
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel gerust voor meer informatie op het nummer 0519-554380 of mail naar info@dewittereep.nl 

Onze prachtige gelegen en geheel verbouwde 
boerderij is geschikt voor uw 

personeelsuitje, reünie, familiefeest, 
verenigingsuitstapje, vriendengroep, 
schoolreis, werkweek of trouwerij. 
Wij bieden slaapruimte voor maar 

liefs 96 personen.  

 

Welkom bij groepsherberg  

De Witte Reep 
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De Witte Reep 
groepsherberg 

De omgeving 
De herberg ligt op twee kilometer afstand van de dorpen Ballum en Hollum, op zes hectare 
eigen grond. In de directe omgeving bevindt zich één van de mooiste natuurgebieden van 
Ameland, waar in het voorjaar de kiekendief en velduil broeden en waar reeën zich in het 
kreupelhout verschuilen. Te voet kunt u een wandeling van slechts 2 kilometer door dit 
woeste duingebied naar het strand maken, zonder dat u de verharde hoeft te passeren. 
 
De accommodaties 
De herberg bestaat uit vier aparte accommodaties, elk voorzien van vele gemakken zoals en 
recreatieruimte met eethoek en zithoek met tv, dvd en cd speler. Ook heeft elke 
accommodatie een eigen compleet ingerichte keuken. De meeste slaapkamers beschikken 
over een eigen douche en toilet. De bedden zijn voorzien van een dekbed en kussen. U kunt 
bij ons beddenlinnen huren maar u mag natuurlijk ook uw eigen beddengoed meenemen 
slaapzakken zijn niet toegestaan. 
 
Het Woonhuis (10 personen) 
Het woonhuis is het voorste gedeelte van de 
groepsherberg. De zonnige woonkamer heeft en 
sfeervolle keuken met oven en afwasmachine. 
Het woonhuis telt vijf slaapkamers waarvan 
drie met eigen wastafel. Op de eerste 
verdieping bevindt zich een ruime badkamer 
met twee douches, een toilet en een 
wasmachine. De tuin op het zuiden en westen 
grenst aan de heide en geeft u veel privacy. 
Deze vakantiewoning is zeer geschikt voor een 
kleinere groep of familie. 
 

De Koestal (30 - 50 personen) 
De Koestal is een ruim groepsverblijf voorzien 
van zithoek met hdtv en dvd een eetzaal en 
compleet ingerichte keuken. De Koestal is 
rolstoelvriendelijk, heeft vier vier 
persoonsslaapkamers met douche en toilet en 
een zes persoonsslaapkamer met badkamer 
aangepast voor mindervalide. Op de eerste 
verdieping bevinden zich twee gezellige tien 
persoonsslaapkamers en één  vier 
persoonsslaapkamer met de douches, toiletten 
en wastafels. 
Het ruime 
terras is aan 
de westkant.  
 
 

 
 
 

 
 
 
De Achterschuur (24 - 30 personen)  
De Achterschuur is volledig omgebouwd tot 
een sfeervolle groepsaccommodatie bestaande 
uit een recreatieruimte voorzien van eethoek, 
zithoek , tv en dvd speler. De ruime keuken is 
volledig ingericht voor groepen tot 30 personen 
en heeft een snelle afwasmachine. De 
achterschuur beschikt over vier 
persoonsslaapkamers op de begane grond, 
allen voorzien van eigen douche en toilet. Deze 
accommodatie is rolstoelvriendelijk en heeft 
een volledig aangepaste badkamer voor 
mindervalide. Buiten heeft u aan de oost en 
westzijde de beschikking over een terras. 
 

Studio Noordzee (15 - 22 personen) 
Studio Noordzee is een sfeervolle 
groepsaccommodatie gelegen op de eerste 
verdieping van de herberg. De ruime 
woonkamer is voorzien van een eetgedeelte, 
een zithoek met tv en dvd speler. De keuken is 
volledig ingericht voor groepen van rond de 20 
personen. De twee vier persoons, één twee 
persoons, één zes persoons en één acht 
persoonsslaapkamer bevinden zich op dezelfde 
verdieping en hebben allemaal eigen sanitair 
op de kamer. De slaapkamers en het 
dagverblijf van deze accommodatie hebben aan 
de noordzijde een 
prachtig uitzicht over de 
landerijen en duinen 
van 
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Ameland.

activiteiten 
 

Activiteiten rondom de witte  reep 
Rondom de herberg is genoeg ruimte om te sporten en te spelen, zo 
hebben wij een voetbal, volleybal en basketbal veld, een buiten tennistafel, 
een tafelvoetbaltafel, genoeg ruimte voor verstoppertje en een speeltuin 
voor de kleintjes.  
En u kunt een bonte avond of knutselmiddag in één van onze 
uitzonderlijke tenten organiseren. 
 

