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Zo divers deze nieuwsbrief, zo divers zal Kunstmaand Ameland 2022 gaan worden. 
Nog een paar weken en dan zal er weer volop kunst te zien, te beleven en te ervaren zijn op 
Ameland. Wij proberen u kunst in de breedste zin van het woord te laten zien, te laten 
beleven en te laten ervaren.  
Komt u kunst kijken, beleven en ervaren tijdens Kunstmaand Ameland 2022? 
Wij hebben dr zin in!  
De komende weken zullen wij de laatste eindjes aan elkaar gaan knopen zodat wij u kunnen 
laten genieten van een mooie Kunstmaand.  
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Van Renee Korbee  

Dit voorjaar bezocht ik de circa 50 locaties op Ameland waar zo’n 100 kunstenaars hun werk 
gaan tonen in november. Van stoere cortenstalen beelden tot etherisch glas, van verlichte 
sculpturen tot verfijnd metaaldraadwerk; elk kunstwerk heeft zijn eigen, specifieke omge-
ving nodig om tot bloei te komen. Dan moet de locatie (zoveel mogelijk) kloppen. Een be-
hoorlijke puzzel was het, dat wil ik u wel verklappen. Maar ik hoop dat het gelukt is.  
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Soms versterken 
twee verschillende 
kunstvormen elkaar 
zo verrassend goed, 
dat je niet kan wach-
ten tot het definitief 
opgesteld staat. 
Enorm benieuwd 
ben ik naar de com-
binatie van een 30-meter lang, geschilderd wad-
denlandschap van Janine Eshuis, kronkelend door 
het Sorgdrager museum in Hollum, tezamen met de gehaakte objecten van siliconenrubber 
van Francisca Henneman. Eshuis raakt geïnspireerd door haar wandelingen op de Waddenei-
landen. Ze schildert abstracte leegtes van duinen, strand, dijken en kwelders. Wind, zon, 
wolken, stilte en weidsheid. Henneman maakt sculpturen die lijken op organismen uit zee 
zoals koralen, zeeslakken en -wieren. Haar serie ‘Bleached’ vertelt het verhaal van gebleekte 
koralen. Sommige koralen of organismen worden beschermd en gaan weer groeien en ver-
trekken uit deze collectie. Maar soms sterven koralen en organismen af en voegt Henneman 
weer nieuwe vormen toe aan de serie. Het schilderwerk voegt zich naadloos naar de objec-
ten of is het andersom? De zee velt haar eindoordeel. 

Renée Korbee – artistiek leider 
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Sini Majuri – glaskunstenaar  

 

 

In dit verwrongen tijdperk van oorlog en onzekerheid hebben kunstenaars de verantwoorde-
lijkheid om de aard van de tijd vast te leggen. Ik geloof dat kunst diep in de menselijke erfe-
lijkheid is geprogrammeerd. Als glaskunstenaar zie ik vakmanschap; met de hand creëren, als 
een essentieel onderdeel van mijn kunst. Het grote belang van vakmanschap vonkt in onze 
primitieve instincten. We hebben onze veiligheid, constructie, innovatie en creatie oorspron-
kelijk met onze handen gevormd. Daarom is kunst altijd diep verbonden geweest met de 
mensheid. Kunst opent wanneer het op elkaar inwerkt. Het is een vorm van communicatie 
die door de tijd heen het karakter van mysterie heeft behouden. Het is een universele taal. 
De taal van schoonheid en spiritualiteit. Zelfs gevaarlijke taal. En 
het moet gevaarlijk zijn, want het onthult altijd onze ware essen-
tie. 

De in Helsinki gevestigde glaskunstenaar Sini Majuri (Master of 
Arts) is bekroond met meerdere designprijzen, zoals de Golden A-
Design Award uit Italië - waar ze ook drie keer is uitgenodigd als 
lid van de Grand Jury. Haar glassculpturen waren te zien in meer 
dan 70 tentoonstellingen in New York, Tokyo, New Mexico, Tor-
onto, Venetië en Hong Kong. 

