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ALGEMEEN
Ook in 2017 trokken de plantenruilbeurs, literaire middagen, gedichtenroute, huisconcerten, tentoonstellingen, kinderschildermiddagen, de tuinen en het park, en
niet te vergeten de Amstellanddag en de OpenMonumentendagen weer veel mensen naar de buitenplaats. Naar schatting trokken de genoemde activiteiten
en evenementen in totaal ongeveer 5000 bezoekers
(het merendeel via de exposities). Daarnaast lijkt het
erop dat steeds meer mensen, uitgenodigd door het
welkomstbord, de stap door de poort durven te maken
en zich komen verpozen en huis, tuin en park gaan
bekijken. Meer informatie over dit alles vindt u verderop
in het verslag.
Afgezien van een wisseling van de wacht van de coördinator Muziek was het bestuur in 2017 stabiel.

zeven jaar de werkgroep Muziek geleid te hebben wenste af te treden als coördinator. Gelukkig zorgde hij zelf
voor een gekwalificeerde opvolger in de persoon van de
heer J.M. Röntgen.
Ondanks diverse inspanningen was de vacature in de
groep Publiciteit eind 2017 nog niet vervuld.
Het bestuur vergaderde viermaal (in februari, mei, september en november). De vergaderingen werden bijgewoond door de heer J. Schepers, beheermedewerker van
Groengebied Amstelland. Hierdoor was over veel zaken
betreffende gebruik van gebouw en park rechtstreeks
overleg mogelijk.

Bij de donateurs hielden de afzeggingen en aanmeldingen elkaar ongeveer in evenwicht. Ultimo 2016 bedroeg
het aantal donateurs 394. De overgrote meerderheid
van de donateurs is afkomstig uit de directe omgeving
(Amstelveen, Amsterdam, Duivendrecht en Ouderkerk
aan de Amstel). Ongeveer 50 donateurs komen van
daarbuiten.
De stichting drijft op de inzet van de ongeveer 60 (inclusief die van de parkgroep) vrijwilligers in het bestuur en
bij de verschillende werkgroepen. Het aantal is stabiel.
Enkele vrijwilligers zegden af, meestal i.v.m. hun leeftijd,
maar anderen meldden zich aan. Daarmee treedt ook
een (gewenste) verjonging op.

WERKGROEPEN
Jeugdactiviteiten
In de laatste twee weken van de zomervakantie waren
er weer vier middagen waarop onder leiding van
Marianne Wagemaker werd geknutseld en geschilderd.
Op de eerste middag kwam de inspiratie van Calder en
maakten ze mobiles. Op de zonnige tweede dag werden
er parkjes gemaakt. De kinderen werkten met OostIndische inkt, verf en houtskool. De regen op de derde
middag kon het plezier in het maken van de kippentekeningen niet vergallen. Op de laatste dag werden er
parkjes in doosjes geknutseld.
Het waren weer heel leuke middagen met enthousiaste
kinderen, die opvallend veel talen spraken, zoals
Russisch, Taiwanees en IJslands. Met een expositie van
het gemaakte werk voor (groot)ouders en andere
belangstellenden op zondag 2 september werd het
geheel afgesloten.

In het najaar werd er door het Groengebied groot onderhoud aan het huis verricht, waardoor het op een kunstwerk van Christo leek.

BESTUUR
De samenstelling van het bestuur in 2017 was als volgt:
Dhr. R.F. Reinders Folmer
voorzitter
Dhr. H.P. Blok
secretaris
Mw. H. van Overschot –
van Bladeren
penningmeester
Coördinatoren
Mw. E.A.M. van Aken
Jeugdactiviteiten
Mw. M.H.E. Engberts
Wester-Amstel Literair
Dhr. D.J. Schilt
Muziek (tot 1.5.2017)
Dhr. J.M. Röntgen
Muziek (vanaf 11.5.2017)
Mw. H.L. de Wit
Receptie
Mw. E.M.J. Hulsing
Tuin
Mw. C.M. Damsté
Tentoonstellingen

