - 13.25
 6 09.45 - 13.45
 7 09.55 - 13.55
 8 10.35 - 14.35
 9 11.45 - 15.45 
 10 13.05 - 17.05
 11 14.45 - 18.00
 12 16.10 - 18.00
 13 17.10 - 18.00
 14 09.00 - 09.30
 15 09.00 - 10.15
 16 09.00 - 10.40
 17 09.00 - 11.15
 18 09.00 - 12.05
 19 09.00 - 12.45
 20 09.25 - 12.25
 21 09.55 - 13.55
 22 10.40 - 14.45

Badtijden

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân 
steunt het festival G-Ameland, waar Neder-
landse en buitenlandse ontwikkelaars, uit-
gevers en studenten de handen ineen slaan 
om binnen vijf dagen prototypes van game-
producten te maken. De provincie Fryslân 
draagt eenmalig € 75.000 bij aan het festi-
val. Dat heeft het College van Gedeputeerde 
Staten van Fryslân besloten.

In Fryslân vinden op het gebied van gaming 
interessante activiteiten plaats. Veel daar-
van hangen samen met de opleiding CMD 
(Communicatie en media Design) van 
de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 
Deze opleiding werkt nauw samen met het 
bedrijfsleven en trekt een groeiend aantal 
(internationale) studenten.

Het festival wordt georganiseerd door Game 
Valley, een multimedia-atelier van de oplei-
ding CMD en bedrijven in de gamingsector. 
Doel van het atelier is om kansen te bieden 
aan studenten en bedrijven om voor de ga-
memarkt producten en activiteiten te ont-
plooien. Het festival vloeit hier uit voort.
Op G-Ameland kunnen ontwikkelaars, 
studenten en uitgevers meedoen aan een 

prijsvraag door binnen vijf dagen met gelijk-
gestemde middelen prototypes voor games 
te ontwikkelen. Een jury, die bestaat uit 
internationale coryfeeën op het gebied van 
ontwikkeling, beoordeelt de resultaten. Het 
winnende product zal uiteindelijk worden 
uitgegeven.

G-Ameland mikt het eerste jaar op 100 à 
150 deelnemers. Komende jaren wil het 
festival zich ontwikkelen als dé plek waar 
zowel bedrijven als studenten heen gaan om 
de nieuwste ontwikkelingen te leren en toe 
te passen.

Met het festival positioneert Fryslân en 
Ameland zich als podium voor de snelgroei-
ende, wereldwijde game-markt. Het College 
van Gedeputeerde Staten wil met de eenma-
lige bijdrage stimuleren dat de multimedia-
sector zich verder ontwikkelt in Fryslân. 
Het gaat om een evenement dat op termijn 
ook kan bijdragen aan de verlenging van het 
toeristische seizoen. Bovendien wordt het 
imago van de opleiding CMD als toonaan-
gevend centrum voor gaming versterkt. 
De eerste G-Ameland is 15-19 september 
2008.

LEEUWARDEN - Een initiatief vanaf het 
eiland Vlieland tot restauratie en openstel-
ling voor het publiek van de infanterie-
stelling 12 H is voor de provincie Fryslân 
aanleiding geweest tot overleg met de andere 
Waddeneilanden over het mogelijke behoud 
van meer erfgoed uit WO II op de eilanden.
Begin 2008 vond een eerste bijeenkomst 
plaats met organisaties en geïnteresseerden 
rondom het Waddenerfgoed WO II. 

Al snel bleek dat op alle eilanden nog fysiek 
erfgoed aanwezig is in de vorm van bunkers, 
stellingen, bestrating e.d. Ook is er door een 
aantal particulieren en instanties een grote 
hoeveelheid materiaal verzameld uit deze 
periode. Het gaat om fotomateriaal, boeken, 
kaarten, gegevens over neergestorte vliegtui-
gen en oorlogsgraven etc.

Het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport is ook zeer geïnteresseerd 
in wat er van deze periode nog aanwezig 
is. Zo worden subsidiegelden beschikbaar 
gesteld voor het optekenen van verhalen van 
eilanders over deze periode, het digitalise-
ren van bestaand materiaal en het via een 
website voor een breed publiek beschikbaar 
stellen van deze gegevens en verhalen. 