Met vriendelijke groeten, Sini 
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Belldock containers zorgt voor aankomst van onbeschadigde kunst 

 
“Ik heb graag dat kunstenaars, die kunst komen brengen, een half uurtje van tevoren 

bellen”, vertelt Wybrand Schregardus van Belldock containers, gelegen aan de Holwerder 

weg 7 in Dokkum. “Ik kan dan klaarstaan om de kunstenaar te helpen bij het installeren van 

het kunstwerk op de goede plaats in de container. Ik span me daar persoonlijk voor in”, en 

dan lachend: “het is namelijk zo dat wij goed zijn in beladen. En kunst kun je niet zomaar 

stapelen, het zijn vaak kostbare voorwerpen. Kunstwerken van staal kunnen onder in de 

container op de vloer, kan zijn dat een kunstwerk van steen daar nog tussen past. Met 

houten voorwerpen zijn we weer voorzichtiger. Maar schilderijen bijvoorbeeld moeten met 

beleid worden geladen. Daar ga ik met de kunstenaar, die het schilderij brengt een goede 

plek voor zoeken. Er worden zelfs voorwerpen van karton aangeboden. Uiterste 

voorzichtigheid …”  

 

Sponsor van de kunstcontainer. 

De container wordt door Belldock gratis ter beschikking gesteld gedurende de tijd dat de 

kunstmaandorganisatie die nodig heeft. Wijbrand: “De container staat nu al klaar, Pieter 

Smit komt binnenkort de vlag van de Kunstmaand brengen, dan is als die is bevestigd, het 

voor iedereen die kunst komt brengen duidelijk dat dit de goede container. is.  We stellen de 

container beschikbaar gedurende de maand oktober om kunst in te verzamelen.  

 

Al vanaf 1945 meesters in vervoer. 

V.B.B. transport, het moederbedrijf van Belldocks containers  ontstond al in 1945. Het is 

zoals de naam zegt indertijd ontstaan uit Verenigde Beurtbedrijven, schippers, die toen 

modern vervoer over land het vervoer over water overnam hun krachten bundelden en hun 

beurtscheepjes inruilden voor vrachtwagens. Gedurende die vele jaren bleef één ding gelijk: 

men legde de lat hoog. Niet voor niets staat in hun slogan: in distributie ongewoon goed. 

Wybrand: “Ik werk met veel plezier samen met mijn vader en mijn broer Peter en onze 

andere medewerkers. Behalve het transportvervoer van V.B.B., de containerverkoop en 

verhuur van Belldock Containers runnen we ook een DHLdepot. Het werk dat we doen is 

daarom heel veelzijdig en is daarom ook zo leuk”. Bij die veelzijdigheid komt dus de 

aankomende oktobermaand nog een extra item: het beladen van de container met 



 

NIEUWSBRIEF KUNSTMAAND AMELAND 

 

 Nieuwsbrief Kunstmaand Ameland  

kunstvoorwerpen voor de Kunstmaand op Ameland. Het is duidelijk: bij Wybrand van 

Belldock containers is dat in vertrouwde handen.  

 

Dankjewel Joke Mosterman voor het afnemen en opmaken van het interview.  

Na afloop van de Kunstmaand is Beldock voor ons inmiddels ook het vertrouwde punt waar 
op een zaterdag in december de aangekochte kunst door de koper kan worden afgehaald of 
waar de kunstenaar zijn niet verkochte werk weer kan afhalen.  

Dankjewel Beldock! Wij waarderen jullie inzet en medewerking zeer!  

 

Programmaboekje 

Het Programmaboekje, de kleurrijke Kunstmaandagenda en de kaart is op verschillende 
plaatsen te koop op het eiland tijdens de novembermaand. Maar wilt u al vast voor genieten 
tijdens de boottocht naar Ameland, dan kunt u het programmaboekje kopen bij Wagenborg 
Plaza, vertrekhal Holwerd.    

 

Suppoosten  
 

Suppoosten saai? Nee, tijdens Kunstmaand Ameland is suppoosten niet saai! 

Kunst saai? Nee, tijdens Kunstmaand Ameland is kunst niet saai!  
Door de diversiteit een kunstdisciplines en diversiteit aan bezoekers is suppoosten tijdens de  
Kunstmaand vooral LEUK!  
Wilt u een of meerdere dagdelen supoosten tijdens Kunstmaand Ameland 2022? 
Kijk dan op de volgende pagina https://www.kunstmaandameland.com/suppoosten/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kunstmaandameland.com/suppoosten/
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Land art op Ameland  
Met je hoofd in de wolken  

 

Land art op Ameland 

Ben jij mijn mogelijkmaker, één van de donateurs voor de maakkosten van mijn installatie?  
Hallo, Kariene hier, storyteller van de aarde.  

