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Deze keer met: 
- Nieuws van het Bestuur van Stichting De Amer door Peter Sluiter 
       - Wie is die bofferd die in de Amerwoning is gekomen?   door Inge van de Graaf 
       - Renovatie en verduurzaming door Wilma Warmelts 
       - Rabobank Clubkas Campagne door Marchienus Nijsingh 
- De Amer koestert haar vrienden door Jos Hartman 
- Festival Zomerzinnen succes/Programmering Muziek door Albert Haar 
- Wist u dat met veel nieuwtjes! door Ineke Touwen 
- Kerst- en nieuwjaarsgroet door de Redactie 

 
 
Nieuws van het Bestuur van Stichting de Amer: 
door Peter Sluiter (waarnemend voorzitter) 
 
Beste Vrienden van De Amer, vrijwilligers en medewerkers, In de vorige Ameriteiten vertelde 
Albert Haar dat hij na 10 jaar de voorzittershamer ‘for the time being’ aan mij had 
overgedragen. We zijn Albert voor die 10 jaar veel dank verschuldigd. Hij was immers vanaf 
de oprichting van stichting De Amer onze voorzitter. Die stichting formuleerde destijds de 
eigen doelstelling op een bijzondere manier: de stichting “stelt de mens, de liefde en de 
harmonie centraal”, zo lezen we in de statuten. En de stichting “ontwikkelt daarbij 
activiteiten op het gebied van muziek, literatuur en andere passende activiteiten en stelt 
daarvoor een podium beschikbaar.” Gedreven door die idealen heeft Albert al die jaren z’n 
best gedaan voor café De Amer. Met als onbetwist grootste verdienste de door hem 
bedachte ‘maandegeld-actie waarmee meer dan €1 ton bijeen werd gebracht die de 
stichting nodig had om het gebouw aan te kopen. Die aankoop was nodig om de activiteiten 
te kunnen voortzetten. Achteraf durf ik wel te stellen dat als die maandegeld-actie niet was 
gelukt, de toekomst van De Amer aan een zijden draadje was komen te hangen. Na Alberts 
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vertrek hebben we de bestuursvacature niet onmiddellijk ingevuld. We gaan in alle rust op 
zoek naar een nieuwe voorzitter. Iemand met een grote passie voor muziek en literatuur. 
Maar ook iemand die gevoel heeft bij dat wonderlijke cafeetje in dat kleine gehucht met die 
bijzondere naam. Dat cafeetje waar een samenraapsel van eigenzinnige mensen iets weet 
neer te zetten waar Drenthe in alle bescheidenheid trots op mag zijn: een ongesubsidieerd 
podium waar muziek en literatuur van hoge kwaliteit op intieme manier kunnen worden 
beleefd. Amen. 
 
De Amer weer bewoond 
Voor wie het nog niet had gemerkt: De Amer heeft weer een bewoner. Het woonhuisdeel is 
per half november verhuurd aan Inge v.d. Graaf. Voorafgaand aan haar intrek heeft Inge de 
woonkamer en enkele slaapkamers flink opgeknapt. Het woongedeelte heeft ook een eigen 
keukenblok gekregen, zodat er niet langer door onze horeca en de huurder gebruik gemaakt 
hoeft te worden van dezelfde keuken. 
We heten Inge van harte welkom in De Amer en we hopen dat zij er met plezier kan wonen. 
Ze stelt zichzelf hierbij voor. 
 
Wie is die bofferd die in de Amerwoning is gekomen? 

door Inge van de Graaf 
 

Even voorstellen; mijn naam is Inge 
van de Graaf, moeder van twee, 
inmiddels uithuizige, jongvolwassenen 
en werkzaam als educatief mede- 
werker in het Gevangenismuseum te 
Veenhuizen. 10 November ben ik van 
Bolsward verhuisd naar Amen om de 
kersverse, nieuwe bewoner van het 
woonhuis van café De Amer te 
worden. Vanaf het eerste moment dat 
ik de plek en het huis zag, was ik 
verkocht. De mooie omgeving, de 
authentieke sfeer van het pand, de 

landelijke stilte en in de weekenden de muzikale en literaire activiteiten van De Amer zijn 
een onweerstaanbare mix, waarvan ik nu al weet dat ik er met heel veel plezier zal wonen. Ik 
kijk ernaar uit om de komende tijd Amen, haar bewoners, jullie als Vrienden en bezoekers 
van De Amer te leren kennen! 
 