Activiteiten verzorgt door de witte reep  
Wadlopen 
Afhankelijk van het weer en getij wordt een wandeling over een 
drooggevallen gedeelte van het wad gemaakt. Uw gids vertelt u tijdens 
deze wandeling interessante wetenswaardigheden over het ontstaan van 
eb en vloed, het leven op en in het wad, en het belang van dit bijzondere 
natuurgebied voor mens en dier. Een paar oude sportschoenen behoort 
tot de benodigdheden van het wadlopen. 
 
Huren van een fiets 
Door het huren van een fiets bent u vrij om te gaan en te staan waar u maar wilt. Bovendien 
heeft het eiland vele mooie plekken die u niet met de auto kunt bereiken.  
 

Een paar van de vele Activiteiten op Ameland 
Kayaken  
Voel de kracht van de 
golven en de snelheid die 
ze u en de kayak kunnen 
geven. 
 
Raften  
Ervaar hoe het is om met 
het team door de 
branding te worden 
teruggedrongen. 
 
Strandzeilen  
Beleef de sensatie van 
snelheid, stilte en de 
fascinatie van het 
Amelander strand. 
 
Paardrijden  
Genieten van de 
prachtige natuur, rust en 
ruimte waar 
paardeneiland Ameland 
bekend. 
 
Trapkar  
De trapkar is een bedrijf 
wat zich heeft toegespitst 
op de verhuur van 
trapkarren. 

Landbouw-
Juttersmuseum 
Swartwoude  
Het lijkt romantisch maar 
was in feite één grote 
strijd om het bestaan. 
 
Strandritten Ab 
Kiewied  
Ab Kiewied biedt u de 
mogelijkheid om op een 
aanhangwagen achter 1 
van ons tractors een 
prachtige strandrit te 
maken 

 
Vuurtoren Ameland 
Een imposante 
verschijning op het 
eiland. 
 
Cultuur-historisch 
museum Sorgdrager 
Wanneer je, zoals de 
Amelanders, eeuwenlang 
geïsoleerd op een eiland 
woont, ontstaat er een 
heel eigen cultuur. 
 

 
 
 

Natuurcentrum 
Ameland 
In het Natuurcentrum 
maakt de bezoeker op 
spectaculaire wijze 
kennis met de natuur. 
 
Robbentochten 
Ameland 
Vanaf een boot 
zeehonden van dichtbij 
bekijken en vervolgens 
het zeegat oversteken. 
 
Vissen op de 
Waddenzee Ameland 
Tijdens uw verblijf op 
Ameland uw eigen vis 
vangen? Dat kan. Vaar 
mee. 
 
Kijk voor meer activiteiten 
en informatie op 
www.vvvameland.nl
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Arrangementen 

 

Waddenweek arrangement 
Uw schoolreis naar Ameland begint bij aankomst met de veerboot in 
Nes. Hier staan uw fietsen klaar waarmee u naar de 
groepsaccommodatie fietst. U hoeft niet te slepen met uw bagage want 
deze wordt door fietsenverhuurbedrijf Nobel vervoerd naar de herberg. 
Op de dag van aankomst zal het weekprogramma nog 
eens met u worden doorgenomen. Het programma 
omvat wadlopen, gebruik van de Tipi of Superkata 
dagelijks ontbijt, lunchpakket en een warme maaltijd. 
De fietsen staan de gehele duur van uw vakantie tot uw 
beschikking.  
Het waddenweek programma kan in overleg worden 
uitgebreid met onder andere een barbecue of een 
duinexcursie. 
 