De lucht als levend kunstwerk Met de WOLKING 
EXPERIENCE wil ik bezoekers laten ERVAREN hoe 
mooi en kleurrijk de lucht boven je hoofd is. Wap-
perende wolkendoeken waar je doorheen kunt 
wandelen maken dat wonder zichtbaar 

Realisatie Het is mijn droom om met 30 wolken-
doeken te werken. Ieder doek verlengt de installa-
tie met 2.20 meter. Ik zie het al voor me, een spoor 
van bijna 65 meter, jij ook? Maak jij het mee moge-
lijk? Doneer een wolk, en ik zie je op Ameland! 

https://www.voordekunst.nl/projecten/14304-help-de-wolking-experience-te-verlengen-1 

 

 

 

 

https://www.voordekunst.nl/projecten/14304-help-de-wolking-experience-te-verlengen-1
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PROEFROUTE AMELAND 2022 – BIJ 8 TOPRESTAURANTS  
Het culinaire hoogtepunt tijdens Kunstmaand Ameland 

 
 

Het eiland heeft al haar krachten afgelopen 
seizoen weer gebundeld en op haar akkers, 
weiden en velden de mooiste Amelander producten voortge-
bracht. Er is volop geoogst, geslacht, gebrouwen en gemalen zo-
dat het eiland met al deze unieke producten haar smaken weer 
tentoon kan spreiden. De streekgebonden Amelander grondstof-
fen vormen de basis voor de heerlijkste producten die u kunt 
proeven tijdens het jaarlijkse evenement: ProefRoute Ameland.  

ProefRoute Ameland: Amuses van Amelander producten & ge-
selecteerde kwaliteitswijnen 
Ondanks het Nederlandse winterweer tijdens de Kunstmaand, 
blijft het heerlijk om een leuke tour te maken langs 8 gerenom-

meerde Amelander restaurants.  Geniet van verfijnde hapjes met bijpassende wijnen. Ont-
dek het vakmanschap van de deelnemende koks. De koks werken met (h)eerlijke Amelander 
producten van eigen bodem. De wij-
nen zijn zorgvuldig geselecteerd 
door Wijnen van Egbert. 

Hoe werkt het? 
Je koopt je ProefRouteticket bij VVV 
Ameland aan de balie in Nes of Hol-
lum, in de webshop van VVV Ame-
land, bij Restaurant StrAnders of in 
de winkel van Wijnen van Egbert.  
De ticketprijs is € 34,50 p.p. per tic-
ket. Op dit ticket staan de 8 deelne-
mende restaurants/locaties. Lever 
bij ieder deelnemend restaurant de bijbehorende bon in en het grote genieten kan begin-
nen. 

Wanneer:  
Je kunt ieder moment aanschuiven; de hele maand november op woensdag t/m zondag tus-
sen 12:00 – 17:30 uur. Verspreid proefmomenten gerust over meerdere dagen of weeken-
den. 
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Waar: 
Deelnemende restaurants voor Proefroute Ameland 2022:  
Buren: Eetcafé de Driesprong, Restaurant StrAnders 
Nes: Restaurant de Hekseketel, Bravo Ameland 
Ballum: Eetcafé de Boerderij 
Hollum: Eet- & drinklokaal De Griffel, De Walvisvaarder, Brasserie Qurios  

 

Ticketverkoop:  
De prijs is € 34,50 p.p. (8 locaties/wijnen/amuses) 

- VVV Ameland; zowel online als in de winkel 

- Restaurant StrAnders  (ook op zondag geopend) 

- Wijnen van Egbert (ook op zondag geopend) 

Let op: in het Kunstmaand - routeboekje staat weer een kortingsbon. Gasten kunnen €1,50 
korting krijgen op de ticketprijs en betalen dan €33,00 i.p.v. €34,50. Maximaal 2 personen 
met kortingsbon. 

 

ProefRoute Ameland is een initiatief van Stichting Amelands Produkt en 
wordt ondersteund door Kunstmaand Ameland, VVV Ameland en Wijnen van 
Egbert. 