Literair
De afdeling Literair heeft weer gepoogd een veelzijdig
programma aan te bieden: niet alleen boek- en/of schrijversbesprekingen, maar ook lezingen over kunst bij-

Begin 2017 gaf de heer D.J. Schilt te kennen dat hij na
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voorbeeld. Daarnaast is er dikwijls een spreker die verstand heeft van de natuur, in dit geval van de zee, en
wat zij neemt en geeft, en daar dan boeiend over kan
vertellen. En soms nodigen wij iemand uit om over een
componist te vertellen, uiteraard begeleid door levende
óf cd-muziek. En altijd laten wij daar met onze beamer
mooie plaatjes bij zien.
De lezingen zijn op de tweede zondag van de wintermaanden van 15 tot 16 uur met gratis koffie en thee
vooraf.
Op 8 januari kwam Ingrid Groen vertellen over Art Deco,
een stroming in de kunstgeschiedenis rond het begin
van de twintigste eeuw, die niet lang geduurd heeft.
Ermee in verband staat Jugendstil oftewel Art Nouveau.
Ingrid Groen vertelde onderhoudend en liet veel voorbeelden van deze boeiende stijl zien. Ze had nog uren
door kunnen praten, zei ze na afloop.
12 februari trakteerde pianodocent Pieter Bas Huygen
ons op een uitleg van de Goldbergvariaties van Bach,
verlucht door heldere afbeeldingen van notenbalken,
waarbij de gang door de muziek door een lopend verticaal lijntje werd aangegeven. Het was handig als je
noten kon lezen, maar niet per se nodig. Vooraf en na
afloop speelde Huygen ons enkele canons uit die variaties voor.
12 maart kwamen twee heren van de historische vereniging van Ouder-Amstel ons vertellen én laten zien hoe
Beth Haim, de begraafplaats van de Sefardische Joden
(uit Spanje en Portugal) in Ouderkerk er nu en vroeger
uitziet en uitzag. De begraafplaats is al vanaf de zeventiende eeuw afgebeeld op etsen en schilderijen en tekeningen. Inleiding en slot werden gedaan door Henk
Keizer en het middendeel was voor Ton van Noorden.
Op 9 oktober kregen we een enthousiast verhaal van
voormalig boekhouder, nu strandjutter en kunstenaar

Couperusgenootschap over deze schrijver vertellen:
Rémon van Gemeren en Annemarie de Bree. De laatste
vertelde over Eline Vere. Zij maakt ook met geïnteresseerden wandelingen door het Den Haag van Couperus,
en liet ons zien waar de man gewoond en gewerkt
heeft. Van Gemeren had het over: wat was het voor een
man, uit welk milieu kwam hij, hoe stond zijn omgeving
tegenover hem? Wie wilde, kon zich na afloop inschrijven voor de Couperuswandeling in Den Haag.
De spreker van 10 december, Eric Roodnat, had pech: er
was code rood afgegeven voor het verkeer vanwege
hevige sneeuwval. Toch waren er nog enkele durfals die
wél de lezing bezochten, en die was zeer de moeite
waard. Alweer over een schrijver, Multatuli ditmaal, ook
een van de groteren. Iedereen kent wel Saïdja en Adinda
uit de Max Havelaar, of Woutertje Pieterse uit de Ideen
(zo spelde hij dat zelf).
Na afloop kwamen de auto’s in de sneeuw niet tegen
het bruggetje omhoog, dat hadden we ook nog nooit
meegemaakt. Maar iedereen kwam veilig thuis. Een bijzondere afsluiting van het jaar!
Op de Amstellanddag verzorgden wij de verkoop van
kinderboeken in een gezellige kraam en lieten de liefhebbers (kinderen tot een jaar of negen) een speurtocht
door ons fraaie park maken, met, zonder onderscheid
des persoons, een klein prijsje na afloop.

