
€ 5,00

November Kunstmaand Ameland, 
een cultureel hoogtepunt!

±90 internationale kunstenaars op ±40 locaties

K U N S T M A A N D  A M E L A N D
‘Tweede Natuur’

P r o g r a m m a b o e k j e



Kunstmaandaanbieding

op vertoon van deze advertentie: 10 % korting

  op de rekening bij ‘t Strandhuys en Restaurant Klein Vaarwater

Vakantiepark Klein Vaarwater
Klein Vaarwaterweg 14 
9164 MA  Buren AMELAND
tel. nr.: + 31 (0)519 542156
email: info@kleinvaarwater.nl
www.kleinvaarwater-ameland.nl

Ameland

Strandpaviljoen ‘t Strandhuys
Strandweg 100
9164 KA  Buren AMELAND
tel. nr.: + 31 (0)519 542554
email: info@kleinvaarwater.nl
www.kleinvaarwater-ameland.nl
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Deze 21e editie 
van de kunstmaand
heeft als titel
‘TWEEDE NATUUR’
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Filmavonden
zie pagina 40

Podiumkunsten
zie pagina 43

Openingstijden
exposities

Al weer voor de 21ste keer staat Ameland in november volledig in het teken van
kunst. Meer dan honderd kunstenaars uit binnen- en buitenland bewijzen individueel
of in groepsverband hun talenten op talrijke bijzondere locaties op het eiland.
Velen van hen laten zich inspireren door de natuur, gebruiken natuurlijke materialen
of geven op een andere manier uitdrukking aan het thema Tweede Natuur.

Voor de Nordic Art Connection hebben we dit jaar kunstenaars uit het Zweedse
Göteborg en van het Deense eiland Bornholm over de vloer. Er komen deelnemers
uit Duitsland en Noorwegen, en uiteraard is het leeuwendeel afkomstig uit
Nederland, zowel uit ons eigen ‘Noorden’ als uit de overige provincies.

Jan Enno de Jong maakt van de toren in Nes een bijzonder baken.
Het pas verbouwde Klein Vaarwater biedt geheel nieuwe expositiemogelijkheden.
Speciaal vanwege zijn jubileum tonen we glaskunst van ontwerpers van het
Zweedse Kosta Boda / Orrefors bij De Rentmeester te Nes.

Zoals u dat van Kunstmaand Ameland gewend bent, zijn er bijzondere
kunstprojecten te zien in de buitenlucht. De Zweedse Felicia Björklund bouwt een
installatie op de Brink bij hotel Nobel in Ballum, Peer Holthuizen doet dit bij
strandpaviljoen ’t Strandhuys te Buren en Dick Visser bij de visvijvers nabij Buren.
Een groep Scandinavische kunstenaars verzorgt een kunstroute in de Kooiduinen.

Er zijn een drietal rondleidingen in Nes en Buren, zowel te voet als op de fiets, die
geleid worden door Anton Dona. 

En als u aan kijken en luisteren niet genoeg heeft, meedoen kan ook in diverse
workshops.

Tijdens deze editie zijn er twee poëzieavonden georganiseerd met medewerking
van Hans Dorrestijn en Marion Bloem.

Dit jaar zijn er in samenwerking met het Noorder Film Festival 5 Scandinavische films
geselecteerd, die in het Natuurcentrum te Nes vertoond worden. 

Ook dit jaar kunt u genieten van concerten van o.a. het concert Noorderlicht en
optredens van Iris Kroes, Jazz aan Zee concert, Elske DeWall en Janne Schra.

De Kunstmaand is geopend van woensdag 1 november t/m donderdag 30 november.
Dinsdag t/m zaterdag van 10.30 – 17.00 uur en zondag van 12.00 – 17.00 uur.
Donderdag 30 november is de kunstmaand geopend tot 15.00 uur.
N.B. een aantal locaties is ook op maandag geopend. 
Alle locaties zijn te herkennen aan de Kunstmaandvlag.

Gelet op de hoge kosten voor dit evenement en het feit dat wij u graag alle
locaties willen laten zien zonder een betaald passe-partout hebben we de prijs van
het programmaboekje verhoogd. Daar tegenover staat dat u in het boekje
kortingsbonnen vindt waarmee de verhoging enigszins gecompenseerd wordt.
Dit praktische programmaboekje wijst u de weg langs alle gratis toegankelijke 
locaties en geeft een overzicht van alle activiteiten en optredens.
Wij wensen u een kleurrijk en inspirerend bezoek aan Kunstmaand Ameland.

Kunstmaand 2017



Rixt van Doniastraat 18
9163 GR Nes Ameland

www.zeevantijd.nl
+31 (0)519 543003

Voor stijlvol winkelen…
Dit jaar kunt u bij De Rentmeester een

bijzondere expositie bekijken:
Hommage!

Ter ere van het 275- jarig jubileum van Kosta Boda 
hebben kunstenaars van nu,  waaronder Lena 

Bergström, glaskunstwerken gemaakt geïnspireerd 
op werken  van de bekende kunstenaars van toen.

Openingstijden in november:
maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 u.

en zondag 12.00 - 16.00 u.

Tot ziens bij:

Ballumerweg 6, 9163 GB Nes Ameland.
Tel. 0519-542277.  www.derentmeester-ameland.nl

Ameland, Hoge Eggenweg 6
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© Alle rechten 
voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomati-
seerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch door fotokopie, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Kunstmaand Ameland.

Kunstmaand 2017

Colofon Dit programmaboek is uitgegeven ter gelegenheid van de 21e editie van 
Kunstmaand Ameland “Tweede Natuur” van 1 november t/m 30 november 2017.

Afbeelding voorzijde: Clemens Briels, “Les dances Nicoise” Beeld 300 cm (2001).
Uitvoering en productie: Studio/Drukkerij PK84, Drachten.
Samenstelling: Stichting Kunstmaand Ameland,

Bureweg 2, 9163 KE Nes, tel. 0519 - 546561.
www.kunstmaandameland.com
E-mail: november@kunstmaandameland.com
Bankrekening: IBAN: NL93 RABO 0181620308, BIC: RABONL2U
Pieter Smit, directeur Stichting Kunstmaand Ameland.
Gitte Brugman, artistiek leider.

Vrienden van de
Kunstmaand

Wilt u dit jaarlijks terugkerend evenement in november ondersteunen? 
Word dan lid van ‘Vrienden van de Kunstmaand’.
Met ingang van het nieuwe kalenderjaar wordt u het volgende aangeboden:
• Uitnodiging voor de officiële opening
• De rijk geïllustreerde kunstagenda
• Nieuwsbrief
• 5% korting bij aankopen van een kunstwerk tijdens de Kunstmaand.
Bij een aankoop dient u zich te legitimeren. 
De korting is geldig bij een bijdrage van € 80,-. De bijdrage is € 30,- of € 80,- per jaar.
Er geldt de verplichting om tenminste gedurende drie jaar Vriend van de Kunstmaand
te blijven. Mede door uw bijdrage zal het mogelijk blijven om de Kunstmaand te
organiseren en de kwaliteit te waarborgen.

Win een kunstwerk
De Stichting Kunstmaand Ameland organiseert wederom een loterij, waarmee u
naast het ondersteunen van het evenement kans maakt op een prachtig kunstwerk. 

Door een lot van €3,- te kopen maakt u kans op een waardebon van €350,- of
€250,- of een glasobject ter waarde van €100,-. 

     LOTERIJ
           LOTERIJ

WIN EEN
KUNSTWERK

ZIEPAGINA 42

Uw vakkundige partner in nieuwbouw,
verbouw, renovatie, reparatie en restauratie

Strandweg 2, Nes Ameland. Tel. 0519-542071
Mobiel: 06-53164221. www.kienstra-ameland.nl



ZORGELOOS FIETSEN OP AMELAND?
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Aldok
Jan Roepespad, Hollum
Tel. (+31)519-556103

• Vakantiepark Boomhiemke

Visser
• Oranjeweg 28, Hollum
Tel. (+31)519-554117

Nobel
• V. Camminghastr. 20, Ballum

Tel. (+31)519-554278
• Strandweg 4 B, Nes

Tel. (+31)519-542723
• Yme Dûneweg, Hollum
Tel. (+31)6-57999357

Hollum

1 Aldok Fietsverhuur
2 Visser Fietsverhuur
3 Nobel Fietsverhuur
4 Vuurtoren
5 Reddingsmuseum
6 Cultuur Historisch museum Sorgdrager
7 VVV Kantoor en Bibliotheek
8 Golfbaan
9 Molen

10 Paardengraf

Ballum

11 Nobel Fietsverhuur
12 Reddingstation KNRM
13 Nobel’s Nostalgisch Museum
14 Gemeentehuis
15 Huisarts
16 Tandarts
17 Vliegveld, Rondvluchten en Parachutespringen
18 Openluchtzwembad

Kaart van Ameland6



WIJ STAAN VOOR U KLAAR!
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aankomst/vertrek boot
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Kiewiet
Oude Steiger 1, Nes

Tel. (+31)519-542130

• Marten Janszenstraat 6, Nes
• Camping Duinoord, Nes

• Veerdam, Nes

Metz
• Strandweg 37, Buren
Tel. (+31)519-542417

Bij camping Klein Vaarwater
en Kiekduun 

Nes

19 Kiewiet Fietsverhuur
20 Nobel Fietsverhuur
21 Huisarts
22 Dierenarts
23 Politieburo
24 VVV Kantoor, Bibliotheek en Galerie November
25 Molen
26 Natuur Centrum

Buren

27 Metz Fietsverhuur
28 Landbouw- en Juttersmuseum
29 Post NL Servicepunt
30 Meervalkwekerij / Forellenvisvijver
31 Eendenkooi / ‘t Koaikershuus

Vereniging van erkende rijwielverhuurders, Ameland

Fietsen op Ameland 7



Aanleveradres voor alle eilanden

 

www.rdvtransport.nl info@rdvtransport.nl

Ameland: Achterdijken 20
 9163 JV Nes Ameland
 T. 0519-554366 F. 0519-554863

Schiermonnikoog: Veerweg 6 - 8
 9166 SL Schiermonnikoog
 T. 0519-531851 F. 0519-531375

Holwerd: Landswelvaren 11
 9151 AL Holwerd

Leeuwarden: Newtonweg  3 b
 8912 BD Leeuwarden 

SAMEN GENIETEN...
...BIJ WELLNESS SPAMELAND

Vakantiepark Boomhiemke | Jan Roepespad 4 | Hollum
0519 - 55 51 58 | www.spameland.nl

ENTREE SAUNA 
VOOR 2 PERSONEN 
slechts 18,50!  

Én 10% korting op  
1 behandeling naar keuze 

Actie is geldig t/m 01-03-2017. Niet i.c.m. andere acties.



Bruk!
20% Korting

op een set-2 glazen  uit de nieuwe
“Bruk” serie van Kosta Boda!

Alleen tijdens de kunstmaand bij De Rentmeester
(Eén per bon en op=op)

Bij inlevering van deze bon ontvangt u

10% korting*
op de aankoop van een muts,
een sjaal en/of handschoenen

* Alleen geldig tijdens de Kunstmaand. Max. 1 bon per klant.

K u n s t m a a n d  a a n b i e d i n g

KUNSTMAAND CADEAUTJE
 

KORTING OP ALLE WOONACCESSOIRES 
KAARSEN | LAMPEN | POTTEN | BLOEMEN | WINDLICHTEN  | VAZEN | KOPJES | KUSSENS |

GEURKAARSEN | PLAIDS EN VEEL MEER ….
1 TM 30 NOVEMBER 1 BON PER KLANT

15%

ProefRoute Ameland
Met deze culinaire route geniet u

nog meer van de kunstmaand.  
€ 1,50 korting p.p.

VVV Ameland

Bestelt u bij ons een 
voor- en hoofdgerecht? 

 
 dan ontvangt u bij inlevering 

van deze bon 5 euro korting 
op de totale rekening.

 
1 bon per persoon. 

(alleen tijdens de Novembermaand geldig)



Ballumerweg 6, Nes Ameland. Tel. 0519-542277
www.derentmeester-ameland.nl

Openingstijden november:
Ma. t/m za. 10.00 – 17.00.  Zondag 12.00 – 16.00

Voor stijlvol winkelen…

Rixt van Doniastraat 27, Nes Ameland Torenstraat 13, Nes Ameland

Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30 u.
Zaterdag: 9.30-17.00 uur.

Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30 u.
Zaterdag: 9.30-17.00 uur.

Accessoires

REEWEG 34,  NES  AMELAND
WWW.DEAFSLAG-AMELAND.NL

ProefRoute Ameland
Amelander producten met een 

www.amelandsprodukt.nl/proefroute

Van Heeckerenstraat 10
9163 GZ Nes Ameland

Tel: 0519 – 542760
 0519 – 542409 (bgg)
GSM: 06 – 21867462
E-mail:  info@nes-cafe-ameland.nl
Website: www.nes-cafe-ameland.nl



“Nachtparels”
Visvijvers ’t Nijlân, Buren

Dick Visser
Lot Brandt

Dit project is mede
mogelijk gemaakt door

“Tweede Natuur”
Kooiduinen, Buren 

Deelnemende kunste-
naars zijn:
Victoria Brännström (S) en
Jens Reichert (D),
Helena Marika Ekenger (S)
en Agneta Segerfelt (S),
Kerstin Lindström (S),
Jette Mellgren (DK) en
Jan Johansen (DK),
Maria Sandstig (S),
Greger Ståhlgren (S) en
Hannah Streefkerk (NL/S).

“Gewoon”
De Stelp, Nes

Jantina Scheltema

Philips Nederland zette dit jaar Ameland in
het ‘groene’ licht; Clear-Sky rood-arm licht
dat vogelvriendelijk is en weinig tot geen
invloed heeft op de vogeltrek. Om dit te
vieren schreven Philips Nederland en
Kunstmaand Ameland een ontwerpwedstrijd
uit. Dick Visser won. 
Zijn project Nachtparels is een groeiend
lichtkunstwerk, dat ook overdag de moeite
waard is. Visser hergebruikt ronde plafondlampen en combineert die met groene
verlichting. Hij wil met dit project de schoonheid van de natuur en het terugdringen
van lichtvervuiling benadrukken.
www.dickvisser.com 

Zittend op de Broedstoelen van Lot Brandt zijn de Nachtparels mooi van boven te
bekijken.
www.lotbrandt.nl 

De Kooiduinen zijn het toneel van een bijzonder kunstproject, waar Scandinavische
kunstenaars kunstwerken maken in de natuur. Het zijn deelnemers die hun sporen
hebben verdiend in de landschaps- en installatiekunst.
Met hun (tijdelijke) kunstwerken reageren ze op hun omgeving. Ze verdiepen zich in

de geschiedenis van de plek, onderzoeken de
relatie tussen mens en natuur of maken ter
plekke hun eigen verhalen.
Ze maken daarbij (deels) gebruik van materiaal
uit de omgeving. Dat kan komen uit natuurlijke
bronnen of bestaan uit gejut en aangespoelde
materiaal. Met hun toevoegingen verandert
de aard van de Kooiduinen, en zien we een
andere kant van het gebied.

www.ekenger.se, www.agnetasegerfelt.wordpress.com, www.jette-mellgren.dk,
www.fiberartsweden.nu/content/maria-sandstig, www.kerstinlindstrom.se, 
www.victoriabrannstrom.com, www.reichert-jens.de,
www.gregerstahlgren.viewbook.com, www.hannahstreefkerk.viewbook.com

Met het ontbreken van Werkplaats Smoel heeft dit jaar Zorgcoöperatie Ameland
de kans gekregen een bijdrage te leveren aan Kunstmaand Ameland.
ZcA heeft het thema ‘tweede natuur’
opgepakt en uitgelegd als ‘ingesleten
gewoontes’.
De zorgcoöperatie focust op bewoners
van De Stelp, die veelal op leeftijd zijn.
Zij hebben hun eigen ingesleten
gewoontes, evenals de hulpverleners die
er werken. Fotograaf Jantina Scheltema
heeft deze vastgelegd in kleine series.
www.amelandfoto.nl 

11Projecten
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“Wentelende stokken”
Strandpaviljoen
’t Strandhuys, Buren

Peer Holthuizen

Dit project is mede
mogelijk gemaakt door

“Baken”
Toren, Nes

Jan Enno de Jong

“Draadtekeningen”
Brink, Ballum

Felicia Björklund

Peer Holthuizen woont en houdt kantoor in Oldenburg (D). Hij is eigenaar van
Projekt 3x3, een onderneming die kunst, wetenschap en ondernemers met elkaar
verbindt.

Aan de loopbrug naar
Strandpaviljoen
’t Strandhuys bouwt hij
een houten sculptuur, dat
met een bijzonder
lichtplan ook ’s avonds
spektakel biedt.
Holthuizen werkt hier
samen met
Philips Nederland en
Hodij Coatings.
www.3mal3.net 
www.projektkunst.net 

Jan Enno de Jong wilde graag een installatie maken voor Kunstmaand Ameland en
kreeg hiervoor de ruimte in de toren van Nes. Hij voegt objecten aan deze plek

toe, die een relatie aangaan met de
ruimte, en wil hierbij een poëtische
wereld oproepen.
De toren is een heel geschikte plek voor
hem, omdat zijn werk vaak gaat over
tijd, vergankelijkheid (plek binnen
generaties) en melancholie. De ruimte
heeft een passende uitstraling. 
De elementen die De Jong maakt,
hebben te maken met de functie van de
toren als baken voor schepen. De toren
is al generaties lang een landmark en

daarmee een symbool voor het verglijden van de tijd.
De Jong zoekt iets dat een logische toevoeging lijkt aan de toren, maar tegelijk
onverklaarbaar is. ,,Want daar kan de verbeelding beginnen.’’
www.janennodejong.nl 

De Zweedse kunstenares Felicia Björklund
is gefascineerd door platte beelden in
relatie met de driedimensionale vorm.
In haar werk is altijd sprake van een
samenspel tussen oppervlak, patroon en
ruimtelijke dynamiek.
Kunst en design overlappen en verrijken
elkaar.
Op verzoek heeft zij een installatie
gemaakt voor de Brink in Ballum.
www.feliciabjorklund.se 
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“Caravan Obscura”
Strandpaviljoens Ballum
en Sjoerd

Annemarie van Buuren,
Baukje Venema,
Arjan Verschoor 

“Koppig”
Strandpaviljoen Sunset,
Hollum

Carla Rump

Met Strandpaviljoens Ballum en Sjoerd als uitvalsbasis, expositielocatie en work-
shopruimte kiezen Annemarie van Buuren, Arjan Verschoor en Baukje Venema wis-
selende locaties op het eiland waar ze met hun Caravan Obscura landschapsfoto’s
maken. Ze gebruiken hiervoor de oudste vorm van fotografie: camera obscura.

De camera obscura is de
oudste vorm van fotogra-
fie. In de geheel donkere
caravan is aan één zijde
een klein gaatje gemaakt
waar licht doorheen valt.
Door deze opening valt
het omgekeerde beeld
van de omgeving op de achterwand van de camera, in dit geval de caravan. Daar
plaatsen de fotografen een groot, lichtgevoelig stuk papier. Ze nodigen publiek uit
om in de caravan te komen kijken en maken dan grote negatieven (1.50mx1.00m)
van het landschap. Deze extra large foto’s worden in de Caravan Obscura
ontwikkeld, geëxposeerd in strandpaviljoen Sjoerd en zijn te koop. 
Annemarie van Buuren studeerde af aan de Fotoacademie. Ze fotografeert op dit
moment vooral met haar negentiende-eeuwse, houten camera. Naast haar vrije
werk fotografeert ze met Baukje en Arjan met een antieke camera op festivals en
evenementen.
www.plaatwerkfotografie.nl
Baukje Venema ervaart de fotografie behalve als een speeltuin ook als een
emotionele uitlaatklep. In haar conceptuele manier van werken verbindt ze idee en
techniek. Ze experimenteert met de sluitertijden van haar houten negentiende-
eeuwse camera, met pinhole-fotografie en met andere alternatieve technieken.  
www.baukjevenema.com
Arjan Verschoor kun je met recht ‘old school’ noemen. Met een negentiende-eeuwse
platencamera trekt hij langs festivals en evenementen, waar hij het publiek op de
gevoelige plaat zet. Daarnaast geeft Arjan fotografieles op scholen en geeft hij
workshops waarbij hij zijn enthousiasme voor de fotografie doorgeeft aan jong en
oud.
www.arjanverschoor.nl

Hout heeft geschiedenis. Deze vertelt ons
iets over onze kwetsbaarheid. De kracht
van een boom is zo overweldigend en
inspirerend. Om deze te transformeren,
moet je luisteren naar de wil van het hout
en naar je eigen idee: ,,Hout kan zo
koppig zijn!’’, aldus Carla Rump.
Haar houten beelden zijn te zien in
beeldentuin de Vleijenhof. In het weekend
voorafgaand aan Kunstmaand Ameland
werkt Rump aan een sculptuur op de kruising Kerkplein/Kerkstraat in Nes.
Daarna werkt ze elke woensdag, donderdag en vrijdag in november op het terras
van Strandpaviljoen Sunset aan houten beelden geïnspireerd op Ameland.
www.carlarump.nl 



“Zeezicht”
Fletcher Hotel-Resort
Amelander Kaap, Hollum

Deelnemende kunste-
naars zijn:
Winnifred Bastian,
Sonja Brussen,
Frans Buissink,
Geurt Busser,
Ingrid Dingjan,
Edwin Grissen,
Annet Hiltermann,
Geer Huybers,
Katinka Krijgsman,
Marc Langer,
Leentje Linders,
Edith Madou (keramiek),
Ageeth van den Oever
(beelden),
Ellen van Toor,
Rein de Vries en
Coob Zeeman. 

Hoewel zee en schepen al sinds de vroegst bekende culturen inspiratie werkten,
was het pas in de zestiende eeuw dat maritieme kunst zich tot een onafhankelijk
genre ontwikkelde. De grote ontdekkingsreizen droegen hieraan bij. Kort na de
Tweede Wereldoorlog werden Nederlandse zeeschilders uitgenodigd om met de
Koninklijke Marine mee te reizen en aan boord te werken.
Dit resulteerde in 1952 in een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum in
Amsterdam. Deze was zo succesvol dat de deelnemers na afloop besloten
– in samenspel met de Marine – om een vereniging van zeeschilders op te richten:
de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders. Sinds de jaren zestig zijn ook
kunstenaars van andere disciplines welkom.
www.zeeschilders.com
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Torenstraat 13, NesR. v. Doniastraat 27, Nes

The art of beautiful winterfashion

De Echte Bakker
De Jong

www.echtebakkerdejong.nl

Bakkerij ~ Konditorei ~ IJssalon



“Houtdraaierscollectief”
Boomhiemke, Hollum

Deelnemende kunste-
naars zijn:
Chris van Aar,
Gerrit Abma,
Marcel van Berkel,
Jan Hovens,
Ruud van Oorschot,
Jan Pranger,
Albert Jan Roukema,
Mark Steltenpool.

In Boomhiemke wordt – net als de
afgelopen jaren – de ambachtelijke
kant van een kunstvorm getoond.
Na glasblazers, grafici van HOLT en
het Mozaïekgilde is het dit jaar de
beurt aan houtdraaiers om hun
vaardigheden te tonen aan het
publiek van Kunstmaand Ameland. 
Om een compleet beeld te geven
van de huidige ontwikkeling van
houtdraaien als kunstvorm in
Nederland, heeft Jan Pranger uit
Lemmer een aantal landelijke toppers bereid gevonden hun werk te exposeren.
Elk van hen is enkele dagen aanwezig voor uitleg en demonstraties. Zo kunnen
bezoekers zien hoe het houtdraaien zich in de laatste decennia heeft ontwikkeld
van handwerk tot de basis voor kunstzinnige vormen en expressie.
Houtdraaien vindt meer en meer zijn weg naar galeries en exposities in binnen- en
buitenland. De presentaties in Boomhiemke zijn een uitgelezen kans om in één
keer een beeld te krijgen van houtdraaiend Nederland in al zijn stijlen, abstracties
en vormgevingstechnieken. 

