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Wat maakt De Amer tot De Amer?
Door Dirk Mulder, voorzitter van Stichting Vrienden van de Amer
Het is een vraag die meerdere goede antwoorden kent. Het zijn de gedreven muzikanten, de plek, de
ambiance, het Drentse land, de betrokkenheid van de vrijwilligers, de programmering, het betrokken
publiek, het gastheerschap, de overheerlijke snert en gehaktbal, de organisatie, het half uur spelen
half  uur  pauze,  de  geest  van  Ab  en  Ineke,  het  podium,  de  tafelkleedjes…
Ieder ingrediënt op zich vertegenwoordigt al een belangrijke waarde in sfeer maar samen vormen ze
de uniciteit van De Amer. Ben ik met deze opsomming compleet? Nee, zeker niet, er zijn nog tal van
andere elementen die mede De Amer maken tot De Amer. En een daarvan wil ik apart noemen: de
Vrienden van De Amer.
Hoeveel vrienden heeft een mens eigenlijk nodig? Met een handvol echte vrienden ben je een rijk
mens. Vrienden waarop je terug kunt vallen, bij wie je altijd kunt aankloppen, die het goed met je
voor hebben, die wel kritisch zijn maar niet veroordelen. Vrienden dus die je menselijk bestaan
aangenaam en draagbaar maken.
Hoe rijk moet je wel niet zijn als je meer dan 800 Vrienden hebt. Dan kan je weinig meer gebeuren.
En dat geldt ook zeker De Amer. Als er iets is dat uniek is aan De Amer, dan zijn het wel haar
Vrienden. Een grote schare van trouwe ondersteuners, wat wil een muziekcafé nog meer?
We zijn er trots op en dankbaar voor, zowel het bestuur van Stichting De Amer als het bestuur van
Stichting Vrienden van De Amer.  Voor  die  steun  en  als  dank  doen  we  af  en  toe  iets  extra’s  voor  de  
Vrienden, zoals speciale concerten. Daaraan willen we nu een digitale Vriendenbrief toevoegen.
Twee maal in het jaar, in juni en in december zal deze nieuwsbrief verschijnen.
De Vriendenbrief moet een platform worden met interessante weetjes en belangrijke feiten over De
Amer, maar kan ook een uitgebreide recensie van een concert bevatten. En wat te denken van een
Amer-overdenking? En is het niet leuk om te lezen wat een vrijwilliger drijft om zich in te zetten voor
De Amer? Nadrukkelijk wil de Vriendenbrief ook ruimte geven aan de Vrienden zelf: een anekdote,
een mooie gebeurtenis, een cri de coeur, een cartoon of fraaie foto, de redactie staat open voor
dergelijke bijdragen.
Ik wens ieder veel leesplezier.
Dirk Mulder
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De Amerena: Ode aan de Vrienden van de Amer
Door : Eric van Oosterhout - Burgemeester Gemeente Aa en Hunze
Uitgesproken als opening van het vrienden concert op zaterdagavond 7 februari 2015, van Nico
Dijkshoorn / The Hank Five
Het bestuur van De Amer zit wat nerveus aan de tafel. Tja. Ze moeten wat, zo kan het ook niet langer.
En   misschien   kan   die   Westerling   wat   betekenen.   “Ik   weet   het   niet,”   zegt   Albert,   terwijl   hij   wat  
nerveus aan zijn kin krabbelt. Ineens horen ze van verre een zwaar motorgeronk. Met piepende
remmen stopt een auto pal voor de deur van het café. Dat doet normaal niemand. Even later zwiept
de   deur   iets   te   hard   open.   “Hee   mannen,”   zegt   de   bezoeker   ook   iets   te   hard.   Harry,   Jan   en   Albert  
krimpen haast wat in elkaar. Ze krijgen een hand. Ja, iets te hard. Ctrl Klik en lees de De Amerena
verder op de vriendenpagina van de Amer site