De opening van de Gedichtenroute vond plaats op
zaterdag 13 mei, met prachtige gedichten van Germa
Harmsen, ons helaas overleden enthousiaste lid van de
groep Literair, waarbij haar dochters en kleindochter ook
een gedicht voorlazen.
Muziek
In het kalenderjaar 2017 heeft de werkgroep zes concerten georganiseerd, waarvan drie concerten in de
periode januari-april nog onder verantwoordelijkheid
vielen van coördinator Dirk-Jan Schilt die deze functie
zeven jaar had vervuld. Met ingang van mei 2017 heeft
Jurriaan Röntgen deze overgenomen. Door hem is de
serie voor het seizoen 2017-2018 voorbereid. Mede naar
aanleiding van de wisseling van het coördinatorschap is

Wim Kruiswijk, over “Flessenpost.” Hij heeft al vanaf
1971 flessen met briefjes erin gevonden, en houdt met
een aantal van de flessengooiers nog steeds contact.
Ook heeft hij een boek gepubliceerd over het onderwerp en is hij op de televisie geweest. Van wat hij op het
strand vindt, maakt hij bijzondere collages, abstracte
kunstwerkjes zoals “Wat een staafjes” van, u raadt het
al, wattenstaafjes.
Op 12 november kwamen twee leden van het
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de taakverdeling binnen de werkgroep enigszins aangepast.
De volgende concerten hebben in 2017 plaatsgevonden:
Op 29 januari bracht het Nieuw Amsterdams Klarinet
Kwartet een gevarieerd programma, bestaande uit originele werken en arrangementen voor klarinetkwartet van
onder anderen Mahler, Mendelssohn, Satie en Puccini.
Op 26 februari presenteerde het viool/pianoduo Bob
van der Ent/Daniël Kramer zich met een klassiek recitalprogramma met werken van Beethoven, Grieg en De
Falla.
Tijdens het slotconcert van het seizoen 2016-2017 op
26 maart bracht het Trio C tot de Derde het publiek tot
groot enthousiasme met een afwisselend programma
van Balkanmuziek, klezmer, gypsy en jazz.
Op 11 juni vond de jaarlijkse Amstellanddag plaats met
als muzikale bijdrage van de werkgroep muziek een
middagconcert door het houtblazerstrio Dividivi, waarmee de Amstellanddag 2017 op inspirerende wijze werd
afgesloten.
Als opening van het seizoen 2017-2018 trad op het
ensemble Musica Lirica, met als soliste de sopraan

toelichting op het programma. Na afloop van de concerten werd er onder het genot van een hapje en een
drankje, samen met de musici, nog wat nagepraat. Het
aantal bezoekers per concert was gemiddeld 47 en is
daarmee stabiel gebleven ten opzichte van het vorige
jaar.
In 2017 heeft de coördinator in overleg met het bestuur
van de Stichting Vrienden Wester-Amstel een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds Podiumkunsten te
Den Haag. Deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd en
met ingang van 1 januari 2018 zal gebruik gemaakt
kunnen worden van de speciale regeling SKIP (subsidie
voor kleinschalige en incidentele podiumprogrammering) die per concert voorziet in een bijdrage van het
Fonds in het eventuele tekort. Het bestuur hoopt op
deze wijze het bestaande, relatief geringe budget voor
de vergoedingen aan de musici omhoog bij te stellen.
Publiciteit
De groep verzorgt de aankondigingen van alle activiteiten in de media, op de website en op Facebook. Bij ontstentenis van een coördinator doet de secretaris de
media en de website en zorgen leden van de verschillende werkgroepen voor foto’s en stukjes op Facebook.
Deze blijken vaak bekeken te worden.
Pogingen om nieuwe pr-leden te werven waren tot nu
toe vergeefs.
De nieuwsbrief De Buitenplaats verscheen driemaal (in
kleur), in maart en september samen met de folder met
het programma voor de volgende zes maanden en in
december samen met brieven en donateurskaarten voor
het volgende jaar.
Receptie
Leden van de werkgroep Receptie zorgden weer op zeer
enthousiaste en gastvrije wijze voor koffie, thee e.d. bij
de concerten, de literaire middagen en andere evenementen, zoals de Amstellanddag en de Open-Monumentendagen.