1 en 2 nov Jan Pranger: geometrische vormen, abstracte diervormen, zandstralen
en kleurgebruik, exposeert in binnen- en buiteland www.arstorno.nl
3, 4 en 5 nov Mark Steltenpool: vormen die in nerf en structuur besloten liggen,
bliksemschicht inbrandingen middels hoogspanning, www.stelthoudraaien.nl
7, 8 en 9 nov Jan Hovens: demonstraties doosjes en miniaturen met schroefdraad-
sluiting, ontwerper van hulpstukken voor ovaaldraaien, www.rainer-bucken.de
10, 11 en 12 nov Albert Jan Roukema: abstract werk geïnspireerd op diepzeeleven,
gebruik van diverse materialen, won diverse kunstprijzen www.houtstylist.nl
14, 15 en 16 nov Gerrit Abma: herschept onooglijke stronken tot prachtige vazen,
fascinatie voor Friese weidevogels, vergulden als oude techniek
17, 18 en 19 nov Chris van Aar: stylist in schalen, exposeert veel www.chrisvanaar.nl
21, 22 en 23 nov Ruud van Oorschot: schalen in combinatie van materialen, heeft
eigen galerie www.galerievanoorschot.nl 
24, 25 en 26 nov Marcel van Berkel: geeft uitleg over carven, branden en kleuren,
diverse vormen en schalen, won internationale kunstprijzen www.marcelvanberkel.nl 
28, 29 en 30 nov Jan Pranger: demonstreert excentrisch werk, schrijft artikelen over
houtdraaien, zijn werk staat in belangrijke Duitse uitgaven www.arstorno.nl
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CULINAIR GENIETEN 

LUNCH | KOFFIE & THEE | DINER

www.koaikershuus.nl | +31 (0) 652343200 | Kooiplaats 6,  Buren Ameland

Gelegen naast een uniek wandelgebied en de Nassau eendenkooi

HEERLIJKE THEESOORTEN EN DE LEKKERSTE KOFFIE

Al 60 jaar het vertrouwde 
Wij hebben drie vestigingen 
op Ameland waarvan één 
direct bij aankomst van de 
boot en bieden de service 
gratis de huurfietsen of
uw bagage bij uw vakantie-
adres te bezorgen en ook 
weer op te halen.

 Reserveer uw fiets
 online en ontvang
 10% korting
 www.fietsenopameland.nl

Oude Steiger 1
9163 GV Nes Ameland
Tel. 0519-542130

Reserveer uw fietsen
online en ontvang

10% korting
www.fietsenopameland.nl

www.fietsenopameland.nl



Op vertoon van deze bon nagerecht gratis
Bij het driegangen Kunstmaand menu
KuNsTmAaNd BoN

#kunstbijSjoerd

TEL. 0519-542524     INFO@sjoerd-Ameland.nl     sjoerd-Ameland.nl

Lunchbreak met
€ 3,00 KORTING p.p.

Geldig t i jdens de Kunstmaand op
sandwiches,  broodjes en plates.

Niet  in combinat ie met andere act ies.
Max imaal 4 personen per bon.

Gratis twee Nobeltje shotglazen 
t.w.v. € 9,00 bij aankoop van  

1 Liter in Nobeltje Experience in 
 Holwerd of in onze slijterij in Ballum

“ K U N S T M A A N D  M E N U ” 
•

•
   • 

(

• 

voor
25 euro

Gratis drankje bij uw vismenu!



StRaNdPaViLjOeN SjOeRd
StRaNd NeS AmElAnD
0519 542524
iNfO@sJoErD-aMeLaNd.nL

DiNeR AaN ZeE

wWw.sJoErD-aMeLaNd.nL
De kleine lettertjes:
• Niet geldig i.c.m. andere acties.

Restaurant StrAnders 

Waar u kunt genieten van het goede 
leven, lekkere wijnen en ….vis!

STRANDWEG 71 - 9164 KA - BUREN

T 0519 543029 - WWW.RESTAURANTSTRANDERS.NL

Dagelijks geopend - muv maandag

Kooiplaats 6, 9164 KN Buren
Tel. 06-52343200 «•» www.koaikershuus.nl «•» info@koaikershuus.nl

Vishandel Metz
(NES)

Reeweg 27
9163 GT Nes Ameland

T.: 0519 542017

Vishandel Metz
(HOLLUM)
Oranjeweg 10

9161 CC Hollum

T.: 0519 556294



Strandpaviljoen
’t Strandhuys, Buren

Natuurcentrum Ameland, 
Nes

Doopsgezinde kerk, 
Nes

Rentmeester,
Nes

Fotografe Laura Zwaneveld herontdekte in
2015 haar liefde voor grafiek, en besloot
voortaan te werken in een combinatie van
technieken.
Zij is van 1 t/m 15 november aanwezig voor
demonstraties en workshops.
www.lab183.nl 

Maaike Hogerhuis was
bezig met weven en
textielkunst totdat zij met het materiaal karton in aanraking kwam.
Dit geeft haar ruimte om te experimenteren en haar gedachten te
ordenen. Van 16 t/m 30 november is te zien hoe zijn oude dozen
een nieuwe bestemming geeft.
Wie een poging wil wagen, mag aanschuiven op maandag t/m
vrijdag van 11.30 tot 16.00 uur.
www.maaikehogerhuis.nl 

In 2016 werd Frank Kraaijeveld (Bintangs) gevraagd een panorama te maken voor
het Kennemer Theater in Beverwijk. Hij liet zich inspireren door een, deels door
lekkage aangetaste, foto uit 1974. Kraaijeveld geeft toelichting bij zijn
Panorama Terziet op donderdag 2 november (15.00 tot 17.00 uur), dinsdag
7 november (10.30 tot 12.30 uur), donderdag 9 november (15.00 tot 17.00 uur) en
dinsdag 14 november (10.30 tot 12.30 uur). Wie weet speelt hij dan ook gitaar...

Organische verwondering,
noemt Auk Russchen
haar bijzonder sculpturen,
die verzameling van
schijnbaar levende
vormen. Zij is de hele
maand november tijdens
openingsuren aanwezig om over haar werk te praten.
www.aukrusschen.nl

Kosta Boda is een van ’s werelds bekendste merken
in glas en glaskunst. In de bossen van de Zweedse
provincie Småland heeft het bedrijf in de loop van de
eeuwen zijn kennis op het gebied van glas steeds
verder verfijnd.
De ontwerpers van Kosta Boda zijn niet alleen in
Zweden, maar over de hele wereld beroemd.

Speciaal vanwege het 275-jarig bestaan van Kosta Boda
mag Kunstmaand Ameland een expositie met unieke stukken tonen, met werk van
Lena Bergström, Hanna Hannesdotter, Bertil Vallien en Goran Wärff.
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Strandpaviljoen,
Sunset, Hollum

Kiewiet’s Hoeve,
Nes

Westerlaan Kerk,
Hollum

De sieraden van
Marjo van den
Bekerom zijn in
evenwicht, maar
een onverwacht
speels element
zorgt voor een
knipoog.
Zij is van 1 t/m 9 en van 22 t/m 30 november aanwezig voor demonstraties en
workshops.
www.bekerom.nl
Jet Mous heeft in 2014 afscheid genomen van haar keramiekatelier. Sindsdien legt
zij zich volledig toe op het maken van sieraden. Van 9 t/m 21 november is te zien
hoe, meedoen kan.
www.jetmous.com 

Keramisten Lies van Huet en Anna Greidanus (VS)
hebben de afgelopen zomer samengewerkt in het
atelier van Lies Keramiek in Leeuwarden.
Ze hebben elk hun eigen specialisatie: Lies werkt
veelal in steengoed, Anna in porselein. Samen
hebben ze vrij werk gemaakt, combinaties van
beide materialen. Dit is een mooi voorbeeld van
de mogelijke invulling van het thema van
Kunstmaand Ameland in 2018. De nadruk zal dan
liggen op bijzondere samenwerkingsverbanden:
tussen kunstenaars onderling, tussen Kunstmaand
Ameland en andere instellingen en tussen
kunstenaars en vluchtelingen. Volgend jaar staat
de culturele hoofdstad LF2018 immers in het
teken van ‘mienskip’ en daar sluit Kunstmaand
Ameland bij aan. 
www.lieskeramiek.nl 
annagreidanus.wordpress.com 

Ina Fekken zet de bedrieglijke
decorativiteit van haar werk in bij de
papierinstallaties die ze in kerken
maakt. Kerken zijn vanouds een
toevluchtsoord, bieden bescherming,
zijn een plek van bezinning en
daarom een ideaal canvas voor haar
thematiek.
Haar installatie Barst in de Westerlaan
Kerk heeft als aanleiding de
aardgasproblematiek. 
www.inafekken.nl 
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Museum Sorgdrager, 
Hollum

Doopsgezinde kerk, 
Hollum

De Amelander walvisvaarder en robben-
jager Hidde Dirks Kat leed in 1777
schipbreuk op Groenland, waar hij
gered werd door ‘wilden’.
In 1817 werd dit drama opgetekend in
het Dagboek eener reize ter walvisch-
en robbenvangst gedaan in de jaren
1777 en 1778. 
De 200ste verjaardag van het dagboek
was voor fotograaf Dolph Kessler en
kunstenares Egbarta Veenhuizen reden
voor het initiatief HDK2018.
Zij willen in 2018 – als Leeuwarden
culturele hoofdstad van Europa is - de ‘meest vergeten schipbreuk van de
vaderlandse geschiedenis’ in de schijnwerpers zetten. Hun voorzet heeft geleid tot
de oprichting van de Stichting Hidde Dirks Kat, die op Ameland de activiteiten in
het kader van LF2018 coördineert.
Als vooruitblik op dit bijzondere jaar zijn in Museum Sorgdrager de foto’s van
Daniëlle Celie te zien. Zij maakte een serie over de restanten van de walvisvaart op
Spitsbergen. Haar werk hangt tijdens de Kunstmaand in de grote expositieruimte,
en verhuist daarna naar ‘het kleine huisje’, waar de foto’s tot april te bezichtigen
zijn. Op zondag 5 november is Celie aanwezig bij haar werk.
www.hdk2018.nl 
www.daniellecelie.com

Bij de schilderijen van Hendrik Elings wordt
doorlopend de documentaire Hait, portret
van een hemd getoond.
Voor deze documentaire is kunstschilder
Hendrik Elings van 2011 tot en met 2016
gevolgd door filmmakers Petra van der
Molen en Rob Pieters.
Veel van Elings’ werk in deze periode gaat
over zijn vader die Alzheimer had. Elings
schildert zichzelf, zijn broers en zussen in
het witte hemd van zijn vader. De ziekte
heeft een grote impact op de familie.
Tijdens de poseersessies gaat het gesprek
dan ook vooral daarover. Vader Elings is
uiteindelijk overleden aan de ziekte.
In de documentaire wordt Bildts gesproken,
de thuistaal van de familie Elings.
De documentaire wordt daarom ondertiteld. 

Op vrijdag 17 november is er een meet and greet met de makers. Uitgever Eddy
van der Noord van uitgeverij Louise vertelt over de totstandkoming van het boek
Hait, portret van een hemd, en interviewt Elings.
Fotograaf Baukje Venema is aanwezig. Zij portretteerde de familie in het witte
hemd van vader.
www.hendrikelings.nl 
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Beeldenroute door het
centrum van Nes.

Op de route tussen het politiebureau in het centrum van Nes tot aan
Hellema Notarissen staan beelden van kunstenaars die ook elders op Ameland hun
werk laten zien.

1. Politiebureau Reeweg 19  
2. Klimop Johan Hofkerweg 2 
3. Van der Brink Reeweg 36
4. Konditorei de Jong van Heeckerenstraat 3
5. Hotel de Jong Reeweg 29  
6. Van Donia Torenstraat 13
7. Atelier Jee.ee Torenstraat 5
8. Hellema Notarissen Torenstraat 8

6

5

4

3

2

1

7

Amelander Amateur
Kunstenaars
diverse disciplines

De invloeden van de steeds wisselende eilandnatuur, het voortdurend veranderen
van het licht, het komen en gaan van het water, roepen inspiratie en creativiteit op.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ameland tal van kunstenaars herbergt.
Deze kunstenaars hebben zich verenigd in de Amelander Amateur Kunstenaars (AAK).
In Buren hebben zij in november hun twee vaste plekken, waar zij geheel
zelfstandig hun expositie in richten.

Door de jaren heen is goed te zien welke ontwikkeling de groep doormaakt.
De werken hebben een duidelijke eilandband en versterken elkaar. 

Dit jaar zijn is de expositie uitgebreid met een aantal nieuwe disciplines. 

