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Nieuws van Bestuur Stichting De Amer 
door Peter Sluiter (voorzitter) 
 
Beste vrienden, vrijwilligers en medewerkers van De Amer, 
Het zal in het afgelopen half jaar niemand zijn ontgaan dat er in en om De Amer hard is 
gewerkt. Het meest in het oog springend is wel de uitbreiding van de parkeerplaats. Waar 
we tot twee jaar terug bij drukte konden terugvallen op een aantal parkeerplaatsen bij de 
familie Koekoek, kunnen we nu meer auto’s op eigen terrein kwijt. En dat scheelt ergernis bij 
omwonenden en vermindert schade aan de bermen. 
Aan de buitenkant van het gebouw is het (hoog)nodige onderhoud gepleegd en ook binnen 
is er flink geklust, met als opvallendste onderdeel de restauratie van de twee deuren van de 
gelagkamer richting deel. Werkelijk schitterend gedaan!  
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Heel veel van al dat werk is door vrijwilligers gedaan en daar zijn we hen zeer dankbaar voor. 
Daarnaast waren er klussen waarvoor we een bedrijf of een ZZP-er moesten inhuren. En op 
de een of andere manier komen die vrijwel altijd met Amer-vriendelijke offertes. Hoe mooi is 
dat? 
Onze nieuwe huurster Inge vd Graaf heeft het woongedeelte van De Amer opgeknapt en 
dankzij Jos en Marlie Hartman kreeg de woning een eigen keukenblok.  
Al die opknapperij kost natuurlijk linksom of rechtsom geld. En eerlijk is eerlijk, de spaarpot 
van café De Amer heeft de afmetingen van een tafelzout-strooiertje. Maar gelukkig zijn er de 
Vrienden. Met hen hebben we kunnen afspreken dat zij het onderhoud dat tegelijkertijd 
verduurzaming is, voor hun rekening willen nemen. Daar zijn we als Amer-bestuur 
ontzettend blij mee! Toen ik onlangs Vriendenvoorzitter Dirk Mulder bedankte voor al die 
genereuze hulp, wilde hij er eigenlijk niets van weten. “Ach, is wel goud, mien jong”, zei Dirk. 
En dat was het dan. 

 
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan 
het concertprogramma voor het seizoen 
2018 – 2019. Het belooft een evenwichtige 
mix te worden tussen vertrouwde namen 
en ruimte voor nieuw talent. Dat laatste, 
ruimte bieden voor nieuw talent, is een 
bewuste keuze. Het is immers te 
gemakkelijk om op ‘save te spelen’ en 
alleen maar artiesten te boeken waarvan 
we zo goed als zeker weten dat ze tot een 
uitverkocht concert leiden. Nieuw talent 

moet kansen krijgen, ook - of misschien wel juist- in De Amer. Mooie voorbeelden daarvan 
zijn Douwe Bob en Tangerine. Zij speelden als nieuw talent in De Amer, lang voordat ze 
landelijk doorbraken. 
 
Misschien wat minder goed nieuws voor komend seizoen, is de stijging van de toegangsprijs. 
Voor het eerst in bijna tien jaar (!) ontkomen we er niet aan om de tickets duurder te maken. 
Van € 17,50 naar € 19,-. Van die stijging gaat er één euro rechtstreeks naar de artiest. Twee 
kwartjes gaan naar De Amer ter bestrijding van de stijgende kosten. 
Deze prijsstijging gaat ons aan het hart, maar is onontkoombaar. We rekenen op begrip 
daarvoor en stellen er tegenover dat je nergens anders dan in De Amer voor minder dan 
twee tientjes zulke kwalitatief goede concerten in zo’n prachtige intieme sfeer krijgt. 
 
Komende zomer hebben we opnieuw ‘Zummer op zien Zundags’. Singer-songwriters die op 
zondagmiddag hun liedjes op ons terras ten gehore brengen. Geen grote  bands, geen 
decibellen, geen grote versterkers, maar gewoon luisterliedjes die ons terras een eigen 
warme sfeer geven. Zo relaxed kan het in Amen zijn! 
 
