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Woord vooraf  
Langzaamaan verlaat S M O E L Kunstmaand Ameland 2022.  

langzaamaan verlaat Kunstmaand Ameland 2022 zijn of haar S M O E L. 

Bijna alle kunst is weer over het wad naar de wal, de kunst maakt op vele plekken plaats voor 
eindejaarsversiering.  
Het eind van het jaar staat vaak in het teken van feiten, cijfers en rijtjes. Wij doen dat dit jaar 
niet. De feiten, cijfers en rijtjes van Kunstmaand Ameland 2022 kunt u in het voorjaar 
terugvinden in het jaarverslag. Wij geven in deze nieuwsbrief graag ruimte aan een aantal 

mensen die mede dit jaar Kunstmaand Ameland S M O E L hebben gegeven.  

De woorden worden opgekleurd door foto’s die zijn genomen tijdens deze Kunstmaand.  

 
Beste Vrijwilligers, Sponsoren, auteurs, Vrienden, Locatiehouders, 
Zakenvrienden, Artiesten, Ondernemers, Bezoekers, Kunstenaars en Anderen 
(allen met een hoofdletter!) 

Mede dankzij jullie inzet, betrokkenheid, deelname en samenwerking kunnen 
wij terugkijken op een Kunstmaand die S M O E L heeft gehad.  
DANKJULLIEWEL!!!!  
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Van Renée Korbee  
Wat was het mooi om in de week voor de opening Kunstmaand 2022 te zien groeien. De 
boeiende gesprekken met de enthousiaste kunstenaars, de locatiehouders die vaak een 
handje meehielpen met inrichten, de vele suppoosten die zich inlazen. En de fijne  
samenwerking met de vrijwilligers van het opbouw-team; al-met-al een geweldige ervaring 
waar ik met veel plezier op terugkijk.       

Spannend was het ook: zouden de kunstwerken naadloos opgaan in de locaties of, beter 
nog, een fraaie toevoeging zijn? Pasten de soms zeer verschillende kunstuitingen wel bij  
elkaar op één locatie. Hoe zou door mij de met zorg uitgezochte wat meer ‘uitgesproken’ 
kunst vallen bij de bezoekers? Lukte het Kariene van Steenoven haar wapperende Wolken-
doeken bij elkaar te crowdfunden? En het palletportret van Amelands beroemdste inwoner: 
Hidde Dirks Kat…moest nog wel ‘even’ geveild worden. En zeker niet onbelangrijk; zouden 
de weergoden ons gunstig gezind zijn? Op al-
les is er gelukkig een positief antwoord geko-
men. Ameland mocht bijna 8.000 bezoekers 
verwelkomen en de vele rode stippen naast 
de kunstwerken gaven aan dat het gevari-
eerde palet aan kunst breed in de smaak viel. 
Ook de talloze reacties, vaak positief, soms 
ook kritisch, zijn belangrijke graadmeters om  
Kunstmaand Ameland boeiend en bloeiend te 
houden.    

Dit alles geeft mij de energie om alweer uit te kijken naar editie 2023. Er staat nog zoveel  
interessants op mijn kunst-verlanglijstje. Ik hoop u enthousiast te maken om de maand  
november alvast (weer) in uw agenda te ‘blokken’. Dan beloof ik samen met de  
selectiecommissie dat er weer een grote diversiteit aan kunst getoond wordt. Voor nu wens 
ik u fijne Kerstdagen en een goed nieuw jaar vol van mooie kunstmomenten.    

Renée Korbee – artistiek leider Kunstmaand Ameland 
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onderstaande persoonlijke teksten zijn aangeleverd en niet geredigeerd.  

 
Mijn naam is Bert Sterk en ik was een van de kunstenaars tijdens de Kunstmaand. 
Ik ben glaskunstenaar en exposeerde op twee locaties, te weten StrAnders en Neighbours in Buren.  
Het thema Smoel paste prima bij mijn objecten. Ik maak namelijk vaak portretten die iets verbeel-
den of een emotie uitdrukken soms in combinatie met geblazen glas. Bij het gieten van glas in zand 
werk ik  ook abstract omdat dit direct, intuitief werk is.  
Mijn vrouw en ik hadden ervoor gekozen om de hele maand op 
het eiland te blijven, waar we achteraf zeker geen spijt van heb-
ben gehad. Ik werd een paar keer door een van de suppoosten 
afgelost waardoor wij zelf over het eiland konden fietsen om te 
genieten van de andere kunst en de mooie natuur. De meeste 
dagen ben ik zelf bij mijn werk aanwezig geweest, wat door het 
publiek zeer op prijs werd gesteld. Ik heb daardoor ook prach-
tige ontmoetingen gehad en waardevolle gesprekken. Als blijk 
van waardering werden er mooie complimenten gegeven (ook 
in het gastenboek) en zijn er meerdere stukken aangekocht. 
Ook voor de lezingen was veel animo. De samenwerking met 
de organisatie was perfect.  
Kortom een zeer geslaagde maand en we komen volgend jaar als bezoeker graag weer terug! 
 