22 Amateur Kunstenaars

Sytske Sinnema Truus Kiewied

Beeldenroute

8



Kunstwandeling Nes
2, 7, 12, 12 en
23 november
Start: 13.30 uur
Kosten: € 5,-

Kunstroutefietstocht in
Nes en Buren
4, 9, 14, 19 en
24 november
Start: 13.30 uur
Kosten: € 5,-

Kunstwandeling bij de
Eendenkooi in Buren
5, 11, 15 en 21 november
Start: 13.30 uur
Kosten: € 5,-

Kunstwandeling door Anton Dona
Beeldend kunstenaar, reeds 40 jaar gast op Ameland en organisator van meerdere
kunstmanifestaties. Hij neemt u mee op kunstwandeling door Nes en vertelt daarbij
over het dorp en de kunstwerken op locatie. 
Vertrekpunt: galerie November in Nes. Duur: 2,5 uur.

Kunstroutefietstocht door Anton Dona
Hij neemt u mee langs diverse locaties in Nes en Buren en vertelt daarbij over het
dorp en de kunstwerken op locatie. 
Vertrekpunt: galerie November in Nes. Duur: 2,5 uur.

Kunstrouteduinwandeling door Anton Dona
Hij neemt u mee op kunstwandeling bij de Eendenkooi in Buren en vertelt daarbij
over het dorp en de kunstwerken op locatie. 
Vertrekpunt: Koaikershuus in Buren. Duur: 2,5 uur.

1523Rondleidingen

M�����ijdens de Kunstmaand een tour langs 10 Amelander restaurants en geniet 

van f ijne amuses met een glas bijpassende wijn en ontdek het vakmanschap van de 

deelnemende koks. Zij werken met (h)eerlijke Amelander produkten. De wijnen zijn 

geselecteerd door Egbert Reining; sommelier van Ameland.

Wanneer:
De actie loopt de hele maand november iedere donderdag t/m 

zondag tussen 12.00 en 18.00 uur. U kunt ieder moment aanschuiven. 

Verspreidt proefmomenten over meerdere dagen of weekenden.

Ticketverkoop:
Haal voor slechts € 29,50 p. p. uw ticket o.a. bij VVV Ameland.

Kijk voor meer info, verkooppunten en voorwaarden op:

www.amelandsprodukt.nl/proefroute

Proefroute Ameland is een initiatief van Stichting Amelands Produkt en wordt ondersteund
door Kunstmaand Ameland, VVV Ameland en Wijnen van Egber t.

P roe f Ro ute Am el and: h e t c ulin aire hoogte p unt t i jd e n s Kun s t m a and Am el and

Geniet van bijzondere producten van eigen bodem

E e n  u n i e k e  c o m b i n a t i e  v a n  K u n s t  &  C u l i n a i r !
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Pizzeria De Branding 
Strandweg 42
0519-542201

www.pizzeriadebranding.nl

Restaurant StrAnders, vis & meer…
Strandweg 71
0519-543029

StrAnders Seafood Platter
Verse vis, schaal- en schelpdieren

€ 25,95 per persoon

10

NOORD

‘t Strandhuys
Strandweg 85
0519-542554

Kunstmaandmenu
Met Amelander ingrediënten 

€ 23,50 

117

‘t Koaikerhuus
Kooiplaats 6
06-52343200

Dagelijks geopend van 10.00-22.00 uur
Reserveren aan te raden

info@koaikerhuus.nl

5



25Buren
Locaties

1. Juttersmuseum 
Hoofdweg 1

2. Kampeerboerderij 
Molenaar*
Willibrordusstraat 5

3. Kampeerboerderij 
Ritskemoei*
Kooiweg 1 - 3

4. Visvijvers ’t Nijlân*
Kooiweg

5. Rest. ’t KoaikerHuus*
Kooiplaats 6

6. Kooiduinen*

7. Pizzeria De Branding*
Strandweg 42

8. Appartementen 
Amelander Paradijs*
Strandweg 61

9. Klein Vaarwater*
Wellnessboerderijen
Klein Vaarwaterweg 14

10. Restaurant Stranders*
Strandweg 71

11. Strandpaviljoen 
’t Strandhuys*
Einde Strandweg

12. Beeldentuin Vleyenhof*
Zwarteweg 1

Kunstenaar(s)
Marco Käller
Timo de Smet

Amelander amateur kunstenaars

Amelander amateur kunstenaars

Dick Visser
Lot Brandt

Victoria Brännström
Helena Marike Ekenger
Jan Johanssen

Kerstin Lindström
Jette Mellgren
Lotte Nilsson-Välimaa
Jens Reichert
Maria Sandstig
Greger Stahlgren
Hannah Streefkerk

Willy van der Duyn

Peter Vial

Mariëlle Buckinkx
Vivièn Nieuwenweg
Toyism
Wim Zwijsen

Hennie van den Hurk

Laura Zwaneveld (01-15 nov.)
Maaike Hogerhuis (16-30 nov.)
Peer Holthuizen

Gerard Höweler
Carla Rump

Techniek
Beelden
Glas

Diverse technieken

Diverse technieken

Installatie 
Objecten

Project

Project

Mixed media

Beelden

Mixed media
Mixed media
Schilderijen
Schilderijen/Objecten

Beelden

Grafiek
Mixed media
Project

Beelden
Beelden

Openingstijden Kunstmaand exposities:
dinsdag t/m zaterdag: 10.30 - 17.00 uur
zondag: 12.00 - 17.00 uur
*ook te bezoeken op maandag
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De Hekseketel
Torenstraat 11
0519-542395

Kunstmaand Aanbieding
Na het diner ontvangt u een 

gratis kopje koffie

C

Restaurant De Klimop
Johan Hofkerweg 2

0519-542296

Niets moet, behalve genieten!!
www.deklimopameland.nl

Café Restaurant NesCafé
Van Heeckerenstraat 10

0519-542760

Daar moet je geweest zijn “het adres om
heerlijk te eten en gezellig te borrelen”. 
U vindt ons in het centrum van Nes.

B

Zee van Tijd
Rixt van Doniastraat 18

0519-543003

Eten     drinken     slapen
www.zeevantijd.nl

D

Eet & Drinkcafé De Herberg
Reeweg 28

0519-542638

Kunstmaand Aanbieding
3 gangen keuzemenu

voor slechts € 21,95 !
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Vincenzo Grand Café
Strandweg 42
0519-546600

Ontbijt | Lunch | Diner | Overnachten
www.hotelnoordsee.nl

A

NOORD

12



27Nes

Hotel Restaurant De Jong
Reeweg 29

0519-542016

Kunstmaand Aanbieding
Bij koffie of thee met gebak, 

het tweede kopje gratis

H

Grand Café Restaurant Paal 13
Strandweg 51
0519-543178

Kwaliteit bestaat nog

Restaurant Het witte paard
Torenhoogte 5
0519-542209

In november geopend op
donderdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

www.hetwittepaardameland.nl

G

Locaties
1. Galerie November*

Bureweg 2

2. Rotonde
Bureweg

3. RK Kerk
Kard. de Jongweg 33 

4. Doopsgezinde Kerk 
Vermaningspad 1

5. NH Kerk
Kerkplein 1

6. Toren
Torenstraat

7. Ateljee.jee.ee 
Torenstraat 5

8. Kerkplein

9. Rentmeester*
Ballumerweg 6

10. Kiewiet’s Hoeve
Ballumerweg 23

11. Natuurcentrum 
Strandweg 38

12. Hotel Noordsee*
Strandweg 42

13. Hotel Ameland*
Strandweg 48

14. Ostrea
Exelciorstraat 80

15. Landal AmelandState*
Strandweg 51

16. Strandpaviljoen Sjoerd* 
Einde Strandweg

Kunstenaar(s)
Riet Bakker / Eva Brandt
Ria Penthum / Maria Uleander
Warffemius / Gea Schenk
Clemens Briels

Julia Gubitz
Annemieke Harkema / Cees Vegh
Auk Russchen
(aanw. 01 -30 nov.)
Khaled Abha

Jan Enno de Jong

Jan Epping
Corine Kroezen
Carla Rump
Bastiaan Meijer
Lena Bergström / Bertil Vallien
Göran Warff / Hannah Hansdotter
Kristina Aas / Karina Presttun
Lot Brandt
Chris Ruhe
Anna Greidanus / Lies van Huet
Frank Kraaijeveld
(aanw. 02 nov., 07 nov., 09 nov., 14 nov.)
Saskia Boelsums / Heidi Hentze
NFF Nieuwe Competitie
Carla Rump

Piep van Sante
Marja Steinmetz
Lida Boonstra
Clemens Briels
Heine Noordstra
Janine van Zeeland
Expositie Caravan Obscura
(Annemarie van Buuren / Baukje Venema
Arjan Verschoor)

Techniek
Keramiek
Mixed media / Textiel
Beelden / Fotografie
Beelden

Tekeningen / Keramiek
Tekeningen / Schilderijen
Objecten / Special

Schilderijen

Installatie / Project

Schilderijen
Beelden
Beelden / Project
Objecten
Glas (Kosta Boda)
Glas (Kosta Boda)
Textiel
Design / Keramiek
Design
Keramiek
Tekeningen / Special

Fotografie / Keramiek
Film (continu)
Beelden

Schilderijen / Tekeningen
Glas
Objecten
Beelden / Schilderijen
Grafiek
Schilderijen
Fotografie / Project

I

Vishandel Metz
Reeweg 27

0519-542017

Vers gekookte mosselen
met friet, stokbrood en salade € 11,95

F

Voor de beeldenroute door het centrum van Nes verwijzen wij u naar pagina 22

Openingstijden Kunstmaand exposities:
dinsdag t/m zaterdag: 10.30 - 17.00 uur
zondag: 12.00 - 17.00 uur
*ook te bezoeken op maandag
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Eetcafé De Boerderij
Camminghastraat 22

0519-554214

Kunstmaand Aanbieding
kunstlunch € 8,90

3-gangen kunstdiner € 29,95

Strandpaviljoen Ballum
Strandweg 24
0519-554024

De hele week geopend vanaf 10.00 uur
www.strandballum.nl

3-gangen kunstmaand menu € 29,50

7

Hotel Café Restaurant Nobel
Gerrit Kosterweg 16

0519-554157

De gehele week geopend
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29Ballum
  Locaties

1. Gemeentehuis*
Jelmeraweg 1

2. NH Kerk
Camminghastraat 14

3. Hotel Nobel*
Gerrit Kosterweg 16

4. Galerie Bo Lumen
Douwe Klipweg 10

5. Rotonde
Verbindingsweg

6. Camping
Roosdunen Serre
Strandweg 20

7. Strandpaviljoen Ballum*
Einde Strandweg

Kunstenaar(s)
Lies Holthinrichs
Hannie Kamstra
Cobi Leentjes
Claudia van de Leur
Herman van der Made
Maaike Nijlunsing
Paul Parren
Mara Piccione
Kristin Stobbink

Rudi Huisman

Felicia Björklund
Caroline Peeters

Hans Emmelkamp
Nies Nijland
Bea van Twillert
Ingeborg van Damme
Ada van Wonderen

Clemens Briels

Maj Britt Zelmer Olsen

Caravan Obscura

Techniek
Textiel
Mixed media
Objecten
Grafiek
Beelden
Schilderijen
Mixed media
Grafiek
Grafiek

Fotografie

Mixed media / Installatie
Keramiek

Schilderijen
Keramiek
Schilderijen
Sieraden
Keramiek

Beelden

Glas

Fotografie

Bij besteding van 50 EURO ontvangt u  
bij inlevering van deze coupon een  
potje AMELANDER GELUK.

Camminghastraat 41
9162 EK Ballum

Openingstijden Kunstmaand exposities:
dinsdag t/m zaterdag: 10.30 - 17.00 uur
zondag: 12.00 - 17.00 uur
*ook te bezoeken op maandag
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Ristorante - Pizzeria Il Vulcano
Schoolstraat 8
0519-554164

Pizza's ovenheerlijk aan huis bezorgd
in onze speciale auto met oven

Eeterij Tante A'n!
Oranjeweg 1
0519-556470

Schuif gezellig aan bij deze Tante...... 
en proef onze Overheerlijke Kunsten!

E

Herberg de Zwaan
Zwaneplein 6
0519-554002

Koffie, lunch, diner en borrel 
Zie onze Kunstmaandactie

B

Pannekoekhuis Onder de Vuurtoren
Oranjeweg 44
0519-554069

Geopend van donderdag t/m zondag
Zaterdag en zondag live muziek

A

D

Eet- Drinklokaal de Griffel
Burenlaan 41
0519-554135

Kunstmaand Aanbieding 
Lekkere verse snert!!