 

Voor meer informatie kunt u de gast verwijzen naar onze website: 
www.amelandsprodukt.nl/proefroute  
Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact op met de organisatie via: info@ame-
landsprodukt.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amelandsprodukt.nl/
https://www.amelandsprodukt.nl/proefroute-veelgestelde-vragen
mailto:info@amelandsprodukt.nl
mailto:info@amelandsprodukt.nl
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Biedt u het hoogst bod? 

 

 

Portret gemaakt van de Amelander: Hidde Dirks Kat, formaat 73 - 96 cm. Hidde Dirks Kat, ge-
boren 1747, was Commandeur op de walvisvaart en heeft na schipbreuk zijn verblijf bij de 
Inuit en zijn overlevingstocht opgetekend in een dagboek. Voor 
Kunstmaand Ameland november 2022, waar meerdere werken van mij 
geëxposeerd worden, wordt zijn portret geveild voor het goede 
doel; de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld, bekend van het 
lieveheersbeestje. Werkend met houten wegwerppallets [afval] 
maak ik duurzame driedimensionale kunstwerken. Wil je meer 
werken van mij zien, kijk dan op www.wisbrun.nl   
Voor meer informatie over de stichting zie www.zinloosgeweld.nl of over Kunstmaand Ame-
land en de veiling (van 1 november 2022 14.00 uur tot en met 30 november 2022 14.00 uur) 
www.kunstmaandameland.com  Het filmpje the making of van portret Hidde Dirks Kat bekij-
ken? Zie https://www.youtube.com/watch?v=nk_vWRI6FOY&t=9s 

 

De spelregens en voorwaarden staan vermeld op de website van  
Kunstmaand Ameland www.kunstmaandamelan.nl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wisbrun.nl/?fbclid=IwAR3MIlLk76d_9u6_Ejg52vsX0e12zMuR5Dp9Qlqhif9OPrU04oQBC0LX_Qo
http://www.zinloosgeweld.nl/
http://www.kunstmaandameland.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nk_vWRI6FOY&t=9s
http://www.kunstmaandamelan.nl/
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Programmering Kunstmaand Ameland 2022 
 
Literaire avond  
 
Jeroen Hofman  
Woensdag 2 november  
 

Mathijs Deen 

Woensdag 9 november  
 
Mariken Heitman 
Woensdag 16 november  
Auke Hulst  

 
Woensdag 23 november  

 
 

Filmavond  

 

Speciaal voor Ameland heeft het Noordelijk Film Festival weer een mooie en diverse selectie 
van vier topfilms geselecteerd 

Donderdagavond 3 november 
Riders of Justice - Anders Thomas Jensen  
 
Donderdagavond 10 november 
Druk - Thomas Vinterberg 
 
Donderdagavond 17 november 
Hytti nro 6 - Juho Kuosmanen 
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Donderdagavond 24 november 
Heartstone -  Gudmundur Arnar Gudmundsson  

 

Concerten 
 

Woensdagavond 2 november 
Jazz aan Zee  
 
Zaterdagavond 5 november  
Roon Staal  
 

Dinsdag 8 november 2022 

Bijzonder Kunstconcert door Jan Noordzij en Anne-Laure Dollié 

 
Zaterdagavond 12 november  
Florent  
 
Zaterdagavond 19 november  
Lenny Kuhr  
 
Zaterdagavond 26 november  
Two Wieners 

 

Ook worden er uiteenlopende workshops gegeven en lezingen georganiseerd. 
Zie voor het volledige programma en het reserveren van kaarten 
www.kunstmaandameland.nl  

 

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!  

http://www.kunstmaandameland.nl/
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Jaarverslag en notitie vrijwilligersbeleid  
Het jaarverslag 2021 en het vrijwilligersbeleid Kunstmaand Ameland kunt u op onze website 
vinden.   
 

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. 
Tijdens de Kunstmaand is Galerie November naast expositielocatie ook de plek waar u  
informatie kunt krijgen over de Kunstmaand, de kleurrijke kunstmaandagenda en het pro-
grammaboekje kunt kopen evenals kaarten en boeken van kunstenaars.  
Kortom, ook tijdens de Kunstmaand nét even wat anders.  
Ook tijdens de Kunstmaand; graag tot ziens in Galerie November!  

 

 

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