Op de eilanden is belangstelling voor het 
weer zichtbaar maken van onder zand ‘ver-
dwenen’ erfgoed, zoals bunkers en het ma-
ken van een wandel- of fietsroute langs dit 
erfgoed uit WO II. De situatie tijdens WO 
II en de gebeurtenissen waren per eiland 
zeer verschillend. De verdedigingswerken op 
de eilanden maakten deel uit van de Atlantic 
Wall. Ondanks dat al veel daarvan is ver-

Provincie Fryslân steunt 
festival G-Ameland 

Waddeneilanden streven 
naar behoud erfgoed uit 
Tweede Wereldoorlog

dwenen door kustafslag en afbraak, is het 
behoud van nog bestaande gedeelten nog 
mogelijk. 

Een werkgroep werkt in samenwerking met 
de provincie en de Grontmij aan een boek 
met projecten op de verschillende eilanden. 
Naar verwachting is het projectboek in ok-
tober voltooid.
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<< vervolg van voorpagina 

Johan Molenaar is brandweerman op de 
vliegbasis Leeuwarden. Hij wordt in Afgha-
nistan ingezet bij de brandbeveiliging en 
moet standby staan voor het geval er een 
luchtvaartcalamiteit plaatsvindt. Bij een 
crash moet hij blussen en redden. De dage-
lijkse werkzaamheden bestaan uit keuren en 
controleren van het materiaal. De Hollumer 
werkt bij defensie en heeft een militaire op-
leiding gehad. Het is gewoon zijn beurt om 
naar Afghanistan te gaan. “Ik zit er niet mee. 
Ik ga er heen en doe mijn ding en voor je 
weet ben je weer thuis,” zegt hij nuchter. In-
middels weet Johan dat hij in oktober naar 
Afghanistan mag. Hij blijft er dan tot half 
januari 2009 en viert Sinterklaas, Kerst en 
Oud en Nieuw ver van thuis. Hij gaat naar 
Kamp Holland en woont met de mannen en 
vrouwen die zijn uitgezonden in barakken 
die lijken op zeecontainers met airco. In de 

zomer kan het er meer dan 50° worden en 
in de winter daalt de temperatuur er tot min 
20°. De dikke trui gaat mee.
Mark Molenaar zit in een WA groep, een 
werkaansturingsgroep bij de Elfde Luchtmo-
biele Brigade. Hij houdt zich voornamelijk 
bezig met de logistiek en is betrokken bij 
het beladen van helikopters en het regelen 
van personentransport.  Mark was al twee 
keer in Afghanistan en hij heeft Irak van 
binnen gezien.  Hij zat twee maanden in 
airfield Kandahar en vijf maanden in kamp 
Hadrian Dehrawod in Afghanistan.  Irak 
was op logistiek gebied veel rustiger, vertelt 
Mark. De wegen zijn er beter en de steden 
zien er veel beter uit. In Afghanistan leven 
veel mensen in een hokje op het weiland. 
In Tarin Kowt, de hoofdstad van Uruzgan 
die niet veel groter is dan Hollum, is het 
iets luxer. Hij weet nu al dat hij in juli 2009 
weer naar Afghanistan wordt uitgezonden. 
Mark gaat mee op patrouille en een van de 
opdrachten is om via een tolk contact met 
de bevolking te maken.  Het hoofddoel van 
de missie is humanitair. De Nederlanders 
helpen de Afghanen om zelf hun land te 
beheren en beschermen. Ze zijn gewend 
dat de Taliban alles doet, vertelt Mark.  De 
Afghanen krijgen steun van militairen uit 
Canada, Engeland, Amerika, Australië en 
Nederland.
De reis van Ameland naar Afghanistan gaat 
in etappes. Eerst naar de Emiraten, dan naar 
Kandahar. Dat laatste stuk vliegen ze met 
hun vest aan en in een Hercules die tactisch 
vliegt. Beducht op onverwachte aanvallen 
vanaf de grond. In het gebied waar Mark 