Verrassend klassemenu!!
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Vishandel Metz
Oranjeweg 10
0519-546294

Vers gekookte mosselen
met friet, stokbrood en salade € 11,95

F

NOORD

Dûvelshoek eetcafé
Jan Roepespad 4, Hollum

0519-554052

Geopend 
dinsdag t/m donderdag vanaf 17.00 uur
vrijdag t/m maandag vanaf 12.00 uur

11
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Locaties

1. Herenweg Kerk
Herenweg 4

2. Museum Sorgdrager
Herenweg 1

3. NH Kerk
Oosterlaan 2

4. Westerlaan Kerk
Westerlaan 14

5. Galerie 31
Westerlaan 31

6. Molen “De Verwachting”
Molenweg 8

7. Zorgcentrum De Stelp*
Hidde Dirks Katstraat 4

8. Maritiem Museum
Oranjeweg 18

9. Rotonde
Verbindingsweg

10. Hotel Resort 
Amelander Kaap*
Oosterhiemweg 1

11. Vakantiepark
Boomhiemke
Jan Roepespad 4

12. Sier aan Zee
Oranjeweg 59

13. Strandpaviljoen
The Sunset*
Einde Oranjeweg

Kunstenaar(s)
Hendrik Elings / Baukje Venema
(aanw.17 nov.)
Daniëlle Celie
Manja Hazenberg
Bas Jongerius
Els Mondt / Ria Westerhuis
Emiliana Cordaro

Ina Fekken

Karin Bablok
Tom Beijl
Margreet Halma
Paulien Worp

Jantina Scheltema
(Zorgcoöperatie Ameland)
Hanna Järlehed
Jan Järlehed
Clemens Briels

Nederlandse Vereniging 
van Zeeschilders
Warffemius
Houtdraaierscollectief

Gitte Helle
Rob van der Kleij 
Jan Swart
Marjo van den Bekerom (01-08 nov., 23-30 nov.)
Jet Mous (09-22 nov.)
Carla Rump (elke wo.-vr. en 11-12 nov.)

Techniek
Schilderijen / Fotografie

Fotografie
Objecten
Multimedia / Fotografie
Objecten / Multimedia
Schilderijen

Mixed media

Keramiek
Schilderijen
Beelden
Sieraden

Project

Keramiek
Objecten
Beelden

Schilderijen / beelden
Tekeningen
Beelden
Objecten

Beelden / Sieraden
Objecten
Mixed media
Sieraden
Sieraden
Beelden

Openingstijden Kunstmaand exposities:
dinsdag t/m zaterdag: 10.30 - 17.00 uur
zondag: 12.00 - 17.00 uur
*ook te bezoeken op maandag



ALTIJD GOED

De veerboot gemist? Of wilt u een 
overtocht wanneer het u uitkomt? 
Dat kan met de Watertaxi!
Een exclusieve afvaart met de 
Watertaxi is een belevenis op zich. 
Ook voor bruiloften, familie-uitjes 
vrijgezellenfeesten, zakenreizen.

Boek een exclusieve afvaart en 
bepaal zelf hoe laat u vertrekt.

Meer informatie en reserveren:
T. 0900-9238 
www.wadtaxi.nl

Postbus 70, 9163 ZM Nes/Ameland. 
Bezoekadres: Reeweg 4, Nes/Ameland 
Internet: www.wpd.nl

W A T E R T A X I  B.V.

Wagenborg
Watertaxi

Zomaar op een eiland!

Kom tijdens de Kunstmaand genieten
van een heerlijke lunch en/of diner

Speciaal 3-gangen Kunstmaandmenu
€ 29,50

Strandpaviljoen Ballum
Strandweg 24, Ballum

Tel. 0519-554024
info@strandballum.nl 
www.strandballum.nl

Openingstijden:
Di. t/m zo. v.a. 10.00 u.

Lunch v.a. 12.00 u.
Diner v.a. 17.00 u.
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“Open Zangworkshop”
Ellen Bakker 

Woensdag 1 november
van 19.00 tot 22.00 uur

“Zee”
Annemarie van Buuren

Dinsdag 7 november
van 10.00 tot 13.00 uur
Donderdag 9 november
van 10.00 tot 13.00 uur

“Tijd vangen”
Baukje Venema 

Dinsdag 14 november
van 10.00 tot 13.00 uur
Donderdag 16 november
van 10.00 tot 13.00 uur

“Fotogram”
Arjan Verschoor 

Zaterdag 25 november
van 13.00 tot 15.00 uur
Zondag 26 november
van 13.00 tot 15.00 uur

Op woensdagavond 1 november geeft zangcoach Ellen Bakker uit Ternaard een
daverende zangworkshop voor iedereen die graag zingt en eens een avondje
vocaal uitgedaagd wil worden. Het resultaat wordt opgenomen en onder de
deelnemers verspreid. 
Ellen Bakker is zangcoach, zangeres en workshopleider. Ze verdiende haar
zangsporen in musicals als Cats en Jesus Christ Superstar en later ook met de a
cappellagroep No Place for Jennifer. Ze stond aan de wieg van de zangcarrières
van onder anderen Roel van Velzen en Friese toptalenten Theun Plantinga en
Tet Rozendal. Verder coacht ze koren door het hele land en geeft ze teambuildings-
workshops. De open zangworkshops zijn ontstaan vanuit de inspiratie om
(koor)zangers bij elkaar te brengen en samen af en toe lekker a cappella te zingen.
Want: zingen is grijnzen met je hele lijf!
Locatie: RK Kerk Nes.
Opgave: bij Kunstmaandkantoor in het VVV-gebouw.
Kosten: €15 p.p. inclusief koffie/thee (min. 15 p.).

De workshop zee- en landschapsfotografie met een antieke camera begint met een
korte inleiding over de geschiedenis van de fotografie. Vervolgens legt Annemarie
van Buuren het principe van de camera obscura uit, en vertelt ze hoe een antieke
camera werkt. Daarna gaat de groep naar buiten en maakt elke deelnemer een
aantal foto’s van de zee, de duinen of het wad met de oude camera. Na terugkeer
ontwikkelen de deelnemers zelf de foto’s in de mobiele doka. 
De foto’s kunnen worden geëxposeerd en/of mee naar huis worden genomen.  
Locatie: Caravan Obscura, bij strandpaviljoen Ballum.
Opgave: bij Kunstmaandkantoor in het VVV-gebouw.
Kosten: €30 p.p. (min. 5 p., max. 10 p.).

In de huidige tijd van de digitale fotografie zijn we gewend aan snapshots.
We willen beelden van elk moment, kijken vluchtig en delen veelvuldig. In de work-
shop van Baukje Venema doen deelnemers het tegenovergestelde. 
Met de analoge pinhole-techniek vangen ze letterlijk de tijd door opnames te
maken met lange sluitertijden. Ze werken volgens dezelfde principes als de caravan
obscura, maar hierbij werkt iedere cursist met een eigen pinhole-camera.
De deelnemers laten zich verrassen door wat er in de loop van de opnametijd met
het beeld gebeurt. Wat vangen ze... Maar vooral ook... wat vangen ze niet?
Locatie: Caravan Obscura, bij strandpaviljoen Sjoerd.
Opgave: bij Kunstmaandkantoor in het VVV-gebouw.
Kosten: €30 p.p. (max. 6 p. vanaf 6 jr., kinderen onder 8 jr. met begeleiding).

In deze workshop gaat Arjan Verschoor met deelnemers strandjutten en van het
gevonden materiaal fotogrammen maken. De fotogrammen worden onderdeel van
een groter kunstwerk. 
Een fotogram is een foto die je maakt zonder lens of camera. Je legt in de donkere
kamer de gevonden voorwerpen op fotopapier en laat daar even licht op vallen.
Ontwikkelen maar en klaar is je fotogram! 
Wie nieuwsgierig is en zin heeft om gezamenlijk een groot kunstwerk te maken,
kan meedoen. Voor jong en oud.
Locatie: Caravan Obscura, bij strandpaviljoen Ballum.
Opgave: bij Kunstmaandkantoor in het VVV-gebouw.
Kosten: €30 p.p. (max. 8 p.).

Workshops
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“Met vuur en vlam”
Marjo van den Bekerom

Van 10.00 tot 13.00 uur en
van 14.00 tot 17.00 uur op
Donderdag 2 november
Dinsdag 7 november
Donderdag 9 november
Dinsdag 28 november
Donderdag 30 november

“De vuurdoop”
Marjo van den Bekerom
(duur 1 uur)

Inloop tussen
10.00 en 13.00 uur op
Zaterdag 4 november
Zondag 5 november
Zaterdag 25 november
Zondag 26 november

“Sieraden maken”
Jet Mous

Van 10.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur op
Dinsdag 14 november
Woensdag 15 november
Donderdag 16 november
Dinsdag 21 november
Woensdag 22 november 

“Monotype” (lang)
Laura Zwaneveld

Donderdag 2 november
van 10.00 tot 16.00 uur
Donderdag 9 november
van 10.00 tot 16.00 uur

Tijdens deze workshop maken deelnemers een abstracte of realistische vuurtoren
als sieraad of klein object. Ze maken gebruik van metaal, al dan niet in combinatie
met (eventueel zelf meegenomen) gejut of ander materiaal. Een eenvoudig sieraad
maken (broche, hanger of ring) is ook mogelijk. 
Cursisten gebruiken diverse metaaltechnieken zoals zagen, vijlen, schuren, solderen
boren, polijsten en bruneren, en op allerlei manier versieren van het metaal.
Toepassen van een aantal soorten kunststof behoort tot de mogelijkheden.
Voorkennis is niet nodig, maar enige handigheid is prettig.
Locatie: Strandpaviljoen Sunset, Hollum.
Opgave: bij Kunstmaandkantoor in het VVV-gebouw.
Kosten: €35 p.p. incl. materiaal, koffie/thee, excl. edelmetaal en fournituur
(min. 4 p. max. 6 p.).

Onder leiding van Van den Bekerom maken deelnemers een eenvoudig sieraad
(broche, ring, hanger) van metaal, gecombineerd met (gegoten) kunststof.
Eén uur is kort, dus de mogelijkheden zijn beperkt. Voorkennis is niet nodig.
Locatie: Strandpaviljoen Sunset, Hollum.
Opgave: bij Kunstmaandkantoor in het VVV-gebouw.
Kosten: €20 p.p. incl. materiaal (excl. edelmetaal parels, halfedelstenen en
fournituur).

Gejut materiaal als stukjes hout, metaal, schelpen en krabbenschilden vormen de
basis van een ketting of armband. Deelnemers kunnen zelf gejut materiaal
meenemen, maar er is ook materiaal voorhanden. Zij stellen met ijzerdraad,
teerdraad en zelfgemaakte schakels hun sieraad samen. Krijt en verf zijn aanwezig
om vormen en texturen te accentueren.
Locatie: Strandpaviljoen Sunset, Hollum.
Opgave: bij Kunstmaandkantoor in het VVV-gebouw.
Kosten: €30 p.p. (max. 6 p.) of €50 p.p. voor twee aaneengesloten dagdelen
(incl. koffie/thee).