 
 

Als suppoost kijk ik terug op een Kunstmaand met veelal enthousi-

aste en oprecht geïnteresseerde bezoekers. Het niveau van het  

aanbod hoog houden, blijft wel de sleutel voor succes in de komende 

jaren. Invulling met kunstnijverheid, workshops ed was, dacht 

ik, oorspronkelijk niet bedoeling van Kunstmaand Ameland. Hierdoor 

laat het mijns inziens hier en daar qua niveau te wensen over, 

maar..... een prachtige maand was het zeker! 

Mieke Cieremans  
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Foto Jan Moes  

Deze echte Kunstmaand Ameland die-hardfans kwam ik (Jan Moes) deze week tegen op een 
van mijn foto ‘strooptochten’. Door de kou bevangen op weg naar hun geliefde kunst. 
 
 
Bedankt voor de uitnodiging voor de afsluiting van dit 

jaar. Ik heb het weer met veel plezier gedaan maar 

zal geen gebruik maken van de uitnodiging.   
Wat ik jullie nog mee wil geven zijn reacties van 

bezoekers: 

- het is wel wat mindere kwaliteit dan anders 

-sommige kunst staat niet op de goeie plek, bv. de 

mensengroep boven in kerk Hollum, rommelig met 

die stapel stoelen 

-kunst van bv Marco Kaller staat op meerdere 

plaatsen 

-en ook niet onbelangrijk:  het gemeentehuis wordt 

gemist als locatie 

Dit zijn reacties van bezoekers en met sommige 

punten was ik het  wel eens. 

Ik wens jullie veel succes met het afronden van de 

Kunstmaand en tot ziens. 

Met vriendelijke groet, 

[naam suppoost]  
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Kunstmaand Ameland heeft Smoel en Smoel heeft Kunstmaand Ameland 
 

Wat was het weer mooi op Ameland!! In de afgelopen maanden 
hebben alle medewerkers, personeel, vrijwilligers en stagiaires 
hard gewerkt aan het kunstproject voor Kunstmaand Ameland 
en… hard genoten!  
Een greep uit de opmerkingen van de medewerkers: 
“Leuk, veel verschillende dingen gedaan bij het maken en het 
opbouwen van het project.” “Samen verbonden, zo voelde het! 
Met z’n allen dat is het leuke 
eraan!” “Het was leuk!” “Was 
ook mooi om met de schilder-
groep speciaal werk voor het 
project te maken.” “Ik heb vier 

verschillende 
werken ge-
maakt en dit 
ging goed.” Ik 
vond het leuk 
mijn initialen 
op de houten 
letter te spui-
ten.” “Ik heb 
iets anders 
gemaakt dan 
ik normaal zou doen.” “Thema SMOEL was leuk 
en bijzonder en dat we bij de opening mochten 
en konden zijn!” “Leuk, leuke samenwerking 
die eigenlijk spontaan bij het maken van een 
schets was ontstaan.” “Het houten gezicht was 
een uitdaging. Ik kwam ruimte te kort om het 
in elkaar te zetten. Maar het is gelukt!” “Ik heb 
veel kubussen gemaakt; ik vind klussen ge-
woon mooi!” “Het roze en donkerroze van de 
tegels van de lippen vond ik mooi.”  

Groeten Smoel 
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Biedt u het hoogst bod? 
Portret van Kat blijft op Ameland 

De veiling van het portret van Hidde Dirks Kat is ge-
wonnen door de groep eilanders die met elkaar na 
een crowdfunding in staat waren het hoogste bod uit 
te brengen. Door deze winst blijft het portret, ge-
maakt door Wisbrun, op Ameland en hebben we een 
mooie blikvanger voor de nieuwbouw van De Stelp. 
Later volgt meer informatie over hoe en wanneer het 
portret aan de bewoners van De Stelp wordt overge-
dragen. Een enthousiaste Jeanet de Jong zegt: ‘Wat 
geweldig dat we dit met mekaar en voor elkaar heb-
ben weten te regelen. Super dat we het hoogste bod 
konden uitbrengen en fantastisch dat er een mooi 
bedrag naar de StichtingTegenZin-
loosGeweld overgemaakt kan 
worden.’ Samen met Jan Botte 
Wijnberg, Riekus Hatzmann en 
Marina Bakker werd de crowdfun-

ding opgezet. In amper een week tijd is er zoveel geld verzameld dat het 
hoogste bod kon worden gedaan en het portret behouden kan blijven 
voor het eiland.  