werkte zijn de wegen slecht. Vaak zijn er he-
lemaal geen wegen. Dertig kilometer, harder 
rijden kan daar niet, vertelt hij.  Eens deed 
hij 6 uur over een stuk van 6 kilometer; 
manoeuvreren met grote voorzichtigheid, 
contact maken met de bevolking en contro-
leren op bijvoorbeeld bermbommen. Gevaar 
schuilt er behalve in bommen en kogels in 
camel spiders, zandvlooien en black widows. 
Ze hebben last van katten, muizen en zwerf-
honden en Mark maakte een temperatuur 
van 67° mee. Die dag dronk hij wel 12 liter 
water.
Mark kende Tim Hoogland en Martijn 
Rosier, de soldaten die in een jaar gelden 
omkwamen. Rosier werd het slachtoffer van 
een aanslag en Hoogland werd geraakt tij-
dens een vuurgevecht. Het heeft Mark heel 
erg aangegrepen maar het weerhoudt hem 
er niet van klaar te staan voor de volgende 
uitzending. De Molenaars weten dat dit kan 
gebeuren. Hun broer André voert speciale 
verkenningen uit. “Hij vertelt niet zoveel,” 
zegt Johan. De middelste Molenaar zat van 
mei tot augustus 2006 in Afghanistan en 
daar kwam hij nota bene zijn broer Mark in 
Kandahar tegen. 

Alle uitgezonden militairen krijgen op weg 
naar huis een tussenstop in Kreta. Daar 
zitten ze twee dagen om te acclimatiseren en 
krijgen ze gesprekken met psychologen om 
ook tussen de oren zo gezond mogelijk thuis 
te komen. Mark heeft inmiddels twee me-
dailles opgespeld gekregen:  de Vredesmissie-
medaille en de NATO medaille. Ook André 
is gedecoreerd. Daar doen ze het niet voor, 
maar het is een leuke bijkomstigheid. De 
Molenaars doen hun werk en in hun geval 
ligt dat werk ver van hun geboortegrond in 
een land vol gevaren. En dat Johan dit jaar 
Sinterklaas niet thuis viert bezorgt hem geen 
tranen van heimwee in de ogen. Volgend 
jaar is er weer Sinterklaas.

Mark in Uruzgan Foto’s Mark Molenaar

De hoofdstraat in Tarin Kowt

Op patrouille

Molenaars in Afghanistan
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BALLUM - Staatssecretaris Sharon Dijksma 
bracht woensdag 27 augustus een bezoek 
aan Ameland en sloot haar bezoek af door 
geld en expertise voor e-learning in het 
vooruitzicht te stellen. Ze kwam naar Ame-
land om kennis te nemen van de specifieke 
eilandproblemen. Hoe geef je kinderen met 
verschillende mogelijkheden passend onder-
wijs en hoe hou je kinderen zolang mogelijk 
op het eigen eiland op school. De staatsecre-
taris ziet een rol van voorloper voor de Wad-
deneilanden weggelegd. 
Ze bezocht  OBS ’t Ienster in Ballum en 
hoorde daar over de goede effecten van 
voor- en vroegschoolse educatie en taalpro-
gramma’s voor kinderen met een taalachter-
stand. Daarna ging ze naar de CBS Konin-

gin Wilhelmina in Hol-
lum. Directeur Berend 
van der Meer onder-
streepte het belang van 
de ‘brede school’ en 
samenwerking tussen 
de vier basisscholen op 
het eiland. Ook be-
zocht Dijksma de KBS 
Kardinaal de Jong in 
Nes. Ze sprak met de 
schoolleiders, stapte de 
klassen binnen en liet 
zich informeren door 
de onderwijzers. 

Op het gemeentehuis gaf directeur open-
baar onderwijs Terschelling Willy Cupido 
een presentatie over Inclusief Onderwijs 
dat naadloos aansloot bij de opvatting van 
Dijksma over  passend onderwijs op de 
Waddeneilanden. In de praktijk betekent dit 
dat alle leerlingen op het eiland onderwijs 
kunnen volgen, dat er ‘meer handen in de 
klas’ zijn, dat er ondersteuning is van onder-
wijsassistenten en dat er voor kinderen die 
daarnaast extra begeleiding nodig hebben 
een persoonlijke assistent is. Daarnaast kan 
er gebruik gemaakt worden van logopedie, 
remedial teaching, sociale vaardigheids-
trainingen, opvoedkundig spreekuur en de 
zorgboerderij. 

In de middag bracht ze een bezoek aan de 
Burgemeester Walda Scholengemeenschap 
om zich te laten voorlichten over de praktijk 
van een kleine school met leerlingen van 
verschillende niveaus en de nieuwbouwplan-
nen van de school. Burgemeester Albert de 
Hoop schetste de nieuwbouwwerkzaamhe-
den. Hij vermoedt dat er na de volgende zo-
mer zal worden begonnen. Daarna verwacht 
hij twee bouwjaren, zodat op z’n vroegst de 
lichting van schooljaar 2012 – 2013 gebruik 
kan maken van de nieuwe school.