Annette de Rozario in het programma ‘Waanzin en
Weemoed in de Italiaanse Barok’, met onder andere
fragmenten uit de opera Orfeo van Luigi Rossi.
Dankzij een nieuwe samenwerking met het Prinses
Christina Concours konden twee prijswinnaars uit de
leeftijdscategorie 12-14 jaar zich op 26 november aan
het publiek van Wester-Amstel presenteren: de uit
Ouderkerk afkomstige contrabassiste Sasha Witteveen,
op piano begeleid door haar moeder Tatiana Witteveen,
en Steije Maurer uit Nieuwegein met een soloprogramma op marimba.
Het jaarlijkse kerstconcert vond in 2017 niet plaats op
tweede kerstdag, zoals gebruikelijk, maar op zondagmiddag 24 december. Vocaal ensemble SongCircle
bracht het publiek in de juiste stemming met een feestelijk programma van diverse Christmas Carols en traditionals uit Engeland en Amerika. Na afloop was er voor
iedereen een gratis glas warme wijn.
Bij elk concert verzorgden de musici een mondelinge
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Tentoonstellingen
In 2017 hebben Willeke Dokter en Ienke Damsté samen
de negen exposities begeleid.
We zijn ooit gestart met zes personen, doch in de loop
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der jaren zijn een aantal collega’s weggevallen, maar
met steeds meer inzet per persoon is het mogelijk gebleken de exposities goed te organiseren en begeleiden.
Dit jaar waren van 31 maart t/m 1 oktober 2017 de volgende exposanten in de Galerie:
1. Mieke Tromp, schilderijen en Merle Carvalho, beelden
2.Madeleine Metsaars, schilderijen en Joke Janssen,
beelden
3.Katja Berkenbosch, schilderijen en Carla Veldman,
beelden
4.Niek Bruynzeel, schilderijen en Ingrid Pijl, beelden
5.Simone Huy, schilderijen en Marja van Bezu, keramiek
6.Hanneke van den Bos, schilderijen en Ton van Os,
beelden
7. Henny Woud, schilderijen en Paula Schulte, keramiek
8.Wim Snelders, schilderijen en Jos Out, beelden
9.Pathika Schuiling en Abhilasa, schilderijen en Meera
Stenfert Kroese, beelden

vacature op de Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Wij
hebben slechts twee mannen in de groep, het is prettig
als een groene held zich aanmeldt.
Wij hebben 34 zaterdagen gewerkt van 10 tot 13 uur,
gemiddeld met 9 personen. Eén zaterdag is vanwege
storm en regen niet gewerkt. Ons erelid Co Meulman
(inmiddels 92 jaar oud) komt als het mooi weer is naar
Wester-Amstel. Na inspectie van de tuin zoekt hij een
zonnig plekje om te genieten van een kopje koffie en
alle aandacht die hij van ons allen ontvangt.
De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken en
onkruidvrij houden van de tuinbedden. En elk jaar eenjarige planten en planten die bijvoorbeeld door de vorst
niet meer terugkomen vervangen.
In de kas worden zaden opgekweekt om in de tuin te
gebruiken. De groentebedden worden ingezaaid of met
stekken uit de kas aangevuld. Schoonmaken en kalken
van de kas behoort ook tot de klussen.
De vlindertuin behoeft veel onderhoud, maar is zeer
aantrekkelijk door de uitbundig bloeiende planten en de
vlinders die daarop afkomen.
Wij ondersteunen ook de evenementen op WesterAmstel met hand- en spandiensten, bijvoorbeeld het
versieren van de zaal met tuingroen en verse bloemen
in de hal, de plantenruilbeurs in april, de Amstellanddag
in juni en de Open-Monumentendagen in september.
De mooie brochure over onze tuinplanten voor bezoekers is een succes. Elk jaar wordt door de tuin/parkgroep
met veel plezier een nieuwe versie gemaakt.
Ons educatief uitstapje in augustus was naar de
Theetuin Sperwershof in ‘s-Graveland.
Een inspirerende omgeving. De kosten werden betaald
uit de opbrengst van de zelfgemaakte zaadzakjes. Wij
werden ontvangen met koffie. Daarna een rondleiding
met uitleg over de tuin. Wij hebben het nodige geleerd
over de indeling daar, met o.a. groentebedden, kasplanten en een pluktuin. De dag is afgesloten met een gezellige lunch. Iedereen vond het zeer de moeite waard.