Tot slot van dit stukje nog een persoonlijke noot.  
Toen ik vorig jaar Albert Haar als voorzitter opvolgde, zei ik dat ik dat voor hooguit een jaar 
wilde doen.  Dat leek mij al heel wat. Maar ik heb er met De Amer zo veel plezier in dat ik 
samen met Wilma, Jos, Marchienus en Jan-Albert, nog wel een poosje verder wil. En zij met 
mij. Dus dat gaan we dan ook maar doen.  Amen. 
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Vele jaren van Wagenborgen naar café De Amer,  
door Willem Noordstrand (bezoeker van het eerste uur) 
 
Ik woon nu 40 jaar in Wagenborgen en las in  de krant wel eens stukjes over “De Amer”. 
Vaak recensies, maar ja dan was de artiest al geweest. In de jaren 90 ging ik voor het eerst 
naar De Amer. Op zondag zou er een concert zijn van Cris Jones en Lizz Meijer. Ik kende een 
Cris Jones, maar dit was een andere. Bij de Amer aangekomen, was dit concert gecanceld, 
maar er was een vervanger, Mike Silver. Was een mooi intiem concert. Had toen de smaak 
wel te pakken. De muzikanten stonden op 1 en wij mochten luisteren!! 
Moest er wel 50 km voor rijden, maar dat was geen bezwaar. Hierna zijn er veel memorabele 
concerten gevolgd. Veel artiesten ontmoet, zelf 2 maal in het voorprogramma mogen 
spelen. De sfeer in De Amer, Ab en Ineke en de rest, wat apart!! Of zo als Ab het altijd zei, 
“Het is een onthaastings café”!   Goede sfeer leuk publiek en mooi en goed geluid!!! Ook al 
was het wel eens krap met zitten, maar daar door werd het ook wel een warm nest. 

Muzikanten die buiten hun zelf gaan en de emoties die dan 
de overhand krijgen. Doug MacLeod die het nummer : I’ve 
been forgotten “ met de tranen over de wangen beëindigt 
en ik hem, als goede vriend, dan troost. Huub van der 
Lubbe die met twee gitaren komt en regelmatig vergeet de 
juiste gitaar aan te zetten en mij dan vraagt of ik niet bij 
hem wil werken. Ook memorabel was het optreden van 
Ralph na zijn periode van ziekte. Vader en moeder en zus 
op de eerste rij als buffer en  daar ging hij, kippenvel en bij 
menige luisteraar tranen. Wat mooi en intiem!! Dat je dat 
mag mee maken. Zo zijn er zoveel momenten. Mijn 
voorkeur gaat uit naar singer-songwriters, de akoestische 
blues, muziek gemaakt van uit het hart!! 

Willem met Josie Kuhn in April 2010. 
 
 

De magie van een concert en wat er aan vooraf gaat 
door Ineke Touwen (coördinator vrijwilligers)   

Een Amer-concert is een 
mooie mix van vertrouwde 
Amertraditie en de 
verrassende magie van de 
dag. De uren of eígenlijk de 
dágen voor het concert 
gebeuren er grote en kleine 
dingen in De Amer die deel 
zijn van die traditie en van 
de magie. U, als Vriend, mag 
in deze nieuwsbrief even 
gluren in die uren waar u 

normaliter niets van meekrijgt. 
De voorbereidingen voor ieder concert beginnen steevast in de keuken. Een aantal dagen 
van tevoren komen de grootste soeppannen, die onze Amerpitten kunnen dragen, uit de 
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kast. De keukenprinses van dienst (vaak Marlie) snijdt de ingrediënten en laat ze pruttelen 
tot de winterse erwtensoep of de zomerse groentesoep precies de smaak heeft die ze wil. 
Ooit stonden ook de Amergehaktballen te braden op deze pitten. Maar de hoeveelheid 
ballen die er inmiddels doorheen gaan, vroeg al jaren geleden om een oplossing buiten onze 
keuken: een slager die ze volgens het Amerrecept maakt. Hij komt ze brengen met zijn busje 
en ze gaan meteen in de grote vrieskisten die we in de voormalige koestal hebben staan. 
Ruim voor het concert laten we ze rustig ontdooien om ze vlak voor het concert op het vuur 
te zetten in de pannen die u kent (lekker in hun eigen jus), de pan met soep ernaast. Tegen 
de tijd dat de pauze begint, zijn soep en ballen precies op temperatuur en klaar om van te 
genieten.  
Los van al deze verwarmende zaken voor de innerlijke mens, beginnen we ook ruim voor 
ieder concert met een aantal andere cruciale verwarmende zaken. Om te beginnen: een 
warm ontvangst voor de artiesten. Een paar uren voor het concert heten de gastheer/vrouw, 
de geluidsman en de barman/vrouw de artiesten welkom en zorgen dat ze zich thuis voelen. 
Ook de mensen die de zaal opbouwen zijn er vaak al vroeg. Zij zetten de stoelen en tafels op 