 

Renovatie en verduurzaming van De Amer 
door Wilma Warmelts (bestuurslid) 
 
In het voorjaar van dit jaar heeft het bestuur van Stichting De Amer besloten om een 
renovatie- en verduurzamingstraject te starten, dit onder meer vanwege de verzakking van 
het terrein buiten en enkele lekkages binnen. Een traject dat eigenlijk klein is begonnen 
heeft uiteindelijk tot een groot en mooi resultaat geleid! Dit alles is financieel mogelijk 
gemaakt door de Vrienden van De Amer.  
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In het kader van dit traject wil het bestuur onderzoeken waar sprake is van 

warmteverlies. Wie heeft er een infraroodcamera ter beschikking en zou samen willen 

bekijken hoe dit zit? Neem dan even contact op met Jos Hartman via telefoonnummer 

06-53912303 of 06-20134615 

 

Hierbij een opsomming van een aantal werkzaamheden waarmee niet langer kon worden 

gewacht: 

 renovatie van het rieten dak; 
 renovatie, behandeling en schilderen van deuren, kozijnen, vensterbanken, drempels en 

binnendeuren;  
 herinrichten terrein/aanleg parkeerplaats inclusief hekwerk; 
Wij willen graag de ondernemers uit Amen en omstreken noemen die de werkzaamheden 

hebben uitgevoerd: Jacob Smit (Rietdekker 
Harms Rolde), Remko Brinkman 
(timmerwerkzaamheden), Chris Waanders 
& Lex Warmelts (kraanwerkzaamheden en 
tractorwerkzaamheden), Erwin Dekker 
(Dekker Beveiliging), Richard Nuus (Nuus 
Kassasystemen) en Dirk de Vries (PBC 
schilders). Maar ook hebben inwoners uit 
Amen en De Amer-vrijwilligers heel veel 
werk verzet. Via deze weg willen we ook de 
vrijdag-vrijwilligersploeg noemen: Eens in 
de twee weken op de vrijdag komen Anton, 
Hans, Joop en Veronique naar Amen om De 

Amer er piekfijn uit te laten zien. Enkele werkzaamheden die zij zoal zowel buiten als binnen 
verrichten zijn: blad ruimen op het terrein en uit de goten, schilderen van terrasmeubilair, 
schoonmaken/opruimen en loodgieters- en timmerklussen. Het bestuur bedankt iedereen 
die aan het resultaat heeft meegewerkt. Zijn er nog suggesties op dit gebied, dan horen wij 
dat graag! Telefoon 0592-389273 Email:  maatschapwarmelts@zonnet.nl   
 
 

Rabobank Clubkas Campagne 
door Marchienus Nijsingh (penningmeester) 
 
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-
Drenthe hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart 
toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of 
stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar 
heeft de Rabo € 100.000 (incl. BTW en schenkingsrecht) te verdelen. De inschrijving voor de 
verenigingen en stichtingen is op 17 september gesloten. De Amer heeft in 2017 weer 
meegedaan met deze Campagne. Als onderwerp is aangegeven: verduurzaming van De 
Amer. Zoals bekend wordt op dit moment veel (achterstallig) onderhoud verricht in en om 
De Amer. Ook willen we de kosten met betrekking tot het energieverbruik verder omlaag 
brengen. Mede dank zij jullie steun kreeg de Rabobank 103 stemmen binnen voor De Amer. 
Dit aantal stemmen leverde een bedrag op van € 611,82. Dit bedrag zal uiteraard duurzaam 
worden besteed. Ik wil graag iedereen bedanken voor deze steun! 

mailto:maatschapwarmelts@zonnet.nl
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De Amer koestert haar vrienden. 
door Jos Hartman (bestuurslid Vrienden van de Amer) 
 
Hoeveel vrienden heeft een mens eigenlijk nodig? Met een handvol 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 zeker niet veroordelen. Vrienden dus, die je 
(menselijk) bestaan aangenaam en draagbaar maken. Hoe rijk moet je dan wel niet zijn als je 
zo’n 740 Vrienden hebt? Heel rijk zou je zeggen, en dat is echt uniek, maar … wie wil er nou 
geen Vriend van De Amer worden? Om het geld hoeft niemand dat (na) te laten. Voor nog 
geen euro per week doe je niet alleen een goede daad, maar krijg je er ook nog een hoop 
voor terug. Vriend van De Amer word je voor minimaal € 30,00 per persoon per jaar. Als 
gezin of huisgenoten (woonachtig op hetzelfde adres) kun je al deelnemen voor € 50,00 per 
jaar. Wat krijg je er dan voor terug: 