De staatssecretaris, die over het primaire 
onderwijs gaat en zaken betreffende de BWS 
overdraagt aan staatsecretaris Marja van 
Bijsterveldt, zei over het bezoek: “Ik heb 
inzicht gekregen in de specifieke problema-
tiek van het onderwijs op een eiland en hoe 
je hier slim mee om kan gaan. Ameland kan 
op het gebied van samenwerking een voor-
beeld zijn.”
Tijdens haar bezoek stelde de staatsecretaris, 
na intensief overleg met haar ministerie, 
geld en expertise in het vooruitzicht voor 
e-learning. Voorwaarde is dat alle basis-
scholen op alle Waddeneilanden aan dat 
project meedoen. Tweede voorwaarde is 
dat de Waddeneilanden hun kennis over en 
ervaring met deze nieuwe manier van leren 
delen met de rest van Nederland.

Sharon Dijksma bezocht Ameland 
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Amelanderbedrijvigheid
Wijnproeven, bedrijven die verbouwen, 
ateliers met een workshop, restaurants 
met een nieuwe kaart, vakantieparken 
met nieuwe bungalows; het komt in 
Amelander bedrijvigheid aan de orde. 
U kunt uw bedrijvigheid melden aan 
krant@persbureau-ameland.nl

Nieuwe activiteiten op Ameland
Masterlijk Ameland... Een sportieve, cultu-
rele, culinaire uitdaging vol natuur!
19 - 22 september 2008
KOLHORN - Ameland krijgt in septem-
ber te maken met een nieuw evenement: 
Masterlijk Ameland. Het evenement 
is bedoeld voor mensen van 40 jaar en 
ouder, die houden van sportief, cultuur, 
culinair en de natuur. Masterlijk Ame-
land wordt georganiseerd door Maatwerk 
in Sport Events, een bedrijf dat evene-
menten organiseert of andere organisaties 
ondersteunt bij hun activiteiten. Het 
Ameland Beach Rugby Festival is hun 
grootste evenement dat meer dan 5000 
bezoekers trekt uit heel Europa. Jutten, 
museumbezoek, luisteren naar verha-
len van voormalige vuurtorenwachters, 
raften, vliegeren, wandelen: Masterlijk 
Ameland combineert sportieve, culinaire 
en culturele elementen met aandacht 
voor de natuur.

Binnenkort cursus computertypen op Ameland
NORG - TYPtoTAAL is een jong, dy-
namisch instituut dat cursussen compu-
tertypen verzorgt voor scholieren in de 
basisschool-bovenbouw en het voortgezet 
onderwijs. Ook de Amelander jeugd 
wordt nu in staat gesteld deze klassikale 
cursus op het eiland, misschien zelfs 
binnen de muren van de eigen school, 
te volgen. Er wordt opgeleid voor een 

landelijk erkend diploma. Onlangs heb-
ben alle scholen de brochure ontvangen. 
Leerlingen en/of ouders die belangstelling 
hebben kunnen de brochure opvragen 
bij de schooldirectie, of contact opnemen 
met TYPtoTAAL, tel. (0592) 670372, 
b.g.g. 06-53521577, of via de website 
www.typtotaal.nl.  

Horizontaal drie woorden invullen, het laatste woord wordt gevormd uit de 
letters van de twee voorafgaande. Op de grijze balk ontstaat een 
Amelander begrip
1. kerel; bergplaats; Nederlands eiland
2. insect; wezen; gedrocht
3. visgerei; grondsoort; bestanddeel
4. mannelijk dier; rustig; pracht
5. jong dier; gewas; bewegingsruimte
6. grote toeloop; werkelijk; niet beschonken
7. vermoeid; slot; beroep
8. gesteente; ongedierte; droombeeld
9. vis; watervogel; waardepapier

Amelandwoordpuzzel

De puzzel van deze week wordt u aangeboden door:

Breekweg 10, 9965 TE  Leens, Telefoon (0595) 57 44 44, www.marne.nl

Een goede drukker vinden hoeft geen puzzel te zijn...