hun plek, waarna de artiest en de geluidsman in alle 
rust kunnen starten met de soundcheck. De deuren 
gaan dicht en er is volle concentratie om precies het 
juiste geluid voor dit concert tevoorschijn te kunnen 
halen. Ondertussen druppelt in het café de rest van 
de Amerconcertploeg binnen: de mensen van de 
kassa, Roel voor de beeldopnames en vaak 
verschijnen ook Harry en Jan ten tonele om als vaste 
bakens plaats te nemen aan de stamtafel. Harry heeft 
steevast de lijst met gasten bij zich (uiteraard tot op 
de laatste minuut en de laatste letter bijgewerkt met 
Tippex). Een dik uur voor het concert steekt de hele 
ploeg de koppen nog even bij elkaar om de 
bijzonderheden door te nemen en de taken te 

verdelen. Alles is klaar om te beginnen. U als gast arriveert, neemt wat te drinken, vindt een 
plek, de lichten worden gedimd en traditie en magie kunnen wederom hun werk gaan 
doen…  
 
Wist u dat: 
 
1. Festival Zomerzinnen is dit jaar in Dwingeloo! Op zaterdag 16 juni  
            van 16.00-23.00 uur. www.zomerzinnen.nl 
2. Inschrijfdag nieuw seizoen is zaterdag 18 augustus! 
3. Toegangsprijs concert wordt na de zomer € 19,00! 
4. Mooi compliment via Mailbericht n.a.v. Optreden Ellen te Damme:  
Beste mensen, wat hebben wij gistermiddag genoten van het optreden van zo een groot 
artiest in zo'n voor haar kleine locatie! Een rasartiest. We vinden het geweldig dat jullie dit 
voor elkaar hebben gekregen. Vooral de kleinschaligheid van De Amer, het persoonlijke en 
de gezelligheid die dit met zich meebrengt. TOP ga zo door !!!Vriendelijke groet, Steef en 
Akke 
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Wie is die penningmeester van Bestuur De Amer? 
door Peter Sluiter (voorzitter) 
 
Misschien is hij niet het meest op de voorgrond 
tredende bestuurlid. Maar de 67-jarige Marchienus 
Nijsingh uit Exloo doet als penningmeester De 
Amer  ‘in stilte veel goeds’. Hij houdt het wel en 
wee van De Amer goed in de gaten en voorziet het 
bestuur elke drie maanden van een financieel 
overzicht. Marchienus begon in 1970 bij een groot 
landelijk accountantskantoor. Na z’n SPD-opleiding 
volgde hij met succes de opleiding tot accountant. 
Tegenwoordig is hij eigenaar van Nijsingh Advies 
Exloo dat zich bezig houdt met accountantsadvies, 

jaarrekeningen en belastingzaken. In z’n vrije tijd hanteert hij vaardig de staande bas. Niet 
met de ambitie om er ooit wereldberoemd mee te worden. Maar gewoon, omdat hij samen 
met z’n bandje muziek maken een heerlijke vorm van ontspanning vindt.  
 
 

Zummer op zien Zundags: 
door Jos Hartman 
 
Zoals elders al aangegeven, gaan we ook dit jaar weer Zummer op zien Zundags (ZozZ) 

houden. Akoestisch of licht 
versterkt op het terras, en bij 
slecht weer binnen. Noteer de 
data alvast: we beginnen zondag 
8 juli en vervolgens elke zondag 
t/m 26 augustus. In totaal 8 keer 
dus, tussen 14.00 en 17.00.  
De organisatie is deze keer in 
handen van Ellemijn Warmelts, 
personeelslid. Ik vind het 
hartstikke leuk dat zij deze ZozZ-
kar gaat trekken.  
Op het moment van schrijven is 
de line-up nog niet bekend, maar 
Ellemijn zal haar uiterste best 
doen om een mooie line-up te 

verzorgen met afwisseling tussen jonge en beginnende artiesten met de al wat meer ervaren 
artiesten. 
Houd de website in de gaten, want op het moment wie wanneer gaat optreden, zullen we 
dat aldaar bekend maken. 
 

