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We hebben dit jaar de eerste week van de kerstvakantie op Ameland doorgebracht.  
De vorige keer dat we op dit eiland waren, was dit veel te kort en we vonden het toen al heel mooi. 
We hadden in oktober de boot en de camping al geboekt, met het idee dat we ook tijdens oud en nieuw 
ergens een leuk feestje konden bezoeken, echter daar is door de regering een streep door gehaald. 
Door de coronamaatregelen was de horeca niet geopend, er kon alleen afgehaald/bezorgd worden. 
Nu is dat voor overdag niet erg, want we waren dan toch aan het wandelen/fietsen, maar ’s avonds 
moest je in je camper doorbrengen. 
 
Hiernaast de caches die 
beschikbaar waren, voordat 
we naar Ameland vertrokken. 

 
 
 

Vrijdag 24 december:  We zijn ’s morgens vanuit Hoogvliet vertrokken naar 
Holwerd, waar vandaan de boot naar Ameland vertrok. Het was ruim 3 uur 
rijden en het verkeer reed gelukkig goed door. 
In Holwerd kwamen we rond 14:00 aan. We hadden de boot geboekt van 
16:00 uur, dus we waren ruim op tijd.  
Gelukkig konden we een boot eerder mee (15:00 uur). 
De overtocht duurde ongeveer 45 minuten en daarna was het nog een klein 
stukje naar camping “De Kiekduun” in Buren.  

 
 
  
 

 
In de wachtrij voor de boot 

 

 
 
Zaterdag 25 december:  We hebben het vannacht best wel koud gehad, daarom besloten we om de 
extra slaapzak die we bij ons hebben maar over onze voeten heen te leggen. Volgens de radio was het 
gevoelstemperatuur -15°C en dat klopte wel. Gelukkig scheen wel de zon. 
Na een lekker kerstontbijt zijn we lekker gaan douchen en daarna hebben we een lekkere wandeling 
gemaakt door het Nesserbos door het doen van een multi cache. 
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Een lekker kerstontbijt 

 

 
   

 
De wandeling ging ook over het strand 

 
Zondag 26 december:  Door de extra slaapzak over onze voeten hebben we het vanacht niet koud 
gehad, terwijl het wel erg koud is geweest. Onze kussens zaten vastgevroren aan het raam bij ons hoofd. 
Onder het genot van de top 2000 op de radio hebben we ’s morgens lekker ontbeten. 
Na het ontbijt zijn we naar Nes gefietst en hebben de fietsen ergens neergezet, daarna zijn we een 
wandeling rond Nes gaan doen om een aantal caches te zoeken. 
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Omgeving Nes 

 
Een hele mooie cache 

 

   

 
Een lekkere schotel laten brengen op 2e kerstavond 

 
Maandag 27 december:  Vannacht was het al iets warmer, dus we besloten om vandaag op de fiets een 
aantal caches te gaan doen. We reden naar de Waddenzee kant van het eiland. Hier zagen we tot onze 
verbazing dat er veel kruiend ijs lag. 
We zijn helemaal tot Hollum langs de dijk gereden, wat best wel koud was. In Hollum zijn we een winkel 
in gegaan op wat op te warmen. 
Daarna zijn we terug gefietst naar Ballum en daar zijn we het pad gaan volgen door de duinen, terug 
naar Buren. 
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Langs de dijk 
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Dinsdag 28 december:  Het regende vanmorgen, dus we besloten om vandaag een multi te gaan lopen 
bij de Kooiplaats. Echter we hebben deze multi niet af kunnen maken omdat we een waypoint niet 
konden vinden. 
We hebben dus maar zelf een wandeling gedaan, waar we wel zeiknat bij werden. 
Gelukkig konden we onze jassen wel in het douchegebouw op de camping laten drogen. 
 

   
 
Woensdag 29 december:  Het was gelukkig weer droog geworden en het werd ook steeds warmer 
buiten. Vandaag zijn we dus richting de oostkant van het eiland gefietst, helemaal tot het uitkijkpunt 
Oerd Blinkert. Daar hebben we een leuke wandeling gelopen, helaas begon het daarna weer te regenen. 
 

 
Het fietspad richting de oostkant 

 
Bij het spijkerpad 
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Donderdag 30 december:  Het waaide nogal hard, dus 
vandaag zijn we via Buren naar de dijk gelopen en 
deze hebben we gevolgd tot de aanlegsteiger van de 
boot. Daarna zijn we Nes ingegaan en hebben daar 
ons tegoed gedaan aan een warme chocomel (met 
rum) to go en ook nog een erwtensoep/warm broodje, 
ook to go. Daarna zijn we teruggelopen naar de 
camping. 
 

 
 
Vrijdag 31 december:  De camping tegenover die van ons, had een groot zwembad en een Spar en een 
restaurant/snackcorner. Hier hadden we voor vandaag oliebollen besteld en die hebben we eerst 
opgehaald voordat we gingen ontbijten. 
Na het ontbijt hebben we een flinke wandeling gemaakt, eerst door de duinen, daarna over het strand 
en toen weer (via de strandtent Sjoerd, waar we bitterballen to go hadden) terug door de duinen naar 
de camping. 
’s Avond hebben we lekker naar de radio geluisterd en hebben spelletjes gespeeld. Om middernacht 
was er wel wat siervuurwerk en af en toe een knal van het carbid schieten.  
Maar we hebben een rustige jaarwisseling gehad. Rond half 2 zijn we lekker naar bed gegaan. 
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Lekkere oliebollen 

  

   

   
 Onze vriend (Daniel) in Finland deze foto’s gestuurd 

 
Zaterdag 1 januari:  Vandaag zijn we naar de 
westkant van het eiland gefietst. We hebben 
onderweg een aantal caches gedaan. Via Ballum 
(waar we een warme chocolademelk met een 
Nobeltje erin gedronken hebben) zijn we naar 
Hollum gefietst. 
Daarna zijn we weer via de duinen teruggefietst 
naar Buren. 

 

 

 
 
Zondag 2 januari:  Vanmorgen hebben we alles ingepakt en zijn naar de boot gereden. We waren veel te 
vroeg, maar we konden met een boot eerder mee. Daarna zijn we weer vanuit Holwerd naar huis 
gereden (3:15 uur). 
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