Ook deze keer hadden een aantal kunstenaars al eerder
bij ons geëxposeerd.
Het aantal bezoekers was dit jaar 3479; wij zijn daar
zeker niet ontevreden over.
Het aantal verkochte kunstwerken was 71, een mooi
aantal.
In november hebben wij weer informatiedagen gehouden voor de kunstenaars van 2018.
De wandversiering in de galerie in de winterperiode
2017/2018 werd verzorgd door de kunstenaars
Tjits van der Kooij, Maja Vucetic en Marcel Straver.
Tuinen
Het tuinseizoen startte dit jaar op 11 maart en de tuin
was van april tot oktober elke dag opengesteld voor
iedereen die belangstelling heeft. Ons belangrijkste doel
is de tuin en het park zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren aan het ieder jaar groeiende aantal bezoekers.
Wij zijn gestart met 16 vrijwilligers in het begin van het
jaar. Aan het eind van het seizoen hebben wij afscheid
genomen van drie van hen. Inmiddels hebben zich twee
nieuwe aangemeld en zijn er door ons flyers gemaakt
om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Ook staat de
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Wij hebben een toegenomen belangstelling geconstateerd van jong en oud voor alles wat er groeit en bloeit
in park en tuin van Wester-Amstel. In het bijzonder de
vlindertuin, de stinzentuin en de groentetuin trokken de
aandacht.
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Facilitaire zaken
Diverse vrijwilligers hielpen bij het opzetten van parasols, tenten en tafels bij evenementen, inrichten van de
expositiezaal bij tentoonstellingen en andere activiteiten, onderhoud en opslag van diverse materialen.

Dit jaar is deelgenomen aan beide Open-Monumentendagen en dat hebben we geweten. Op zondag liep het
zo storm dat niet iedereen een plek kon krijgen bij de
rondleidingen en de rondleiders niet aan lunchen toekwamen. Vermoedelijk heeft meegespeeld dat er op
vrijdag een groot artikel over Wester-Amstel in het
Parool stond en dat we ook in de gids van Amsterdam
stonden. Naar schatting zijn er 600 bezoekers geweest.
7 oktober werd de jaarlijkse vrijwilligersdag gehouden,
dit keer op een voor groot onderhoud à la Christo ingepakt Wester-Amstel en met druilerige regen. De heer
Frans van Houten, onze buurman van Tulpenburgh, vertelde met verve over de geschiedenis en herbouw van
die buitenplaats. Daarna was er een uitgebreide lunch.

ANDERE ACTIVITEITEN
Zondag 15 januari werd voor alle vrijwilligers van 15.30
tot 17.30 uur weer een Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Er waren ongeveer 40 deelnemers. Drie vrouwen
uit het bestuur hadden voor veel lekkere hapjes en drinken gezorgd. Na een eerste glas en een woord van welkom door de secretaris vertelde de heer Huub van der
Weele, een zeer oude inwoner van Ouderkerk met veel
kennis van en herinneringen aan hoe het vroeger was,
aan de hand van foto’s over gebouwen/huizen langs de
Amstel gedurende de 20e eeuw. Daarna was het nog
lang een geanimeerd samenzijn.
Zaterdag 22 april was er weer een Plantenruilbeurs op
Wester-Amstel met dit keer goed weer. Er werd weer
heel wat geruild en de tuingroep verkocht ook zakjes
met zaad uit onze eigen tuin.
Zondag 11 juni werd de Amstellanddag van Beschermers Amstelland weer op Wester-Amstel geopend. Het
weer was prachtig. Na de opening door burgemeester
Mirjam van ’t Veld van Amstelveen en het optreden van

SAMENWERKING MET DERDEN
In de bestuursvergaderingen, maar ook tussentijds, was
geregeld overleg met het Groengebied Amstelland, de
beheerder en hoofdgebruiker van Wester-Amstel. Tevens
werd er enkele malen met de heer S. Movig van de
Stichting Lissone, eigenaar van Wester-Amstel, gesproken, o.a. over de toekomst van Wester-Amstel.

