Informatie vaste verenigingen binnen cultureel werk.
Het Amelander Shantykoor
Het Amelander Shantykoor is een zeer actieve zanggroep, die sinds maart 1986 alleen
echte shanty's ten gehore brengt. Shanty's zijn liedjes die vroeger aan boord van grote
zeilschepen werden gezongen als werkliedjes.
In de afgelopen jaren heeft het Amelander Shantykoor behalve op Ameland en in ons
eigen land ook optredens verzorgd in Engeland, Duitsland, Polen en België. Ook op SAIL
Amsterdam is het koor een welgeziene gast!
Behalve optredens verzorgt het Amelander Shantykoor ook workshops met als thema:
"Zing met ons mee over de zee".
Meer inlichtingen over boekingen of het verzorgen van een workshop:
contactpersoon: Klaas-André van Seventer, de Stringen 14 9162 EX Ballum-Ameland.
+31(0)519-554934/+31(0)6-53862246 email: info@amelander-shantykoor.nl
secretariaat:
Sieds Tuinenga, Pietje Miedeweg 1, 9162 EH Ballum-Ameland.
+31(0)519- 55 66 77 email: secretariaat@amelander-shantykoor.nl
N.B. Lijkt het je leuk om ons koor te komen versterken en zin om ook met ons mee te
zingen? Alle stemmen van tenor tot bas zijn van harte welkom!
En...speel je accordeon en zou je ons muzikaal willen ondersteunen? Laat van je horen!!!!

Folkloristische dansgroep “De Amelanders””
Sinds 1962 houdt de dansgroep de dansen en de kleding uit het verleden van Ameland in
stand.
Ons programma bestaat uit een twintigtal dansen, waaronder een aantal zeemansdansen.
De groep is gekleed in de modedracht van het eiland van plm. 1850 en wordt begeleid
door 2 muzikanten.
’s Zomers treden we op in de dorpen op Ameland en ’s winters wordt er op de
maandagavond geoefend in Ons Hol.
De leden komen uit alle 4 dorpen op Ameland.
Het bestuur bestaat uit Reindert Smit, Sebe Luursema en Tineke Borsch
De dansgroep is bereikbaar op:
Fostaland 1, 9163 JX Nes
tel. 542369 / 06-22087366
e-mail: s.r.luursema@knid.nl
Zie voor programma en andere informatie: www.amelandgenealogie.nl/volksdans.htm

Zangvereniging “Crescendo”

Crescendo is een gemengd koor op Ameland. Wij zijn koninklijk onderscheiden en hebben
al meer dan 100 jaar zangplezier! We zingen liedjes van Bach tot Beatles en treden
daarmee in de zomer en in de Kunstmaand voor publiek op.
Zing je graag? Ben je geïnteresseerd in ons koor en wil je graag meezingen?
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden.
Oefen een avond vrijblijvend met ons mee. Gewoon doen!
We oefenen in de Toel op maandag van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Meer informatie:
Website: www.crescendo-ameland.nl
E-mail: m.bonthuis1@knid.nl
Tel.: (0519) 542 732

Vrouwen van Nu - Afdeling Ameland
Onze afdeling is opgericht in 1950 en heeft momenteel 80 leden.
We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren
diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes.
Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis
voelen!
De data van ons winterprogramma 2017-2018 zijn al bekend. Neem hiervoor een kijkje op
onze website: http://vrouwenvannu.nl/ameland
Doordat wij een afdeling zijn van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands
grootste vrouwenorganisatie, kunnen leden van Vrouwen van Nu niet alleen gebruik
maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die
provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het
ledenblad.
Voor vragen of info kunt u altijd contact op nemen met Sientje Visser-Molenaar
Telefoon 0519-554464 of via de mail: Sientje@knid.nl

Rommelmarkt “De Toel”
Jarenlang is het een traditie; de jaarlijkse rommelmarkt bij De Toel. Vele vrijwilligers zijn in
touw met ophalen, sorteren en verkopen van tweedehands goederen. Van het geld
kunnen wij materialen aanschaffen en krijgen wij een financiële bijdrage voor activiteiten
voor kinderen en volwassenen. Zo zijn er het afgelopen jaar instrumenten gekocht voor de
muziekschool, waardoor wij ons lesprogramma hebben kunnen uitbreiden. Voor de
kinderclubs en het ouderenwerk worden regelmatig materialen uit de opbrengst
aangeschaft of extra activiteiten georganiseerd.
De afgelopen rommelmarkt heeft € 3052,80 bijeengebracht. Wat een geweldig bedrag! We
bedanken hierbij de vrijwilligers én de gulle gevers die hun spullen afgestaan hebben voor
verkoop.
Komend jaar viert de rommelmarkt haar 40-jarig jubileum, een extra feestelijk jaar dus.
In de loop van 2018 zullen wij de datum van de rommelmarkt bekend maken.