Monotype is een makkelijke en heel leuke grafische techniek. Er zijn verschillende
manieren om een afdruk te maken. Het is altijd een experiment en levert een
unieke afdruk op. In oplage werken is dus niet mogelijk. Een afdruk maken kan door
rechtstreeks op een plaat te tekenen, maar ook door gejutte materialen te gebruiken.
Denk aan restjes visnet, stukjes plastic, bladeren, planten, zand of lapjes stof.
De dag begint met het zelf jutten van materialen om af te drukken. Daarna gaan de
deelnemers aan de slag met verschillende technieken, eventueel gecombineerd
met droge naald ets. Voor deze experimentele workshop hoef je geen tekentalent
te zijn (mag wel). Wie meedoet, krijgt vieze handen en een eigen kunstwerk om
mee te nemen.
Locatie: Strandpaviljoen ’t Strandhuys, Buren.
Opgave bij Kunstmaandkantoor in het VVV-gebouw.
Kosten: €50 p.p. inclusief materiaal (min. 4 p. max. 8 p.), lunch voor eigen rekening.
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“Monotype” (kort)
Laura Zwaneveld

Zondag 5 november van
11.00 tot 13.00 uur
Zondag 12 november van
11.00 tot 13.00 uur

“Fantasiedieren maken”
kinderworkshop
Laura Zwaneveld

Zaterdag 4 november
van 11.00 tot 13.00 uur
Zaterdag 11 november
van 11.00 tot 13.00 uur

“Glasmozaïek”
Peter Vial

Van 10.00 tot 17.00 uur
(met pauze) op
Maandag 6 november
Maandag 13 november
Maandag 20 november

“Speels beeldhouwen
voor jong en oud”
Carla Rump

“Steen bewerken”
Zaterdag 11 november
van 10.30 tot 12.30 uur
Zondag 12 november
van 13.30 tot 15.30 uur

“Jutten en gutsen”
Zaterdag 11 november
van 14.00 tot 16.30 uur
Zondag 12 november
van 10.30 tot 12.30 uur

Voor deze workshop is materiaal aanwezig, zoals mooie blaadjes, takjes of
anderszins. Iets bruikbaars meenemen mag, als het maar redelijk vlak is.
Deelnemers gaan aan de slag met verschillende technieken, en krijgen daarbij
vieze handen. Aan het eind van de workshop mag het gemaakte werk mee naar
huis.
Locatie: Strandpaviljoen ’t Strandhuys, Buren.
Opgave bij Kunstmaandkantoor in het VVV-gebouw.
Kosten: €25 p.p. inclusief materiaal (min. 4 p. max. 8 p.).

Kinderen gaan aan de slag met materiaal als blaadjes, papiertjes en takjes (als het
maar plat is). Zelf meenemen mag, hoeft niet. Deelnemers maken fantasiedieren
die leven in de zee, op het strand en in de duinen. Hoewel de kinderen werken met
uitwasbare inkt, valt vies worden niet uit te sluiten. Een groot, oud overhemd kan
daarom handig zijn. Na afloop mogen alle mooie kunstwerken mee naar huis.
Locatie: Strandpaviljoen ’t Strandhuys, Buren.
Opgave bij Kunstmaandkantoor in het VVV-gebouw.
Kosten: €25 p.p. inclusief materiaal (min. 4 p. max. 8 p.).

In zijn workshop laat Peter Vial de deelnemers kennismaken met de techniek van
glasmozaïek. Zij gaan een paneel maken van 25x25 centimeter, waarbij ze kunnen
kiezen uit drie nog nader te bepalen ontwerpen. Een handleiding voegen en
voegmiddel worden meegegeven.
Locatie: RK kerk, Nes.
Opgave bij Kunstmaandkantoor in het VVV-gebouw.
Kosten: €95 p.p. incl. materiaal (min. 8 p. max. 12 p.).

Altijd al eens willen beeldhouwen? In haar workshops laat Carla Rump u kennis-
maken met het beeldhouwen in steen of hout. Stap voor stap een eigen beeld
creëren, uniek en eenmalig op Ameland. Voor jong en oud, met of zonder ervaring,
geschikt voor iedereen.
Steen is een echt beeldbouwmateriaal en wordt al eeuwen gebruikt. Gelukkig zijn
er heel veel zachte steensoorten die zich laten zagen, snijden en schuren.
Deelnemers kiezen met Carla Rump een steentje en gaan kijken of er een beeld in
te ontdekken is. Stap voor stap bewerken ze het steentje, tot het een eigen vorm
krijgt. Carla heeft voorbeelden bij zich en alle gereedschappen. 

Deze cursus start met het jutten van het beeldhouwmateriaal: stukken hout van het
strand.
Hierna gaan ze dit met gutsen, raspen en zagen bewerken tot echte sculpturen.
Alles mag, de deelnemers helpen de natuur een handje. Voor de zekerheid neemt
Carla ook wat verf, klinknagels, touw en dergelijke mee.
Locatie: Strandpaviljoen Sunset, Hollum.
Opgave: bij Kunstmaandkantoor in het VVV-gebouw.
Kosten: €20 p.p. incl. materiaal.
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Arriva Ameland
Achterdijken 80
9163 JV Nes Ameland

E-mail: 
ameland@arriva.nl
Telefoon: 0519 – 542010

Dienstregeling en
Arriva-concertbus

Met veel plezier en trots verzorgt Arriva al jaren het busvervoer op Ameland. 
Al op de haven, als u van de boot komt, staan onze bussen met klantvriendelijke
buschauffeurs voor u klaar! Het hele jaar door rijden onze bussen over het eiland. 
De dienstregeling is goed aangesloten op de aankomst- en vertrektijden van de boot.
U kunt op of nabij elke kunstlocatie in- en uitstappen. Het voordeligst kunt u reizen
met onze speciale dagkaart voor slechts € 5,- per persoon. Hiermee kunt u een
gehele dag  onbeperkt gebruik maken van het openbaar vervoer op Ameland.
Wij wensen u een goede reis!
Medewerkers Arriva Ameland

Dienstregeling en route Arriva-concertbus naar Hervormde Kerk Hollum
Halte Nes centrum Suihoek / Reeweg 19.30  uur
Halte driesprong centrum Buren 19.35  uur
Halte Apart Hotel Kooiker 19.36  uur
Halte Klein Vaarwater 19.40  uur
Halte Landal Ameland State 19.46  uur
Halte Hotels Ameland – Nes en Noordsee 19.48  uur
Halte schoenenwinkel Kienstra / centrum Nes 19.52  uur
Halte Ballum dorp 19.58  uur
Halte Ridderweg Hollum 20.00  uur
Aankomst Hervormde kerk Hollum 20.05  uur

Direct na afloop van het concert, rond 22.00 – 22.30 uur, staat de Arriva-concertbus
weer gereed en rijdt de route in omgekeerde volgorde naar uw bushalte. 
Verkoop van buskaartje bij de chauffeur. De prijs voor een rit Nes / Buren naar
Hollum is € 2,25 per persoon, op basis van een retourkaartje van € 4,50. Een enkel-
tje kost € 2,50. Een kaartje van Ballum naar Hollum kost retour € 3,50. 
Andere plaatsbewijzen, inclusief dagkaarten, zijn niet geldig!

De Arriva-concertbus rijdt op de volgende dagen:
Zaterdag 04 november 2017 Locatie Ned. Herv. Kerk Hollum
Zaterdag 11 november 2017 Locatie Ned. Herv. Kerk Hollum
Zaterdag 18 november 2017 Locatie Ned. Herv. Kerk Hollum
Zaterdag 25 november 2017 Locatie Ned. Herv. Kerk Hollum

Wijzigingen, zet en druk fouten voorbehouden.
Arriva stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden
en zetfouten, die ondanks een nauwkeurige bewerking in bovenstaande 
kunstmaand dienstregeling kunnen voorkomen.

Arriva-concertbus

Bent u al vriend
van de

kunstmaand?
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LET OP!
Passeertijden van de bus
zijn mede afhankelijk
van aankomst veerboot.

Dorpen lijndienst Nes – Buren – Veerhaven – Ballum – Hollum
De aanvullende dorpen lijndienst is tijdelijk opgenomen in de dienstregeling van 
1 november t/m 30 november 2017 vanwege de Kunstmaand Ameland. Voor het
vervoer van en naar de veerboot verwijzen wij u naar de standaard dienstregeling
of vraag gerust een van onze bus chauffeurs.

A = rijdt niet op zondag.
Bus rijdt vanaf de Veerhaven door naar Ballum en Hollum.

Lijndienst Nes Veerhaven / Nes dorp – Ballum – Hollum
De aanvullende dorpen lijndienst is tijdelijk opgenomen in de dienstregeling van 
1 november t/m 30 november 2017 vanwege de Kunstmaand Ameland.

Lijndienst Hollum – Ballum – Nes – Buren
De aanvullende dorpen lijndienst is tijdelijk opgenomen in de dienstregeling van 
1 november t/m 30 november 2017 vanwege de Kunstmaand Ameland.

A = rijdt niet op zaterdag en zondag. Bus rijdt vanaf dorp Nes en/of de Veerhaven
-  op verzoek - door naar Buren / Zwarteweg en Strandweg Nes. 
Wilt u daarom bij het instappen uw bestemming aan de chauffeur doorgeven!
Let op: passeertijden van de bus zijn mede afhankelijk van aankomsttijd veerboot,
de bus kan daarom enige tijd later langskomen.

Nes centrum, Reeweg 9:46 11:46 13:46 15:46 17:46
Buren Centrum, Driesprong 9:50 11:50 13:50 15:50 17:50
De Viool - Appart. Hotel Kooiker 9:51 11:51 13:51 15:51 17:51
Klein Vaarwater / Kiekduun 9:54 11:54 13:54 15:54 17:54
Zwarteweg / Vleijenhof 9:55 11:55 13:55 15:55 17:55
Strand Nes - Ameland State 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
Hotel Ameland - Westcord Hotel 10:03 12:03 14:03 16:03 18:03
Nes centrum, Rixt van Donia 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10
Veerhaven 10:12 12:12 14:12 16:12 18:12
Bijzonderheden A

Nes Veerhaven 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15
Nes Centrum 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
Ballum 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
Hollum Ridderweg 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33
Hollum Herenweg / Westerlaan 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34
Verz.huis De Stelp 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
Amelander Kaap / Boomhiemke
Vuurtoren / Strand / Sunset 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41

 = uitstappen op verzoek

Strand - Sunset - Vuurtoren 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
Boomhiemke / Amelander Kaap 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45
Hollum Yme Dunenweg 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51
Hollum Westerlaan 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52
Hollum Ridderweg 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
Ballum 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Roosdûnen 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Nes Centrum 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Nes Veerhaven 10:12 12:12 14:12 16:12 18:12
Bijzonderheden A

Met Arriva langs de kunstlocaties



Drie gevarieerde
literaire avonden

Woensdag 8 november
Poëzieavond met
Hans Dorrestijn

Zondag 19 november
Interview met
Jan Swart

De werkgroep podiumkunsten heeft 3 gevarieerde literaire avonden voor u
geprogrammeerd in samenwerking met Stichting Kunstmaand Ameland.
Reserveren via de website www.kunstmaandameland.nl of via het
Kunstmaandkantoor, Galerie November naast de VVV in Nes.

RK Kerk te Nes – 20.30 uur / kosten € 21,00 p.p.
Hans Dorrestijn (1940) is schrijver, cabaretier en vogelaar. In 2007 verscheen zijn alom
geprezen Dorrestijns Vogelgids. Met dit boek ontpopte Dorrestijn zich in één klap
tot Nederlands meest geliefde vogelaar. Er werden meer dan 50.000 exemplaren
van het boek verkocht en in het hele land trokken mensen de natuur in met
Dorrestijns verhalen in de hand. Daarna volgde nog veel meer ornithologisch
vertelplezier in Dorrestijns Natuurgids (2010) en Dudeljo! (2012), Dorrestijns
hommage aan de wielewaal. In 2015 verscheen Zelfs Christus aan het kruis had het
beter dan ik thuis en in 2016 het verzamelde vogelwerk Dorrestijns Volkomen
Vogelgids.
Hans Dorrestijn werd op 16 juni 1940 in Ede geboren. Zijn vader, die actief was in
het verzet, werd in 1941 door de Duitsers gefusilleerd. Hans groeit op met een
stiefvader, die hem (later) veel inspiratie oplevert. Hij studeert Nederlands, neemt in
1975 ontslag als docent Nederlands en begint als tekstschrijver en cabaretier.
Hij schrijft voor artiesten als Herman van Veen en Adèle Bloemendaal, en voor
programma’s als Het Klokhuis en J.J. de Bom. In de loop der jaren bouwt hij een
oeuvre op van meer dan veertig boeken en werkt aan tientallen theaterprogramma’s.
Hij ontving een Gouden Harp (2003) en de Tollensprijs 2015 voor zijn gehele oeuvre
en wordt in 2011 onderscheiden tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Sier aan Zee te Hollum – 11.00 uur / kosten € 15,00 p.p. (incl. Koffie/thee)
“Herzien”, een interview bij de collages. 