Tante Grietje geeft met een kwinkslag 

commentaar op de gebeurtenissen op het eiland. 

Inspireer Tante Grietje en stuur je tekst op naar 

krant@persbureau-ameland.nl onder vermelding 

van Tante Grietje.

G-Ameland:
Een 

gesubsidieerde 
G-spot, kan het 

nog fijner? 
Tante Grietje 

De oplossing van de sudoku uit
De Krant van Ameland nr.21 komt in 
Krant nummer 23.

De oplossing van de Ameland 
beeldcrypto uit De Krant van 
Ameland nr. 20:

plaatje linksboven:
STRAND (st rond o=a)
plaatje rechtsboven
NES (niets – it)
plaatje linksonder
BUREN (buiten  it    =R)
plaatje rechtsonder
BOOTWATEREN ( B  oost; W achter EN)
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Skutteldoekjes
Rubriek voor vragen, oproepen, 
kopen en verkopen
  
Basistarief voor 1 of 2 regels: 5 euro
Iedere regel meer: plus 1 euro 
Prijzen zijn exclusief  BTW en 1 euro administratie-
kosten. Bij contante betaling of bij opgave van 4 of 
meer Skutteldoekjes in één keer, rekenen we geen 
administratiekosten. De Skutteldoekjes staan ook 
op www.persbureau-ameland.nl
 

Vereniging particuliere verhuurders 
Ameland. Inl. 0519-543797 Voor  
€ 30,-- 
bent u lid incl. complete vermelding op
www.ameland-site.nl  

Canvas Prints 
Het Reddingboothuuske Digitale  
fotoservice Torenstraat 18 in Nes
 
Gratis af te halen, royale dubbele hang-
kast met legplank erboven,  
in goede staat. 06 47004508  
Theo Kiewiet Buren 
 
Watertaxi TORNADO  
24u/7d p/week
Bel 06-51 69 78 68
 
Te Koop Delicata 
Een Delicata trekzak  
€ 175,-- 06 23 218 213

WWW.OP-AMELAND.NL
Vakantiehuis op Ameland huren of ver-
huren?  op-Ameland.nl biedt alle
mogelijkheden: meer dan 100.000 bezoe-
kers per maand voor meer dan 360
huizen!  Meedoen? info@op-Ameland.nl 
of bel Harrie 0562-453095.

Kerkdiensten
 
september 2008 
  6 19.00 uur Rooms Katholieke kerk Nes
  7 9.30 uur Hervormde kerk Nes
  7 10.00 uur Eilandbrede dienst in Doopsgezinde
   kerk Hollum  
  7 10.00 uur Rooms Katholieke kerk Nes  
13 19.00 uur Rooms Katholieke kerk Nes
14 9.30 uur Hervormde kerk Nes  
14 10.00 uur Rooms Katholieke kerk Nes 
14 10.45 uur Hervormde kerk Hollum  
14 10.45 uur Ger-Dg dienst in Gereformeerde kerk
   Hollum 

Wijzigingen en extra diensten staan bij de kerken vermeld.

AmelandAgenda
september 2008
 5 VVD Informatieavond 20.30 uur in de Boeg 
 6 Wadexcursie Hollum 18.00 uur aanmelden bij
 Natuurcentrum 
 6 Meel malen in korenmolen Hollum 
 7 Ringsteken met paarden in Nes 14.00 uur 
 8 Cocon komt naar Ameland 
 8 Raadscommissievergadering 19.30 uur 
 8 Wadexcursie Buren 10.00 uur aanmelden
 Natuurcentrum 
 9 Rondleiding Eendenkooi 10.30 uur 
 9 Rondrit Jan Plezier 13.30 uur 
10 Visvoeren in Noordzee aquarium 11.00 uur 
10 Bosexcursie 14.00 uur aanmelden
 Natuurcentrum 
10 Demonstratie paardenreddingboot 17.00 uur 
10 Avondgebed in de Gereformeerde kerk 19.00 -
 19.30 uur 
11 Koffieochtend in De Toel met herfststukje maken 
11 Rogge breken of tarwe pletten in korenmolen 
 De Phenix 
11 Rondrit Jan Plezier 13.30 uur 
12 en 13 Hollumer Kermis 
12 en 13 Forza Musica bakt oliebollen op de
 Hollumer Kermis 
12 Rondleiding Eendenkooi 10.30 uur 
12 Wadexcursie Buren 15.30 uur aanmelden
 Natuurcentrum 
13 Friese Molendag 
13 Slag om Makkum Roeisloeprace 
13 Tri-Ambla Europees kampioenschap offroad
 triatlon 
13 Concert Sânman & Sikke 19.30 uur Hervormde
 kerk Ballum 
14 Junior Tri-Ambla  
14 Gemeentedag Doopsgezinden en
 gereformeerden 
16 Mosterd maken in De Verwachting in Hollum 
16 Rondrit Jan Plezier 13.30 uur 
16 Rondleiding Eendenkooi 10.30 uur 
17 Visvoeren in  Noordzeeaquarium 11.00 uur 
17 Wadexcursie Hollum 15.30 uur 
17 Avondgebed in de Gereformeerde kerk 19.00 -
 19.30 uur 
18 Strand- en Schelpenexcursie 14.00 uur
 aanmelden Natuurcentrum 
18 Koffie-ochtend voor ouderen in De Toel 
18 Rondrit Jan Plezier 13.30 uur 
19 t/m 22 Masterlijk Ameland 
20 Meel malen in De Verwachting in Hollum