- ieder jaar het programmaboekje gratis toegezonden een week voor de inschrijving. 
(normaal € 5,00); 

- 25 % korting op alle CD’s en DVD’s die De Amer uitbrengt; 
- voorrang op inschrijving bij speciale Vrienden-concerten, zoals eerder dit seizoen bij 

Hans Theessink en Terry Evans; 
- de nieuwsbrief voor de Vrienden “Ameriteiten” ( verschijnt 2x per jaar). 

en 
- als extra service: 10% korting op alle genoten consumpties als je als Vriend van De 

Amer een feestelijke bijeenkomst (verjaardagsfeest, zoveel jarig huwelijksfeest, of 
iets dergelijks) organiseert in De Amer. Hiervoor kun je contact opnemen met Jos 
en/of Marlie Hartman (email: horeca@cafedeamer.nl of telefoonnummers resp. 
06-53912303 of 06-20134615). 

Vriend van De Amer word je vooral omwille van De Amer. Het komt voort uit het Amer-
gevoel. De Amer is niet alleen een belevenis, een verslavende ervaring, maar ook een 
cultureel baken in een wereld waarin grenzen meer en meer verdwijnen, social media 
overheerst, afstand steeds minder betekenis krijgt en tijd des te meer. Elders in deze 
Ameriteiten kun je lezen dat met name deze zomer en dit najaar veel en noodzakelijk werk is 
geleverd aan verduurzaming en onderhoud in en rondom De Amer. Nodig, omdat we 
allemaal nog lang willen blijven genieten van al die culturele activiteiten, die De Amer zo 
uniek maakt. De Vrienden van De Amer hebben daarbij een belangrijke financiële bijdrage 
geleverd, en ook daarom koesteren wij onze Vrienden van De Amer. 
 
 

Festival Zomerzinnen succes en Programmering Muziek 
door Albert Haar (vrijwilliger) 
 

Voor de tweede keer achtereen was het festival Zomerzinnen in Amen. Dit keer niet in twee 
grote tenten, maar in een tent en de boerderij van de familie Warmelts. En dit keer op 
zaterdag en zondag i.p.v. vrijdagavond en zaterdag. Het weer was prima dus de stemming 
zat er goed in. Afwisselende optredens van schrijvers en muzikanten. Het was een zeer 
gevarieerd programma met een prominente rol voor Adriaan van Dis. Dankzij de 
medewerking van Van Der Velde Boeken kregen alle gezinnen in Amen een boek van zijn 
hand. Zondagmorgen trad hij als eerste op en mochten inwoners uit Amen vragen aan hem 
stellen. Maar ook tijdens de koffie met krentenbrood liep hij gezellig pratend tussen de 
Amenaren. Jan de Haan had, met hulp van wat andere mensen, een mooi muzikaal 

mailto:horeca@cafedeamer.nl
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programma samengesteld met o.a. Rob Dekay, Jan Rot, Esther Groenenberg, Ernst Jansz en 
de Stroatklinkers. Schrijvers werden geïnterviewd door Annette Timmer, Sophie Timmer en 

ondergetekende (Albert Haar). Er 
waren theatervoorstellingen, een 
natuurwandeling en workshop. 
Kortom, een boeiend festival dat 
dankzij de medewerking van heel 
veel mensen een succes was. Er 
wordt nu al weer gewerkt aan de 
volgende editie. Ik heb afscheid 
genomen als voorzitter van 
Stichting Zomerzinnen. In mijn 
plaats is nu Mary Loman 
gekomen, oud-wethouder van 
Midden-Drenthe en oud-
burgemeester van Skarsterlân. 
 

Programmering Muziek 
Mijn vertrek als voorzitter van De Amer gaf mij de gelegenheid meer aandacht aan de 
muziek te besteden. Daarom was en blijf ik bij De Amer betrokken. Harry de Jong gaf enige 
tijd na mijn vertrek te kennen te willen stoppen met de programmering. Dat was de 
aanleiding dat Jan de Haan mij uitnodigde voor een gesprek over de programmering. Of ik 
daar wat meer bij betrokken zou willen zijn. Dat liet ik me geen twee keer zeggen. En zo is de 
situatie ontstaan dat Jan en ik elke veertien dagen bij elkaar zitten om zaken de 
programmering betreffende door te spreken. Gerrie van Barneveld levert daar, via de mail, 
zijn bijdragen aan. En er is een grotere groep mensen die met enige regelmaat in De Amer bij 
elkaar komen om suggesties te doen voor de programmering. Maar uiteindelijk beslissen 
Jan, Gerrie en ik. Ik moet zeggen dat het enorm leuk is. Muziek is voor mij altijd belangrijk 
geweest. Als programma-maker bij radio Drenthe, de Amer uiteraard, maar ook verder in 
mijn leven. Ik kan me geen dag zonder muziek voorstellen. Ik struin bij voortduring internet, 
Spotify e.d. af op zoek naar nieuwe muziek. Ik hoop jullie daar van mee te laten genieten. 
 