Het interview van publicist en filosoof Tanny Dobbelaar met de kunstenaar
Jan Swart laat u meenemen in de wereld van de verbeelding.
In het interview wordt de toeschouwer uitgedaagd mee te kijken in de wereld van
de collages. 
De krantenfoto’s waaruit de collages bestaan laten weinig te raden over.
Ze weerspiegelen wat er is gebeurd, eenduidig en direct. 
Maar is dit zo? Of komen hier de woorden “Is er geen verandering van beelden of
onverwachte versmelting van beelden, dan is er geen verbeelding” van de filosoof
Bachelard aan de orde?
Laat u meevoeren en verrassen door uw eigen voorstellings-verbeeldingsvermogen.
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KUNST MET 
EEN GROTE K?
WAT DACHT JE VAN HAARSCHERPE KUNST 
OP ARTE HD TV? NU VOOR €4,95 PER 
MAAND IN ONS PLUSPAKKET AVONTUUR! www.kabelnoord.nl



Woensdag 22 november
Poëzieavond met
Marion Bloem

Doopsgezinde Kerk te Nes – 20.30 uur / kosten € 15,00 p.p.
“Aan het einde van de dag”

,,Literatuur is mijn echtgenoot, film is mijn vriend, en de beeldende kunst mijn
minnaar’’, aldus Marion Bloem. Deze schrijver, dichter, filmmaker en beeldend
kunstenaar is in Arnhem geboren. Haar ouders zijn afkomstig uit de voormalige
kolonie Nederlands-Indië. Marion Bloem groeide op in de provincie Utrecht, en
studeerde in 1976 af als klinisch psychologe aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
De belangrijkste thema’s in haar werk zijn enerzijds seksualiteit, erotiek, liefde en
anderzijds Indische familiegeschiedenis, het opgroeien tussen twee culturen en
migrantenleven. 
Toen er ruim vijftien jaar geleden prostaatkanker bij haar man geconstateerd werd,
is zij ook over prostaatkanker gaan schrijven. Voor het maandblad ZIN schreef zij in
2016 en 2017 Onverbloemd, columns over seks, liefde, erotiek. 
In 1983 brak zij door met haar romandebuut Geen gewoon Indisch meisje en de
documentaire Het land van mijn ouders. Bloem ontving voor haar werk
verscheidene onderscheidingen en werk van haar hand is verschenen in het Japans,
Duits, Engels en Indonesisch. Zij publiceerde ook enkele dichtbundels.
Op Youtube verschijnen regelmatig video’s op basis van haar gedichten. 
Haar meest recente boek is Haar goede hand, een autobiografische moeder-doch-
ter roman. In september 2017 verschijnt er een kinderprentenboek op rijm voor
vier- tot zevenjarigen in de Gouden Boekjes reeks. Op Ameland draagt Bloem voor
uit eigen werk, afgewisseld met enkele visuverzen, zoals zij haar videogedichten
noemt.
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Kustweg 12
9976 VP Lauwersoog
T. 0519-349999 F. 0519-349366
E. planning@visserlauwersoog.nl

VOOR AL UW TRANSPORT VAN EN NAAR SCHIERMONNIKOOG EN AMELAND

Uw transportbedrijf dat goede service en klantgerichtheid nog hoog in het vaandel heeft staan

Geniet van Ameland en de kunstmaand in een studio, vakantiehuis of luxe villa!

Boek tijdens de kunstmaand met gratis routeboekje!



40 Noordelijk Film Festival 
& Kunstmaand Ameland

Magnus
Donderdag 2 november

Verdwijnen
Donderdag 9 november

The Happiest Day In The
Life Of Olli Mäki
Donderdag 16 november

Het Noordelijk Film Festival (NFF) en Kunstmaand Ameland slaan opnieuw de
handen ineen, met dit jaar een groter filmprogramma op Ameland in november en
een satellietexpositie van Scandinavische deelnemers aan de Kunstmaand Ameland
op het NFF van 8 t/m 12 november in Leeuwarden. In het verlengde van de
Noordelijke focus van zowel Kunstmaand Ameland als het Noordelijk Film Festival,
wordt elke donderdagavond een Scandinavische film vertoond in Natuurcentrum
Ameland in Nes. Bovendien zijn de drie winnende korte films van de eerste drie
edities van de Nieuwe Competitie van het NFF doorlopend op een scherm te zien
in Hotel Noordsee in Nes. 

Regie: Benjamin Ree / Noorwegen,
2016, 76 minuten
Meeslepend coming-of-age verhaal over het Noorse
schaakgenie Magnus Carlsen. Niet alleen verplichte
kost voor de miljoenen schaakspelers over de hele
wereld, maar ook fascinerend voor iedereen die nog
nooit iemand schaakmat
heeft gezet. 

Regie: Boudewijn Koole / Nederland, Noorwegen,
2017, 90 minuten
Drama met Rifka Lodeizen en Elsie de Brauw waarin
een jonge vrouw in Noorwegen een laatste poging
onderneemt om zich te verzoenen met haar moeder.

Regie: Juho Kuosmanen / Finland, Duitsland, Zweden,
2016, 92 minuten
Het waargebeurde en romantische feelgood-verhaal
van Olli Mäki, de jonge Finse bokser die in 1962 een
gooi doet naar het wereldkampioenschap.
Ondertussen wordt hij tot over zijn oren verliefd op
een meisje.
Geschoten in prachtig
zwartwit en winnaar van
Uncertain Regard in
Cannes.



The Day Will Come
Donderdag 23 november

Sami Blood
Donderdag 30 november

Regie: Jesper W. Nielsen / Denemarken,
2016, 110 minuten
Deens drama waarin twee broertjes eind jaren zestig
terechtkomen op een jongensinternaat dat geleid
wordt door een hardvochtige directeur. 

Regie: Amanda Kernell /
Zweden, Noorwegen, Denemarken,
2016, 110 minuten
In Sami Blood ervaart een veertienjarig Sami-meisje
hoe rassenwaan en vooroordelen grote obstakels
kunnen vormen tijdens het opgroeien.
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Amelander Musea en de Museumjaarkaart Het cultuurhistorisch museum “Sorgdrager”, Maritiem 
Centrum “Abraham Fock”, Landbouw-Juttersmuseum 
“Swartwoude” en het Natuurmuseum stellen al 
jarenlang hun expositieruimten voor de Kunstmaand 
in november ter beschikking. Dat doen zij belangeloos. 

De geregistreerde Musea zijn aangesloten bij de Neder- 
landse Museumvereniging en de Museumjaarkaart. 
Dat betekent ook dat alle Kunstmaandbezoekers in 
november wordt gevraagd de museumjaarkaart te 
registreren. Alle museumjaarkaarthouders krijgen bij 
registratie van de museumjaarkaart een gratis poster 
van de la Rive, een kaart van Ameland van 1731. 
Daarnaast is het voor hen mogelijk alle genoemde 
musea gratis te bezichtigen. 

We rekenen op uw medewerking! 

Namens de Amelander Musea,
Joop de Jong, directeur.



42 Uitgaven Kunstmaand
Onderstaande uitgaven zijn op meerdere locaties te koop 

Loterij

Verkooppunten

Kunst kopen?

Kunstmaand agenda

Ansichtkaart

Kunstmaand sjaal
Teigetje&Woelrat®
Amsterdam

Win een kunstwerk
De Stichting Kunstmaand Ameland organiseert, wederom een loterij, waarmee u
naast het ondersteunen van het evenement kans maakt op een prachtige kunst-
werk. Door een lot van €3,- te kopen maakt u kans op een waardebon van 
€350,- of €250,- of een glasobject ter waarde van €100,-. 

De trekking wordt verricht door notaris Hellema.
Publicatie winnende nummers via onze website:
www.kunstmaandameland.com
Kunstmaandkantoor, VVV en
de meeste Kunstmaandlocaties.

Wilt u een kunstwerk kopen uit de expositie dan verzoeken wij u dat te melden bij
de suppoost of de beheerder die aanwezig is op de expositielocatie. U ontvangt
van hem of haar een koopovereenkomst met het verzoek deze in te vullen.
Vervolgens levert u de ingevulde en getekende overeenkomst in op één van onder-
staande adressen: 
• Galerie November (VVV Nes) Bureweg 2, Nes tel. 0519-546561
• Galerie Atelier 31 Westerlaan 31, Hollum tel. 0519-554787
• Galerie ateljee.jee.ee Torenstraat 5, Nes tel. 0519-542289
• Galerie Bo Lumen Douwe Klipweg 10, Ballum tel. 0519-556363
Voor een aankoop kan een betalingsregeling worden getroffen. Hierover kunt u
contact opnemen met het kantoor van de Kunstmaand 0519 546561.

De Kunstmaand agenda wordt ieder jaar uitgegeven en is tevens catalogus met
een afbeelding en gegevens van de deelnemende kunstenaars. Prijs € 12,50.
Van de voorzijde van de Kunstmaand agenda is een ansichtkaart gemaakt. 
Deze kaart is een leuk aandenken aan uw Kunstmaand bezoek. Prijs € 1,-.

Dit sjaalontwerp is door Teigetje
en Woelrat eigenhandig gemaakt
van Peruaanse 100% pimakatoen
Extra Long Staple van de spinner
Industria Ambrosiana Filati in
Milaan. Deze legendarische ‘katoen der goden’, uiterst duurzaam en het toppunt
van zachtheid, wordt in de ijle lucht van de Peruaanse hooglanden volgens
traditionele methoden verbouwd en nog met de hand geoogst om zijn originele
eigenschappen te behouden, namelijk een bijzonder lange en fijne vezel die dit
garen onovertroffen glans en zachtheid verleent.

L o t e r i jKunstmaandA M E L AND 
Kunstmaand AMELAND

Trekkingsdatum 4 december. De winnende nummers 
worden vermeld op www.kunstmaandameland.com

€ 3,-

Kun s tma a n d

A m e l a n d
A g e n d a  2 0 1 8

Deze loterij werd mogelijk
gemaakt door

Topslijter de Jong
 

In het centrum van Nes. 

Rixt van Doniastraat 1
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Zaterdag 4 november
Podiumavond met 
Gottfrid van Eck en
blokfluitensemble
Praetorius

Tijdens de 21e editie van Kunstmaand Ameland presenteert de Werkgroep
Podiumkunsten haar cultureel avondprogramma voor de Kunstmaandgasten.
Wilt u een concert bezoeken dan kunt u kaarten reserveren via de website
www.kunstmaandameland.com of via het Kunstmaand kantoor, Galerie November
naast de VVV in Nes. Er rijdt een speciale concertbus. Zie pagina 36. 
Reseveer tijdig want vol is vol.

Ned. Hervormde kerk te Hollum – 20.30 uur / kosten € 20,00 p.p.
Noorderlicht is een voorstelling in Noordse sferen, met Noordse muziek en
vertellingen. Verhalenverteller en rietblazer Gottfrid van Eck en blokfluitensemble
Praetorius brengen verhalen uit de Kalevala, het eeuwenoude Finse heldenepos tot
leven. Muzikale hoogtepunten zijn de Karelia-suite van de Finse componist
Jean Sibelius en de Peer Gynt-suite van de Noor Edvard Grieg. Tussendoor klinkt
er Scandinavische volksmuziek.

In de verzen van de Kalevala weerklinken eeuwenoude ritmes van de Finse
volkspoëzie. Dit voorchristelijke epos is in de negentiende eeuw verzameld en op
schrift gesteld door de Finse arts en folklorist Elias Lönnrot. Een scheppingsverhaal
waarbij de hemelse elementen ontstaan uit eendeneieren en de strijd tussen
heldenfiguren uit Kalevala en Pohjola (Noorderland) zijn belangrijke onderdelen van
deze bundel verhalen. De muziek van de verzen is helaas verloren gegaan, maar de
Kalevala heeft de Finse nationale identiteit vormgegeven en is van grote invloed
geweest op vele kunstenaars. 

Een van hen was Sibelius. Hij verwerkte ook elementen van de traditionele muziek
uit Karelië, de streek die nu deels in Finland en deels in Rusland ligt, in zijn stukken.
Zijn vroege Karelia-suite met zijn Intermezzo, Ballade en Alla Marcia uit 1893 is daar
een prachtig voorbeeld van.

Bij Noordse muziek mag de Peer Gynt-suite niet ontbreken. Deze toneelmuziek
schreef componist Edvard Grieg bij het gelijknamige toneelstuk van zijn goede
vriend Henrik Ibsen, dat in 1876 in première ging. Het is bij uitstek romantische
muziek. De Noorse schrijver Ibsen deed zijn inspiratie op in de ‘Ronde bergen’, een
streek in het midden van Noorwegen waar men elkaar al tijden verhalen vertelde
over Peer Gynt, een vrolijke en schelmachtige volksfiguur. 

