
De Friesland Post-bucketlist

ink af
Drankjes drinken op het terras, luieren op het strand of wandelen 
door de duinen: een vakantie op Ameland is fantastisch. De vakantie 
wordt echter nog leuker dankzij de Friesland Post-bucketlist. Vink af, 
mail een foto van de ingevulde lijst mét de gemaakte foto’s naar 
redactie@friesland-post.nl voor 22 augustus 2020 en maak kans op: 

Via www.friesland-post.nl/bucketlist vind je 
een printbare versie van deze bucketlist. Zo kun 
je de lijst meerdere keren printen als je samen 

met vrienden of familie op pad wilt gaan!

Om je op weg te helpen bij het afvinken van de bucketlist, kun je bij VVV Ameland in Nes de meeste complete 
topografische kaart kopen mét korting! Wanneer je bij de balie aangeeft dat je de Friesland Post leest, ontvang 
je de kaart voor maar € 1,63 in plaats van € 3,25! Deze kortingsactie loopt tot en met 21 augustus 2020.

OPENINGSTIJDEN VAN VVV AMELAND TE NES:

Op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur.

tijdens je vakantie op Ameland en win!

Spot tijdens de overtocht of tijdens je bezoek aan Ameland een zeehond en maak een foto.

Bezoek de Amelander Bierbrouwerij en maak een foto van de binnen- en/of buitenzijde.

Ben je de in de buurt van Nes? Ga dan op zoek naar het ‘Vrijers Duun’ en maak een foto. 
Of omschrijf de omgeving van het ‘Duun’.

Bezoek Pannenkoekenhuis Onder de Vuurtoren in Hollum en tel het aantal pannenkoeken op de menu-
kaart. Aantal pannenkoeken op de menukaart: 

In Hollum is een winkeltje te vinden in het op één na oudste pandje van Ameland. Ga op zoek naar dit 
winkeltje en vertel ons welke kleur de deur van het winkeltje heeft:

Koop een Amelands product in de supermarkt én maak er een gerecht mee. 
Welke ingrediënten heb jij in je gerecht gebruikt?

In natuurgebied ’t Oerd is een prachtig pad te vinden genaamd Het Spijkerpad. 
Bezoek dit pad en maak een foto op het vlonderdeel!
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