Ontbijt en lunch 
Het ontbijt wordt elke ochtend voor u klaar 
gemaakt. Bij het ontbijt worden vers 
afgebakken broodjes, bruinbrood, witbrood, 
vers gesneden kaas, ham en salami en diverse 
soorten overige beleg geserveerd. Natuurlijk 
staat er genoeg drinken voor u klaar. Bij 
aankomst spreken we de tijd van serveren af. 
Deze mag dagelijks variëren. Na het eten van 
het ontbijt bent u zelf verantwoordelijk voor het 
maken van een lunch pakket. Deze kunt u 
bewaren in de zakjes die wij voor u neerleggen. 
U kunt uw lunch pakket uitbreiden met 1 
pakje drinken en 1 stukje fruit.  

Maaltijd 
Het avondmaal wordt elke avond voor u klaar 
gemaakt in onze professionele keuken. Wij 
bieden u een gevarieerd aanbod aan eten met 
onder andere goulash, kip-kerry, pasta’s, vis of 
vlees met aardappels of frietjes en Hollandse 
stamppotten. De maaltijden gaan vergezeld 
met verse groenten en frisse salades. Heeft u of 
iemand in uw groep last van allergieën dan kan 
u dit het beste van te voren aangeven zodat wij 
daar rekening mee kunnen houden met de 
inkopen. 

 

Superkata!  
In de Superkata kunt u voor tot 100 personen van alles organiseren. Denk 
aan trouwfeest, bedrijfsfeest, familiebijeenkomst, workshops, seminars, 
cursussen, trainingen etc. Ook kunt u in de Superkata barbecueën! Regen 
en wind hebben geen invloed meer. Ideaal dus als u iets unieks wilt 
organiseert voor een groep. De Superkata bestaat uit 2 gekoppelde 
Kata's. Elke Kata beschikt over een muziek installatie, eigen 
loungehaard, zitjes met tafel en is sfeervol verlicht. Voor groepen tot 
c.a. 40 personen kunt u één Kata reserveren en bij meer personen 
krijgt u beide Kata's gecombineerd.  
Tip! Neem uw eigen muziek mee.  
Daarnaast beschikken wij ook nog over een kleinere indianen Tipi, 
in deze gezellige Tipitent kunt u met een kleine groep droog rond een 
warm kampvuur zitten. 
Tip! Neem uw eigen instrumenten mee.  
 

Arrangement op verzoek 
Ook kunt u zelf een arrangement samen stellen. Wilt u bijvoorbeeld wel dat er voor u en uw 
groep gekookt wordt maar gaat u liever met de bus en de taxi over het eiland. Dat kan! Ook 
kunt u verschillende activiteiten op het eiland toevoegen aan het arrangement.  
 

Extra  
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Barbecue, u kunt bij ons kiezen uit 3 soorten menu’s smal; hamburgers en worstjes. 
Medium; hamburgers en zelfgemaakte spies. Luxe; vis en zelfgemaakte luxe spies 
Bij elke barbecue wordt stokbrood, saus, friet en frisse salades aangeboden.  
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Reservering en algemene voorwaarde 
 

Adresgegevens 
Familie Hofker 
Pietje Miedeweg 2a 
9161 CK Hollum, Ameland 
Email, info@dewittereep.nl 
Telefoon, 0519-554380  
Fax, 0519-554522 
www.dewittereep.nl 
 

Vervoer 
Eigen vervoer 
Over N357 (vanaf Leeuwarden), N356 (vanaf Dokkum) of N358 (vanaf Buitenpost) Volg 
Stiens,  Holwerd, Ameland. Vanaf hier de veerboot naar Ameland.  
Verlaat de veerboot 
Neem na 0.9 km de derde afslag op de rotonde (de Achterdijken) 
Ga na 1 km linksaf de Ballumerweg op 
Neem na 5.2 km de tweede afslag op de rotonde (de Strandweg) 
Ga na 2.3 km rechtsaf de Pietje Miedeweg op  (net voor de golfbaan) 
Na 140 m bent u gearriveerd.  
Reserveerlijn personen en auto's: tel. +31 (0) 519-546111. Bel tijdig voor het reserveren! 
 
Openbaar vervoer 
Vanaf Leeuwarden lijn 66 richting Holwerd haven.  
Vanaf Groningen lijn 163 richting Holwerd (haven). 
Kijk op 9292.nl voor de reistijden.  
Op Ameland bus naar Hollum (stopt op verzoek bij De Witte Reep). 
 