 

Wist u dat met veel nieuwtjes:  
door Ineke Touwen (coördinator vrijwilligers) 

 

1. Inschrijven in de woonkamer 
 
Het Amer Inschrijfweekend 2017 gaat de boeken in als: goed, 
gemoedelijk en warm. Binnen dan. De regen sloeg tegen de ramen, 
maar we hadden het goed: op De Deel klonk de band Moorland, in 
de hal stonden de gehaktballen te dampen en in de woonkamer (!) 
zat de traditiegetrouwe rij vrijwilligers achter hun groene mappen 
om iedere gast met naam en telefoonnummer te noteren. 
Gezelliger wordt het niet. 
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2. Nieuws van Harry de Jong 
Tijdens de inschrijfdag verbaasde menigeen zich over een aangeplakte poster. Hierop was te 
lezen dat de Amer een (nieuwe) administratieve duizendpoot zocht. Om de gasten- 
administratie van Harry de Jong over te nemen. Want: Harry besloot te stoppen met zijn 
Amerwerk.Maar: Harry heeft nog eens nagedacht. Het vinden van een vervanger bleek niet 
makkelijk en het doen van de gastenadministratie is een mooie klus, die hij met plezier doet. 
Hij kwam tot een nieuw besluit. Hij blijft! Hij blijft aanspreekpunt voor de gasten. Hij blijft ze 
met aandacht & op z'n Amers te woord staan. Hij blijft ze met een Appje herinneren aan de 
concerten waar ze voor gereserveerd hebben. Hij blijft de dagelijkse mailstroom verwerken. 
Kortom: hij blijft dé Harry de Jong van De Amer. Het bleek nog niet de tijd om te stoppen. Zo 
gaat het en zo is het. Het Amerhart klopt. Soms harder dan we zelf vermoeden.  
 
3. Nieuwe kassa 

Geschreven bonnen en BTW berekeningen met de hand…..het klinkt 
idyllisch. Maar het is, om eerlijk te zijn, gewoon ontzaglijk veel werk. Dus, 
De Amer heeft besloten iets radicaal moderns toe te laten binnen haar 
muren: een nieuwe digitale kassa. Wilt u nog zo’n ouderwets geschreven 
bonnetje? Fiets dan één dezer weken op een zaterdag naar De Amer. Pak 
wat rust, bestel een lekker bakje koffie met appelgebak (überhaupt een 
aanrader!) en laat de rekening voor u opmaken. Let op: dit kan nog t/m 

december 2017, daarna komen de digitale bonnen.  
 
4. Uitbreiding parkeerplaats   

Een sterke ploeg mensen, wat stevige 
machinerie en de kordate leiding van 
bestuurslid Wilma Warmelts leidde tot 
rigoureuze uitbreiding van de parkeerplaats. 
Het busje van de artiesten kan er staan. En een 
hele set auto’s extra. Hoe hebben we ooit 
zonder gekund. 
Het vriendelijke verzoek blijft wel om bij een 
bezoek aan De Amer zo netjes mogelijk in te 
parkeren en vooral ook de aanwijzingen van de 
parkeerwacht op te volgen! 
 

5. Zummer op zien Zundags    
Het lijkt alweer maanden geleden nu we in het 
winterseizoen verkeren. Maar afgelopen zomer 
waren er weer mooie akoestische optredens in 
het Café of buiten op het terras bij De Amer. 
Altijd sfeervol, vooral wanneer het weer 
meewerkte. De samenwerking met de 
Groninger Songwriters Circle is goed bevallen. 
Deze club wil graag jonge singer-songwriters 
een podium bieden om hun kunnen te tonen. 
Het is vast voor herhaling vatbaar.  
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Amerliefhebbers, hele fijne feestdagen toegewenst! 
Op naar 2018 vol muzikale en sfeervolle optredens. 

 
 
 
 
Reacties en bijdragen kunnen gemaild worden naar: redactie@cafedeamer.nl  
 
Tot de volgende ‘Ameriteiten’! 
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