Bart Wisbrun:  

Ha […..], dank voor je bericht en zo ik lees gaat Hidde Dirks Kat een 
mooie bestemming krijgen. Met plezier heb ik het portret van hem ge-
maakt en hoop dat straks er ook met plezier naar mijn werk gekeken 
gaat worden. Dank voor alle support, ons onderling contact en de 
aangeboden ruimte om mijn werken te exposeren.  

 
 
   
 
 
Wij, Elly en Hans, hebben weer genoten van de Kunstmaand op Ameland, voor de 5eX  
alweer. In 5 dagen is de combi kunst, de dorpen bezoeken en het vakantiegevoel fantastisch. 
Wat ons betreft tot volgend jaar! Hartelijke groet, 
Elly en Hans ten Broeke, Zutphen. 
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Schrijven is ook een Kunstvorm!   
Literaire avond in de Vermaningskerk te Nes.  

 
 
 
 
 

 
 

Foto Jan Moes  

 
Met heel veel genoegen hebben mijn zus en ik wederom genoten van de Kunstmaand op 
Ameland. Eerst vele jaren, alleen als kunstbezoekers, maar de laatste jaren ook als suppoos-
ten. Deze combinatie geeft nog meer bevrediging, want je ziet niet alleen kunst, maar 
spreekt ook met andere liefhebbers. Wel een kleine kanttekening, dat er een beetje meer, ik 
besef dat dat moeilijk is, rekening wordt gehouden met de gevraagde suppoosttijden en lo-
caties, zoals van tevoren aangevraagd. Voorop staat dat we van Smoel {werken) 2022 zeer 
genoten hebben. De diversiteit was groot! 
Greeth en Jetty van Royen. 
 

 
 
 
Het is 5 december en wij zijn weer terug in Oisterwijk. "Ons Oisterwijk" in het gemoedelijke 
Brabant. Op het bureau ligt de agenda 2023 van de Kunstmaand. Elke week een nieuw 
plaatje en elke week een herinnering van november 2022. Hoe was het? Op welke locaties 
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heb je zitten suppoosten? Wat vonden de mensen ervan? Wat heb je allemaal mee ge-
maakt tijdens de rondleidingen? Wat vind je mooi? Is er nog iets wat we misschien wel zou-
den willen kopen? En zo meer van dit soort vragen en overwegingen.  
De Kunstmaand zit er op. Gedurende bijna vijf weken 
hebben we ons ingezet voor dit Amelandse kunstfestijn. 
Elk jaar opnieuw begint het in mei al te kriebelen. En elk 
jaar opnieuw is het voor ons een voorrecht om dit mee te 
mogen maken.  We voelen ons echte bofkonten.  
Rietje zoekt, zodra het kan, contact met de kunstenaars 
van de locaties waar ze gaat suppoosten. Het heeft een 
meerwaarde als je als suppoost iets meer kunt vertellen 
over de kunst en de kunstenaar.  

En ik ga daar in mee. 
Als rondleider wil ik me 
goed voorbereiden. En 
het zijn er ieder jaar zoveel! Meer dan 80 kunstenaars op 
meer dan 40 locaties. 
Kortom … november is voor ons heel speciaal. En dat wil-
len zo ook houden. 
Tot volgend jaar. 
 
Rietje Dona, suppoost. 
Anton Dona, rondleider. 
 
 
 
 
 

 
 
KUNSTMAAND AMELAND 2022 
 

Wat hebben we er naar uitgekeken , een Kunstmaand zonder Coronaperikelen ! 

En wat hebben we er weer van kunnen genieten ! 

Als trouwe suppoosten mochten we van 1 t/m 30 november op verschillende locaties in Hol-
lum , weer bezoekers  
ontvangen , en hun uitleg  geven over de Kunstwerken en ook over de desbetreffende Kun-
stenaars zelf. 
 
Onze ervaring is dat de mensen dan anders gaan kijken ! 