Kijk voor informatie over aanvangstijden op de  
aanplakborden in de dorpen of op  
www.persbureau-ameland.nl/ agenda
of informeer bij de VVV 
 
Uw agenda onderwerpen kunt u doorgeven aan  
agenda@persbureau-ameland.nl

Tentoonstellingen 
Ameland State
Schilderijen en keramiek van Maria Kiewiet-Metz
‘Kunst van de Kust’

Amjaad, Buren
Schilderijen van Andy Rijnbende

Brandspuithuuske, Nes
Stereoviewer, Toeristisch landschap van Martin van den 
Oever

Cultuur Historisch Museum Sorgdrager, Hollum 
50 jaar verzamelen op Ameland, tot 27 oktober 

Galerie Atelier 31, Hollum
Schilderen van Tom Beijl en brons en keramiek van 
Margreet Halma

Galerie Bo Lumen, Ballum
Werk van Bea van Twillert

Galerie Dit Eiland, Hollum  
Zomertentoonstelling ‘Armando’ en werk in stock van 
Gubbels en Gerritz, tot 1 november

Gemeentehuis, Ballum
Gezicht & Vergezicht, Ivo Winnubst & Ton Lindhout, tot 
30 oktober

Landbouw- en juttersmuseum Swartwoude, 
Buren
50 jaar verzamelen op Ameland, tot 27 oktober

Natuurcentrum, Nes
Ameland in de ijstijd

Paal 13, Nes
Schilderijen van Tom Beijl

Philadelhia - the Jewel, Nes
Sieraden van Esther Nagtegael
en thematentoonstelling

Reddingmuseum, Hollum
Tijdens de verbouwing gesloten 

Vuurtoren, Hollum 
‘Wereldtorens,’ miniatuur vuurtorens van Piet Wieringa
Geef uw tentoonstellingen door aan
krant@persbureau-ameland.nl

Beste Redactie
De redactie stelt reacties van lezers op de inhoud van De 
Krant van Ameland op prijs. Schrijf uw reactie zo bondig 
mogelijk. Lange teksten kunnen worden ingekort. 
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer 
te vermelden. Anonieme reacties worden niet in 
behandeling genomen. U kunt uw bijdrage sturen naar 
het redactieadres of mailen naar krant@persbureau-
ameland.nl 
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In het begin van 
2004 heeft Nobel 
de naast het hotel 
gelegen boerenhoeve 
overgenomen en op 
unieke wijze ingericht als slijterij / wijnboerderij. 
De wanden van deze slijterij tonen, net als het café van 
Nobel, de rijke en lange geschiedenis van de familie, waarin 
de eigen huislikeur Nobeltje als rode draad fungeert.

Behalve het 
Nobeltje, vindt u 
in de slijterij een 
grote collectie 
mooie wijnen en 
dranken, waarover 
de gastheer van 
de slijterij, Nobels 
eigen vinoloog, u 
graag vrijblijvend 
meer vertelt.  

Tevens worden er in 
de wintermaanden 
wijnproeverijen 
gehouden in de 
slijterij en vindt 
u er vele lekkere 
Nobelse en typisch 
Amelandse 
geschenken.  
 
Kom en stap in de 
wereld van Nobel