Blokfluitensemble Praetorius brengt beide stukken in een bewerking van
Hans-Dieter Michatz. Het ensemble bestaat uit ruim twintig leden die elk
verschillende fluiten bespelen, van de allerkleinste sopranino tot de allergrootste
sub-contrabasblokfluit. Norbert Kunst (1958) is sinds 1997 dirigent en artistiek leider
van Praetorius. Hij studeerde blokfluit, contrabas en fagot aan het Utrechts
conservatorium en leidt diverse gezelschappen.
Meer informatie: www.praetorius.nl 

Gottfrid van Eck is professioneel verteller, theatermaker en rietblazer. Hij maakt
theatrale verhalen en vertelconcerten. In 1998 richt hij trio Vilde Katshke (Jiddisch
voor wilde eend) op, een ensemble waarin zijn liefde voor joodse volksverhalen,
klezmer en Balkanmuziek samenkomen. Hij is betrokken bij Stadsavonturen, een
collectief professionele verhalenvertellers en muzikanten.
Meer informatie: www.gottfridvaneck.nl
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Zaterdag 11 november 
Podiumavond met
Iris Kroes (zonder band)
www.iriskroes.com

Woensdag 15 november
Podiumavond met 
Jazz aan Zee

Ned. Hervormde kerk te Hollum – 20.30 uur / kosten € 24,00 p.p.
Iris Kroes is geboren op 11 november 1992 en is afkomstig uit het Friese Drachten.
Ze speelt al ruim 10 jaar harp en daarnaast zingt zij al sinds zij kon praten.
Hierbij heeft Iris Kroes een bijzondere combinatie gevonden met het bespelen van
de harp en haar zangkunsten.
Met haar stem bezorgt ze Nederland kippenvel. Iris Kroes, een artieste in hart en
nieren, trok met haar verbluffende deelname aan The Voice of Holland meteen de
aandacht. Bijna vier miljoen Nederlanders zagen haar de finale van The Voice of
Holland in januari 2012 winnen. Op Twitter wordt ze inmiddels gevolgd door
vijfendertigduizend fans. Maar gek laat ze zich niet maken. Nuchterheid is de
sterkste kracht van Iris: “Ik ben maar gewoon Iris uit Drachten,” benadrukt ze.
“Ik blijf mezelf en wil niet per se tien keer in de Gelredome staan of een bepaald
aantal albums verkopen. Ik wil gewoon zo lang mogelijk voor mensen kunnen
zingen, mijn stem kunnen delen en liedjes schrijven. Muziek is alles voor me. Als ik
zing of op mijn harp speel vergeet ik de tijd, heb ik niets door van wat er om me
heen gebeurt. Ik ga er helemaal in op. Dat zal altijd zo blijven.

Ned. Hervormde kerk te Hollum – 20.30 uur / kosten € 19,00 p.p.
15 november 20.30 uur start de reeks workshops, ‘Jazz aan Zee’ met een opwindend
concert voor de kunstmaand Ameland door de gelauwerde muzikanten
Henk Meutgeert (piano) Simon Rigter (tenor sax), Frans van Geest(bas) en
Marc Schenk(drums) in de grote kerk van Hollum.
De muzikanten zijn nationaal en internationaal gevraagd en staan garant voor
muzikaal Dit concert staat in het teken van swing uit de meest succesvolle
Amerikaanse Jazz periode uit de 20e eeuw.
Het concert is uitvoerende kunst in zijn beste soort. Eenmaal gespeeld is het
voorbij, dus zorg dat u er bij bent om er van te genieten.

Jamsessie
Sier aan Zee, Hollum
info: Joost Reedijk
Tel.: 06-51861495
joost@jazzaanzee.com

woensdag 15 november 

donderdag 16 november 
vrijdag 17 november 

zaterdag 18 november 

zondag 19 november 

Programma
Let op: dit is het voorlopige programma. Afhankelijk van de inschrijvingen/instru-
menten wordt het programma gemaakt. We zullen goed rekening houden met de
instrumenten die meedoen en de vragen die van jullie komen. 
Globaal is het programma zoals hieronder beschreven.
Deel 1: aankomst woensdag 15-11 om 12:30 in Sier aan Zee, vertrek vrijdag 17-11,
laatste boot vertrekt om 18:30. (voor deelnemers van deel 1, die vrijdagavond ook
willen blijven en willen overnachten, is dat mogelijk als er capaciteit beschikbaar is
in Sier aan Zee. De kosten hier voor bedragen € 100,=).
Deel 2: aankomst vrijdag 17-11 om 16:30 in Sier aan Zee, vertrek zondag 19-11,
laatste boot vertrekt om 19:30.
Vanaf 12:30 ontvangst, voorspel, s’avonds docentenconcert in de kerk van Hollum,
jamsessie
Ontbijt 09:00 – 10:00. Lessen vanaf 10:30 tot 12:30 en 13:30 tot 17:00
Ontbijt 09:00 – 10:00. Lessen vanaf 10:30 tot 12:30 en 13:30 tot 17:00, Workshop
bedrijfsleven, s’avonds deelnemers concert samen met docenten in horeca Hollum
Ontbijt 09:00 – 10:00. Lessen vanaf 10:30 tot 12:30 en 13:30 tot 17:00, ’s avonds
concert deelnemers in Sier aan Zee, Wee Wee hours
Ontbijt 09:30 – 10:30. 10:30 – 11:30 Evaluatie. 14:00 – 16:30 zondagmiddagconcert.



Zaterdag 18 november 
Podiumavond met
Elske DeWall                                        
www.elskedewall.com

Zaterdag 25 november 
Podiumavond met
Janne Schra
www.janneschra.com

Ned. Hervormde kerk te Hollum – 20.30 uur / kosten € 26,00 p.p.
Met je allereerste demo al een platencontract scoren, dat is voor slechts weinigen
weggelegd. Het overkwam Elske DeWall. Inmiddels heeft Elske weer heel wat
carrièrestappen gemaakt. Haar handelsmerk: soulvolle nummers met duidelijke
invloeden uit roots, gospel, folk en moderne country. Elske is een graag geziene
muzikale gast bij DWDD en had bijzondere samenwerkingen met o.a.
Jonathan Jeremiah, Lionel Richie en het Metropole Orkest.
Elske DeWall is al haar leven lang met muziek bezig. Op haar zevende begon ze
met pianoles, speelde vervolgens lange tijd saxofoon en pakte uiteindelijk de gitaar
op. In dezelfde periode ontdekte ze dat ze goed kon zingen, waarna ze werd toege-
laten aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. In 2008 werkte ze mee aan
het project ‘Leonard Cohen in het Fries’ en werd het memorabele jaar afgesloten
met de ondertekening van een platencontract bij Universal Music. In februari 2010
lanceerde Elske DeWall haar debuutalbum met de tot de verbeelding sprekende
titel Balloon Over Paris; een album met pure popliedjes. Na een optreden op
Eurosonic Noorderslag en bij ‘De Wereld Draait Door’ blijft ook bij diverse DJ’s haar
talent niet onopgemerkt; 3FM benoemde haar tot Serious Talent en met de nodige
regelmaat is ze te gast in de diverse radioprogramma's.
In 2011 brengt Elske haar tweede album uit, Brave. Elk album wordt ondersteund
door clubshows, een theatertour en de nodige media aandacht. Elske schrijft
ondertussen de titeltrack voor de RTL TV serie Moordvrouw. Het derde album,
Velvet Soldier, ziet begin 2016 het levenslicht. Met Velvet Soldier neemt Elske je
mee in haar liedjes en verhalen, die gaan over liefde, vergankelijkheid van dingen
en doorzettingsvermogen. En juist dat doorzettingsvermogen zorgt ervoor dat ze
uitgenodigd wordt om de rol van Maria te vertolken in The Passion 2017. En dat
doet ze op indrukwekkende wijze. In de live TV uitzending vanuit Leeuwarden zingt
ze naast de twee Friestalige nummers “In Nije Dei” en “Wer bisto” de
Nederlandstalige nummers “Dat ik je mis” en “Heb het leven lief”.
Deze laatste staat de volgende dag op 1 in de iTunes top100. Elske is vervolgens te
horen en te zien in vele radio- en tv-programma's. Marco Borsato heeft Elske
gevraagd een optreden te verzorgen op 23 en 24 juni tijdens het Marco Borsato en
Friends concert in het kader van 5 jaar Ziggodome.

Nu.nl: “Een van de beste Nederlandse vocalisten van dit moment”
Musicfrom.nl: “Een geweldige stem. Niets dan lof!”
Erik Rujisink: “On-Nederlands qua attitude, zelfverzekerd zonder hautain te zijn, een
Dijk (ja, met hoofdletter) van een stem!”
ZwartGoud.net: “’De bezieling waarmee DeWall zingt, roept bewondering op.”

Ned. Hervormde kerk te Hollum – 20.30 uur / kosten € 25,00 p.p.
Janne Schra (ook wel Schradinova) is een Nederlandse zangeres. Ze scoorde een
grote hit met de band Room Eleven, maar die hield in januari 2010 op te bestaan.
Begin 2013 kwam haar eerste, titelloze, album onder haar eigen naam uit.
Ze maakte in 2014 een album met Robin Nolan, haar liedjes begeleidt door
zigeunermuzikanten in de stijl van Django Reinhardt. In februari 2015 kwam haar
album PONZO uit.
Janne werkt momenteel aan haar nieuwe studio album. Dat zal naar verwachting in
februari 2018 uitkomen. Bij ons probeert Janne met band de nieuwe liedjes alvast
uit!
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Alle Amelander bedrijven die hun bijdrage hebben geleverd, hetzij door het 

verstrekken van accommodatie, hetzij door het beschikbaar stellen van materiaal of door mankracht. 

De vrienden van de Kunstmaand, alle kunstenaars en alle vrijwilligers.

Fletcher Hotel Resort Amelander Kaap 0519-554646 www.hotelamelanderkaap.nl

Strandhotel Buren aan Zee 0519-542110 www.strandhotelburenaanzee.nl

Hotel De Jong 0519-542016 www.hoteldejong.nl

Hotel Nobel 0519-554157 www.hotelnobel.nl

Hotel Hofker 0519-542002 www.hotelhofker.nl

Hotel Ameland 0519-542150 www.hotelameland.nl

Westcord Hotel Noordsee 0519-546600 www.westcordhotels.nl

Hotel Nes 0519-542183 www.hotelnes-ameland.nl

Hotel Sier aan Zee 0519-555353 www.sieraanzee.nl

Landal Ameland State (gebruikelijke belkosten) 0900-8842 www.landal.nl

Appartementen Amelander Paradijs 0519-543170

Appartementen De Vleijenhof 0519-542404 www.vleijenhof.nl

Ostrea Appartementen

Vakantiepark Boomhiemke 0519-554052 www.boomhiemke.nl

Vakantiepark Klein Vaarwater 0519-542156 www.kleinvaarwater.com

Van Heeckeren hotel 0519-546500 www.vanheeckerenhotel.nl

Hotel Zee van Tijd 0519-543003 www.zeevantijd.nl

Schoonmaakbedrijf Bekius 0519-542348

Rebam gebr. Metz   www.rebam.nl

Berkenhof 0519-542693 www.deberkenhof.nl

ICT Drachten 0512-360077 www.ictdrachten.nl

Arriva ameland@arriva.nl

Baukema, Van Wieren, Vellinga 058-2158489 www.vwvb.nl

Camping Roosdunen 0519-554134 www.roosdunen.nl

VPVA www.ameland-site.nl
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ICT Drachten biedt IT-oplossingen voor bedrijven in 

Noord Nederland. Dat doen we al meer dan 20 jaar!

We helpen je graag met: 

  Systeembeheer 
en netwerkbeheer 

 Camerabeveiliging 

 Online werkplekken 

 VoIP telefonie 

 WiFi 

 Spam 

Lees er alles over op ictdrachten.nl 

 ICT Drachten is aangesloten bij de brancheorganisatie ICTWaarborg

w w w .v v v a m e l a n d . n l

Voor een verblijf of arrangement:

Ameland, Altijd Anders



met het mooiste uitzicht op strand en zee

Dagelijks geopend om lekker bij te komen

speciaal driegangen-kunst diner
Do t/m Zo tijdens de avond een 

Tot ziens bij Sjoerd!

KoM ReLaXeN In HeT