Dit jaar hebben we veel Kunstliefhebbers ontmoet , soms meer dan 300 per dag ! 
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Ook was het fijn om met een aantal Kunstenaars te spreken , die zelf aanwezig waren bij hun 
werk . 
Fijne contacten ! 

We bewaren hier warme herinneringen aan ! 
 

Naast het suppoosten , hebben we zelf natuurlijk ook Kunst gekeken en genoten van de eve-
nementen die georganiseerd waren .  
En niet te vergeten de contacten en de gezelligheid met de andere suppoosten ! 
 

Tijdens het suppoosten , maak je van alles mee ! 

 
Dit wil ik ( Janny) graag delen.... 
 
Herewegkerk , 17.00 , suppoostdag bijna voorbij ... 
Ik ben in de keuken , als ik kinderstemmen hoor in de 
Kerk , ik ga kijken en zie een groepje jongens ( 11/12 
jr.) boven bij de Beelden van Miriam Meulepas . 
Ik ga zelf ook naar boven , het is er stil..... ze kijken en 
kijken ... 
Op mijn vraag : "Wat vinden jullie hier van ?" 
"Mevrouw , ik ben wel geschrokken " , zegt de eerste . 
Een ander:"maar deze mensen horen ook bij ons!" 
De derde : "ik weet het , want ik heb een gehandicapt 
broertje"  
Daarom had hij zijn vriendjes meegenomen...... 
Ze blijven nog even kijken en verlaten stil de Kerk . 
En ik ....sluit stil de deur . 
Zo puur kunnen kinderen zijn ........ 

 
Van de suppoosten Feite en Janny Bos 
Volgend  jaar hopen we er weer te zijn ! 
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Iedereen die weleens een Waddeneiland heeft bezocht, kent dat speci-

ale eiland-gevoel.  

De wind, de geur, de zee, vrijheid, ………… 

Dit gevoel had ik een maand lang, elke dag tijdens de – November – 

Kunstmaand- Ameland. 

Iedere dag fietste ik langs de vuurtoren, de duinheuvel op naar de 

mooiste locatie van de Kunstmaand: de vrolijk beschilderde caravan 

boven op de duinen bij de Sunset. 

 

Eerst even de zee bezoeken, daarna snel terug want de eerste bezoe-

kers staan al voor de deur. 

Zoveel bezoekers, echt een fantastische ervaring. Soms was de cara-

van vol met mensen. 

 

Ik mak houtsnede afdrukken die samen een doorlopend verhaal vormen. In dit geval een verhaal over Colum-

bus, ontdekkingsreizen, zeestormen; de locatie kon niet beter. 

Soms bij hevige windvlagen, vloog de deur van de caravan open en vlogen mijn prenten door de lucht. 

De caravan schudde. Gelukkig was het dak vastgemaakt met span-

banden, dit gaf het geluid van het klapperen van de zeilen. 

 

Omdat ik ook aan bezoekers wilde laten zien hoe de prenten ge-

maakt worden, had ik houtplaten meegenomen en was ik daar ook 

aan het werk. 

Het heeft echt een meerwaarde om als kunstenaar bij je eigen expo-

sitie aanwezig te zijn. 

Zo kon ik vragen van bezoekers beantwoorden en kreeg ik leuke re-

acties te horen. 

Mensen vertelden mooie verhalen die met de expositie te maken 

had. 

Een mooi voorbeeld; een eilandbewoner vertelde mij dat hij jaren 

geleden een fles met een brief op het strand had gevonden. De fles 

bleek twee jaar eerder in  New York te water gelaten te zijn. In de brief stond een citaat van Columbus: De zee 

geeft aan elke man een nieuwe hoop, zoals de slaap hem dromen geeft. 

 

Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor deze ervaring en kijk terug op een droom die werkelijkheid is geworden. 

Henk Schouman 

www.henkschouman.nl 
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Zoals vele anderen heb ik de gastvrijheid en….  het Nobeltje van Ameland  mogen proeven 
tijdens de November Kunstmaand. 
De November Kunstmaand op Ameland was voor mij een zeer positieve ervaring. Als één van 
de ca. 100 kunstenaars werd mijn werk tentoongesteld in het Westcord hotel. Dankzij de to-
meloze inzet van de organisatie was het event een groot succes. Met raad en daad stonden 
zij ook voor mij klaar. 
Er hebben veel geïnteresseerde kunstliefhebbers kennis kunnen maken met mijn werk. 
Daarbij heb ik in het speciaal de bezoekers stil laten staan bij het achterliggende proces om 
deze beelden te maken. Hierbij gaf een fotopresentatie inzicht in het ambachtelijke gietpro-
ces. De indrukken en de verhalen die mijn werk losmaakten bij de toeschouwers boeide, ver-
wonderde en gaven mij energie. 
Gedurende mijn verblijf genoot ik van de exposities van de andere kunstenaars, van de 
prachtige natuur en de gastvrije horeca op dit fijne eiland. 
De November Kunstmaand is een mooi visitekaartje van hetgeen Ameland gedurende het 
hele jaar te bieden heeft. 
Tina Lintvelt  
Werk van oa Tina Lintvelt is van 17 december 2022 tot en met 8 januari 2023 te zien bij 
www.beeldentuinmarienheem.nl 
 
