
Wadlopen 2017 
 

Tocht naar Ameland 
op zondag 10 september 2017 

 
Vertrek:  03.00 uur vanaf de woonboulevard in Apeldoorn met de auto 

05.30 uur vanaf de dijk in Holwerd 
 

Kosten:  Overtocht te voet met gids & boot terug naar Holwerd:  € 26,00 p.p. 
Huur van fiets (voor de gehele dag):     €   6,00 p.p. 
Ontbijt op het eiland:       € 14,00 p.p. 
Totaal         € 46,00 p.p. 
 

Zoals gebruikelijk vertrekken we bij de Woonboulevard en dat zal dit keer zijn om 03.00 
uur (op zondag ochtend 10 september). 
 
We beginnen met wadlopen vanaf de dijk in Holwerd om 05.30 uur en zullen dan om 
ongeveer 9.30 uur op Ameland zijn. Na ons gewassen te hebben gaan we per fiets naar 
het dorp Nes waar ons een heerlijk ontbijt wacht. Na dit ontbijt hebben we de hele dag 
op het eiland voor ons zelf, waarna we de boot terug nemen van 15.30 uur, 16.30 uur 
of 18.30 uur en terugrijden naar Apeldoorn. 
 
Wie er met ons mee wil graag voor 15 mei melden bij 
Gea Oostendorp: oostendorp@hotmail.com 
of tel.: 055-3605454 
of 
Arend Adema: a.d.adema@hotmail.com 
 
Groetjes, 
Gea, Karsten en Arend 
 
Naam_____________________________________________________ 

Met 1/____ perso(o)nen 

Adres_____________________________________________________ 

Telefoonnummer____________________________________________ 

E mail _____________________________________________________ 

mailto:oostendorp@hotmail.com
mailto:a.d.adema@hotmail.com


Kleding, uitrusting en handige tips voor, tijdens en na het wadlopen: 

 rugzak 

 vuilniszak / waterdichte zak 

 voldoende eten en drinken 

 zonnebrandcrème 

 hoed / pet 

 medicijnen (indien dit nodig is) 

 zwemkleding (voor onder de wadloopkleding) 

 T-shirt 

 korte broek b.v. een wielrennerbroek (geen broek die de benen kapot schuurt/irriteert) 

 om te voorkomen dat de benen gaan irriteren kunt u vaseline smeren op het eventuele gedeelte 

wat kan schuren 

 sweater (bij koud weer) 

 dun sjaaltje (bij koud weer) 

 regenjack (bij regenachtig weer) 

 windjack (bij koud weer) 

 schoeisel: basketbalschoenen (hoge gympen) + surfsokken, badstofsokken (binnenstebuiten 

gekeerd) 

 handdoek(je) (b.v. een gastendoekje) 

 bij een oversteek naar een eiland, adviseren wij u om de kleding waterdicht te verpakken (droge 

kleding, schoenen enz.) 

 bij een tocht over het wad (Zwerftocht of Engelsmanplaat) waar men begint en eindigt op 

hetzelfde punt, kunt u het beste alleen eten, drinken en een flesje water (om schoon te spoelen) 

meenemen 

 bij een toch naar Engelsmanplaat: een jerrycan of limonadeflessen met schoon leidingwater vullen 

en in de auto leggen 

 bij een tocht naar Schiermonnikoog: voldoende eten en drinken meenemen en een flesje schoon 

water om te spoelen 

 bij een toch naar Ameland is er de mogelijkheid om tegen een vergoeding, vanaf het 

Noordzeestrand een tocht met een tractor naar strandopgang Buren of Nes te maken (dit graag 

van tevoren melden i.v.m. het reserveren van de tractor) 

 en niet te vergeten: u loopt op eigen risico, zorgt dat u verkeerd in een goede gezondheid en een 

goed 

 humeur! 

 

LET OP: DEELNAME IS OP EIGEN RISICO, MEN DIENT TE BESCHIKKEN OVER EEN 
GOEDE GEZONDHEID 