Een buitengewoon goed seizoen
Door Albert Haar, voorzitter Stichting De Amer
Er gebeurt veel in De Amer. Het concertseizoen is net goed
en wel voorbij en de Kunstbende was de laatste activiteit
van de werkgroep Amer Anders. Zondag 21 juni stond het
Amer Midzomer Muziek Festival op het programma. En
daarna is   het   echt   even   ‘schluss’.   Het   was   overigens   een  
buitengewoon goed seizoen met veel concerten en veel
bezoekers. Uiteraard is het café wel gewoon open. Het nieuwe seizoen, wat activiteiten betreft, start
op zaterdag 12 september met de Culturele Uitdag. De Heeren Oud-Zuid komen spelen. We doen dat
samen met de Drentse Schrieverskring.
Er is wat veranderd wat het parkeren betreft. De familie Koekkoek is verhuisd en heeft. De boerderij
verkocht. De nieuwe mensen zijn heel coöperatief maar momenteel bezig met sloop- en straks
bouwactiviteiten. Dat betekent dat er voorlopig niet geparkeerd kan worden bij de boerderij aan de
overkant maar langs de wegen. Dat gebeurt in overleg met de gemeente Aa en Hunze.
Het bestuur van stichting De Amer is dit seizoen uitgebreid met twee nieuwe leden. Als eerste trad
Jan Albert Westerbrink uit Meppel, in dagelijks leven directeur van Marketing Drenthe én groot
muziekliefhebber, tot het bestuur toe. En de laatste aanvulling van het bestuur is in de persoon van
Hetty Wiekema uit Amen. Zo zijn we weer op volle sterkte en kunnen vol vertrouwen het nieuwe
seizoen tegemoet zien.
Financieel loopt het ook goed. Ondanks de aankoop van De Amer, mogelijk gemaakt door de
vrienden en de actie maandegeld, kunnen we op een goed financieel jaar 2014 terugzien. We
moeten scherp aan de wind blijven zeilen en op de kleintjes letten maar dan moet het lukken om in
de zwarte cijfers te blijven.
Albert Haar

"Zummer op zien Zundags"
De Amer presenteert deze zomer "Zummer op zien Zundags" op elke
zonnige zondagmiddag vanaf 28 juni t/m 30 augustus, is er op het terras
van De Amer livemuziek. De concerten zijn alleen bij "goed" weer en
telkens van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Piet Hazelhof die het
laatste   seizoen   de   voorprogramma’s   programmeerde zorgt ook hier voor de
muziek. Dat belooft dus kwaliteit.
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Bestuurssamenstelling Vrienden
Per 1 september 2015 gaat Johan de Noord het bestuur van de Vrienden verlaten. Johan was vanaf
het begin bestuurslid. Het bestuur wil (namens de vrienden) Johan bedanken voor zijn inzet. Zijn plek
zal worden ingenomen door Jannie Tonkes.
Het bestuur bestaat dan uit:
Dirk Mulder
: voorzitter
Jean Paul Blain
: secretaris
Jos Hartman
: penningmeester
Jannie Tonkes
Clarine de Haan

Wist  u  dat………
Er ruim 60 vrijwilligers betrokken zijn bij De Amer?
Er meer dan 800 mensen lid zijn van De Vrienden van de Amer?
We zonder bovenstaande mensen niet kunnen bestaan!
Wij graag suggesties voor deze nieuwsbrief ontvangen?

Van de programmeurs
Het komende muziekseizoen is door meer mensen geprogrammeerd dan we
gewend zijn. Net als alle andere vrijwilligers taken is na de koop van de Amer
ook de programmering toekomst proof gemaakt. Harry en Jan (niet de jongsten
meer) stelden het bestuur voor hun taken met meerdere mensen / vrijwilligers
te gaan delen en overdragen. Als gevolg daarvan zijn nu voor de
muziekprogrammering de volgende vrijwilligers actief: Ria Pronk, Silvia
Fledderus, Patrick van Hees, Roelf Rozema, Gerrie van Barneveld en Jan de Haan. Harry de Jong en
Albert Haar zijn adviseurs.
Het programma is klaar. Ik durf nu wel alvast te zeggen dat er oude bekenden gaan terug komen, dat
er voor de Amer nieuwe zullen optreden, dat er blues, singer-songwriter, folk americana wereld
muziek nationaal en internationaal is geprogrammeerd. Van een aantal weten we zeker dat er veel
belangstelling voor zal zijn, dus ook wij zien jullie graag op de inschrijf zaterdag in de Amer. O-ja de
eerste Vriendenconcerten zijn door Harry en Jan ook al gepland. Daarvoor zullen jullie t.z.t. als
eersten worden uitgenodigd.
Vriendelijke groet
jan

Wijzigingen van uw gegevens
Bij wijzigingen in uw gegevens zoals adres, emailadres maar ook bankgegevens horen
we dat graag. Dit in verband met een vlotte verzending van het boekje, vriendenmail,
uitnodigingen voor vriendenconcerten en incasso.
Wijzigingen kunt u doorgeven via vriend@cafedeamer.nl
Alvast bedankt.
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