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Wie ons op Facebook volgt (en onze vorige nieuwsbrief heeft gelezen) kan het niet gemist
hebben: van vrijdag 20 tot en met zondag 22 oktober zaten wij op Ameland. Wij, dat waren:
ons jeugdkoor, vier dames van het Senta Ensemble, dirigent Sylvia van der Vinne, onze steun
en toeverlaat aan de piano Carl van Kuyck, en het bestuur.
Op zondag traden we op tijdens een dienst in de kerk van de Federatie Doopsgezind –
Gereformeerd Ameland in Hollum; predikante Afke Boezewinkel was voorheen als
predikante verbonden aan Het Anker in Zaltbommel. ’s Middags verzorgden we daar een
concert voor de Cultuurcommissie van de kerk.

In deze speciale editie van onze nieuwsbrief een verslag van het heerlijke weekend. Deze
keer grotendeels geschreven door drie dames van het jeugdkoor, Chioma Hup, Tina van
Aken en Jitske Vervoort. Ze maakten er ook een geweldige video van. Ze kunnen niet alleen
zingen, maar ook heel goed vloggen! We horen graag wat jullie ervan vinden.
In de volgende – reguliere – editie weer informatie over de komende concerten - ze staan
ook op onze website –, concertverslagen en al die andere dingen die we te vertellen hebben.
Maar voor nu alleen …

De dag:
De tijd:
De locatie:

vrijdag 20 oktober
rond het middaguur
het station van Zaltbommel

Op de parkeerplaats tegenover het station werden auto’s volgeladen, hoofden geteld en
vaders en moeders uitgezwaaid. Daar gingen we, richting Holwerd, waar we overstapten op
de boot die ons naar Ameland zou brengen. Twee auto’s gingen mee op de boot, want zo’n
groot gezelschap betekent: héél veel tassen en héél veel eten.
In Nes stapten we op de bus naar Hollum waar we eerst kwartier maakten. Het jeugdkoor en
het Senta Ensemble sliepen in een pittoresk leegstaand kerkje; het naastgelegen zaaltje was
onze algemene ontmoetingsplek. Daar aten we en zaten we tot ’s avonds laat. Want zo’n
weekend staat bol van de indrukken.
Eten. Repeteren. Praten. Praten. Praten. Slapen. O nee, toch weer praten. Slapen! Slapen!!!
En ja, dan eindelijk slapen. Op naar een nieuwe dag.

Een beeld uit het eerste vlogje, met vlnr Tina, Jitske en Chioma

We werden op zaterdag in de ochtend wakker gezongen door het ensemble. We moesten om 8 uur al
ontbijten, best wel vroeg. Daarna gingen we gelijk weg op de fiets naar een paardentocht ofzo kijken.
Het was die dag best wel koud en het regende. Toen dat was gedaan gingen we met de bus naar een
plek om zeehondjes te kijken. Op de boot gingen we ook met zijn allen nog even zingen. Het was heel
mooi en we hebben ook nog mooie zeehondjes gezien. Maar op de boot gingen we ook nog vissen
met zo’n heel groot net. We hadden vissen gezien die we nog nooit eerder hadden gezien. Echt heel
mooi! De boottocht duurde ongeveer 1,5 uur. Daarna mochten we nog even het dorpje in en gingen
we weer met de bus terug. We gingen avondeten en de pyjama’s aandoen. Sommige gingen nog even
naar de vuurtoren en vonden dat echt heel leuk! Toen ze terug waren gingen we nog even kletsen,
haren invlechten, spelletjes doen en daarna naar bed!
Tina van Aken

We werden zingend wakker gemaakt door het ensemble, we moesten meteen alles inpakken
zodat alles klaar stond. daarna hebben we lekker ontbeten met een lekker eitje en geoefend
voor de kerkdienst. Na de kerkdienst hebben we geluncht in de kerk met alle mensen van die
gemeente dat was erg gezellig! We kregen soep met allerlei broodjes en ……. Sûkerbôle!!!!!
Daarna hebben we met een aantal mensen 4 km gewandeld! Het concert was super leuk er
waren best weinig mensen maar de mensen die er waren vonden het erg mooi en ze zeiden
dat we volgend jaar weer moesten komen zingen. Daarna was het tijd om te gaan we
moesten eerst 20 minuten met de bus daarna 3 kwartier met de boot en daarna moesten we
2 uur rijden met de auto. Onderweg zijn we nog ff gestopt bij de Mcdonalds. Daarna
doorgereden naar het station in Zaltbommel en is iedereen opgehaald.
Chioma Hup

Meer zien en horen van onze Amelandse Avonturen?
Jeugdkoorleden Tina van Aken, Jitske Vervoort en Chioma Hup maakten een heel leuk
vlogverslag van de reis.
Het middagconcert terughoren? Dat kan ook. We maakten er opnamen van (let op:
telefoonkwaliteit …) die je hier kunt downloaden (WeTransfer).

Ameland, we komen terug!
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