Boeken van uw vakantie 
Voor het boeken van uw vakantie kunt u ons bellen en mailen.  

 
Borgsom en schoonmaak  
De borgsom wordt vooruit betaald. Het bedrag wordt geretourneerd bij vertrek mist de 
accommodatie schoon en zonder schade wordt achter gelaten. Schoonmaakgerei is 
aanwezig. 
 

Betaling 
Na reservering ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Het vooruitbetaalde bedrag bedraagt 
een kwart van het totale bedrag. Het resterende bedrag moet vier weken voor aanvang van 
de vakantie worden overgemaakt. Dit kan op rekening nummer 30.20.18.700 t.n.v De Witte 
Reep  
 

Niet vergeten  
Vergeet uw beddenlinnen (dekbedovertrek, hoeslaken, kussensloop) handdoeken, 
theedoeken, voetbal, volleybal, basketbal, tafeltennisbatjes en balletjes niet 
 

Aankomst en vertrek  
Aankomst:  na 14.00 uur 
Vertrek:  voor 11.00 uur 
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Boodschappenservice  
Boodschappen kunt u bestellen bij de Coop in Hollum. Telefoonnummer 0519554003. De 
Coop bezorgt uw boodschappen bij De Witte Reep. Vermeld duidelijk uw naam en afdeling 
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Prijslijst 2013 

Hoogseizoen:   mei, juni, juli, augustus, september 
Middenseizoen:  maart, april, oktober 
Laagseizoen:   november, december, januari, februari  
 
NB: vakantieperiodes en feestdagen vallen onder tarief hoogseizoen. Prijzen per persoon per 
nacht en op basis van logies. Verhuur voor minimaal 2 nachten. Toeristen belasting niet 
inbegrepen. 
 
Woonhuis      hoog  midden laag 
Tot 10 personen   week  € 1090,00 € 890,00  € 785,00 
Let op! Prijs niet per persoon midweek  €   615,00 € 545,00  € 500,00 
op basis van huur gehele huis weekend  €   220,00 p. nacht€ 170,00 p. nacht € 155,00 p. nacht 
Verplichte eindreiniging € 50,00 
 

Koestal 
30-45 personen   ma – vrij  € 14,50  € 13,00  € 11,50 
Voor minimaal 30 pers. betalen vrij – ma  € 18,00  € 16,00  € 14,50 
Verplichte eindreiniging € 95,00 

 
Achterschuur 
24-30 personen   ma – vrij  € 14,50  € 13,00  € 11,50 
Voor minimaal 24 pers. betalen vrij – ma  € 18,00  € 16,00  € 14,50 
Verplichte eindreiniging € 85,00 

 
Noordzee     
15-23 personen   ma - vrij  € 14,50  €13.00  € 11,50 
Voor minimaal 15 pers. betalen vrij - ma  € 18,00  € 16,00  € 14,50 
Verplichte eindreiniging € 75,00 
 

Waddenweek arrangement 
Maandag – vrijdag  € 139,00 
Maandag – woensdag  €   78,00 
Maandag – vrijdag  €   78,00 
 
Inclusief volpersion, wadloop tocht, fietsen, bagage  
vervoer en schoonmaakkosten 
 
Extra kosten  
Barbecue  
Small   + € 2,00 
medium  + € 5,50 
luxe  + € 8,50 
 
Haard hout  
Doos   €   5,00 
Kruiwagen  € 15,00 
 
 

Barbecue  
Smal  € 11,00 
Medium  € 14,50 
Luxe  € 17,50 

 
Haardhout 
Alleen te gebruiken in de Tipitent  
Doos  €   6,00 
Kruiwagen € 16,00 

 
Huur tenten 

Één Kata  € 125,00 
Twee Kata’s € 250,00 
Tipitent  €   00,00 
Voor schade aan één van onze tenten bent u 
verantwoordelijk. De herstel kosten moet dan ook 
volledig door u of uw groep worden vergoed.  

 
Overig  
Toeristenbelasting €   1,20 p.p.p.n 
Huur bedlinnen  €   8,00 per persoon 
Huisdieren maximaal één 
per groep en na overleg  € 15,00 eenmalig 
   
 
Prijzen inclusief gas, water en stroom 