 
Uitslag loterij Kunstmaand Ameland 2022  
Dinsdag 13 december 2022 om  
ongeveer 12.00 uur heeft notaris Hel-
lema de trekking loterij  
Kunstmaand Ameland verricht.  
En de winnaars zijn……. 
 
3e prijs lotnummer 2819 

2e prijs lotnummer 2948 

Hoofdprijs is gevallen op lotnummer 
2950  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.beeldentuinmarienheem.nl/
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Zullen wij ook Vrienden worden? 
Kunstmaand Ameland heeft bijna 200 Vrienden.  
Deze Vrienden ondersteunen het jaarlijkse internationale kunstevene-
ment.  
U kunt Vriend worden van de Kunstmaand door te kiezen uit een tweetal 
pakketten.  

Een pakket dat u € 30,- per jaar kost of een pakket waarvoor u € 80,- per jaar betaalt. Het 
verschil tussen deze pakketten staat op onze website uitgelegd. Tevens vindt u hier het aan-
meldingsformulier.  
Wilt u samen met de bijna 200 mensen die nu Vriend zijn van de Kunstmaand ook Vriend 
worden en hierdoor de Kunstmaand financieel steunen?  Meld u zich dan aan!  

 

Kunstmaand Ameland bedankt voor de    

 

 

Dit was Kunstmaand Ameland 2022  

De deur is dicht, 
de sleutel omgedraaid.  

Kunstmaand Ameland 2022 is  
voorbij.  

November 2023 zullen wij de  
sleutel weer in het slot steken en 
de deur weer openen.  

Het was goed!  
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Eindejaarstijd 

 

Wij bedanken alle nieuwsbrieflezers voor de steun, vertrouwen en samenwerking.   

Wij wensen jullie een fijne eindejaarstijd en een goede jaarovergang.  

 

Directie en bestuur  
Stichting Kunstmaand Ameland  
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Galerie November  

Kunst kijken, kunst beleven, kunst ervaren, kunst kopen!  
Het kan in Galerie November!  
 
Onze galerie, winkel en kantoor is gevestigd in het VVV gebouw in Nes. 
Galerie November presenteert verrassende, veelzijdige en wisselende kunstcollecties van ge-
renommeerde kunstenaars.  
Het hele jaar door is er basiscollectie te zien van onder andere glaskunst van Branka Lugonja, 
Kosta Boda en Orrefors.  
Daarnaast worden er minimaal twee solotentoonstellingen per jaar in de galerie georgani-
seerd.  
Ook voor een mooie kaart of klein kunstwerk kunt u terecht bij Galerie November.  
 
Kortom: nét even wat anders.  

Tot ziens in Galerie November 

 

Jaarverslag en notitie vrijwilligersbeleid  
Het jaarverslag 2021 en het vrijwilligersbeleid Kunstmaand Ameland kunt u op onze website 
vinden.   

 

Sponsoren   BEDANKT !!! 
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Volg ons op Facebook & Instagram en blijf zo op de hoogte van het laatste 
nieuws rondom Kunstmaand Ameland.  

 

Contact 
Stichting Kunstmaand Ameland 
Bureweg 2 
9163 KE Nes Ameland 
Telefoon: 0519-546561 
november@kunstmaandameland.nl 
www.kunstmaandameland.nl 

 

Uitschrijven nieuwsbrief 

Wanneer u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief van Stichting Kunstmaand Ameland dan 
kunt u dat doen via deze link november@kunstmaandameland.nl met in het  
onderwerp ‘uitschrijven nieuwsbrief’.  
Wilt u voor de volledigheid het e-mailadres vermelden, als deze niet is vanwaar u de mail 
stuurt, waarop u de nieuwsbrief ontvangt en welke wij mogen verwijderen?  
Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.  
Wij dragen zorg voor de verwerking. 

 

mailto:november@kunstmaandameland.nl