FINANCIËN
De jaarrekening toont dat er in 2017 een bescheiden
negatief saldo is ontstaan. In de begroting was een

extra post opgenomen i.v.m. de kinderactiviteit tijdens
de Amstellanddag; deze zal ten laste komen van het vrij
besteedbare vermogen.

een salonorkest was er koffie en taart, waarna onze
‘eigen’ activiteiten plaats vonden: rondleidingen door
huis en tuin, een tweedehands-kinderboekenmarkt en
speurtocht, twee boeiende voorstellingen voor de kleinere kinderen, en ten slotte muziek in de tuin.
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De baten en lasten van de werkgroepen laten in de rea-
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lisatie zien dat deze min of meer gelijk zijn aan het
begrote bedrag. De entreeprijzen zijn voor Literair gelijk
gebleven en voor de concerten iets verhoogd.
Vermoedelijk dankzij de toenemende naamsbekendheid, o.a. door de website en sociale media, zijn er meer

bezoekers voor de kunst- en cultuuractiviteiten dan in
het verleden.
De kascommissie, bestaande uit de heren G.A.C. Engels
en A.G.C. Vogel, heeft de jaarrekening 2017 gecontroleerd en in orde bevonden.

Jaarrekening 2017 Stichting Vrienden van Wester-Amstel
Balans 2017

31 dec. 2016
Activa

Omschrijving
Spaarrekening A
Spaarrekening I
Betaalrekening
Kas
Overloopposten
Stichtingsreserve (normvermogen)
Eigen vermogen

20.752,36
2.390,00
2.389,29
793,22

Totaal

27.324,87

31 dec. 2017
Passiva

Activa

Passiva

20.857,88
2.391,19
1.092,33
1.493,59
621,00
6.000,00
19.781,87
26.324,87

502,50
6.000,00
19.332,49
25.834,99

25.834,99

Alle vermelde bedragen zijn in euro’s

Totaal overzicht 2017
Naam/omschrijving
Algemeen en Bestuur
Algemeen
Donaties
Inkomsten van derden
Bank (rente/kosten)
Bureaukosten
Buitenplaats (incl. porti)
Vrijwilligersdag
Amstellanddag
Onvoorzien
Werkgroepen
Jeugdactiviteiten
Literair
Muziek
Publiciteit
Receptie
Tentoonstellingen
Tuinen
Totaal

Begroot

Realisatie

inkomsten

uitgaven

inkomsten

0.00
5.600,00
0,00
105,00

375,00
50,00

50,00
5.720,00
0,00
106,71

0,00

400,00
700,00
2.890,00

200,00
955,00
1.800,00
1.300
500,00
500,00

200,00
2.850,00
0,00

915,00
1.100,00
3.090,00
1.650,00
200,00
1.170,00
830,00

12.745,00

14.635,00

Saldo +/-

-1.890,00
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uitgaven
446,63
75,00
182,27
827,36
863,48
1.622
1.716,17
0,00

204,75

536,50
869,00
2.526,05
0,00
89,85
2.850,00
663,65
13.616,51

896,87
777,97
3.211,15
1.127,25
113,45
850,16
879,12
14.065,89

-449,38

Colofon

Uitgave mei 2018
Stichting "Vrienden van Wester-Amstel"
Amsteldijk-Noord 55
1183 TE Amstelveen
Inschrijvingsummer KvK 41213299
Rekeningnummer NL82INGB0005504361
Redactie Henk Blok
Fotografie Elly Boers
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