 
 
 

http://nijsingh.nl/
http://nijsingh.nl/
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Personeel gezocht: 
door Jos Hartman 
 
Op dit moment hebben we als Stichting De Amer 8 horeca-medewerk(st)ers in dienst. Een 
zeer enthousiast en gemotiveerd team, waar ik heel blij mee ben. En gelukkig kennen we 
weinig verloop en dat is ook een goed teken. En daarnaast zijn ze ook niet vaak ziek of 
geblesseerd. Het is echter wel zo dat het team voor de helft bestaat uit studerende 
jongeren, die op een gegeven moment allemaal hun eigen toekomst weg gaan inslaan, en 
dat is volledig terecht natuurlijk. M.a.w. een klein, hecht team heeft veel voordelen, maar 
kent ook beperkingen. Daarom zoeken we eigenlijk uitbreiding van het team met liefst 2 
personen: een jonger iemand (vanaf 15 jaar) en een ouder iemand, en liefst iemand uit de 
(directe) omgeving van De Amer. 
Ben je geïnteresseerd en lijkt het je erg leuk om met een enthousiast en gemotiveerd team 
samen in De Amer te werken, meld je dan bij mij aan (Jos Hartman, tel.06-53912303  
email: joshartman@me.com of horeca@cafedeamer.nl).  
 
 

Van geestelijke vloer naar culturele vloer 
door Wilma Warmelts (bestuurslid)  
 
De week na Pinksteren zal begonnen worden met het 
vervangen van de vloer in de cafézaal, tevens worden de 
gaskachels vernieuwd. Qua planning, overleg met 
timmerman Remko, inzet vrijwilligers en uitzoeken van 
materialen is dit een klus die enige voorbereiding vraagt. Er 
is lang nagedacht over de aanschaf van een nieuwe vloer 
maar wat past nu het beste bij De Amer? Welnu, het wordt 
een vloer met een verhaal: De bewoners van de kerk in 
Hijum (Yannick en Thomas) hebben besloten de houten 
kerkvloer te verkopen aan De Amer. Hijum ligt zo'n beetje 
20 km boven Leeuwarden en de kerk is gebouwd in 1877. 
Yannick Jonathans is een Broekstreker (Ekehaar) en hij en 

Thomas vinden het een erg leuk idee dat hun vloer in De Amer komt te liggen. Nou, dat 
vinden wij ook! Wij zijn vorig jaar gestart om De Amer te 'verduurzamen' en dit is weer een 
stap voorwaarts!   

 

mailto:joshartman@me.com
mailto:horeca@cafedeamer.nl
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Attente Muzikanten 
door Jacqueline Heringa (bezoeker) 
 
Het is zaterdagavond 10 februari en het wordt onvergetelijk. Dandelion treedt op en of ze je 
nu wel of niet kent.......je vergeet ze niet meer. Een genot om naar te kijken maar nog 
mooier om te horen. En dan jonge gasten waar je niet direct denkt aan zulke grootse 
muzikale talenten. Blijken ze uit Volendam te komen, dat spreekt voor zich, toch? Hoewel 
dat zegt nog niks over attent zijn! Bij de eerste set zat de stemming er direct in, iedereen 
genoot zichtbaar. Toch hadden diverse bezoekers wat moeite met het volume en deelden 
dat met de benaderbare jongens. Na de pauze starten ze A capella, een combinatie van 4 
stemmen, zo verschillend en zo harmonieus. Nog meer akoestische versies volgden in 
afwisseling met versterking van het aanpaste geluid. 
Muzikanten die luisteren naar reacties van het publiek en hun optreden daar op afstemmen. 

Petje af. Maar ook zij lieten blijken 
onder de indruk te zijn van ons als 
luisterend en genietend publiek. Als 
uitsmijter liepen ze de zaal in en 
zongen nog een keer met hun 
wonderschone stemmen in de rondte.  
Laat ze maar terugkomen! 
 
Paul Bond, Peter Schilder, Joey 
Karregat en niet zichtbaar Wouter 
Tol(o.a. Drums). 

 
 
We kunnen niet zonder onze Vrienden!     
door Jos Hartman (bestuurslid van De Vrienden) 

 
Incasso’s 2018: 
Ter informatie voor alle Vrienden van De Amer: 
De vrienden-bijdrage voor 2018 zal dit jaar eind mei/begin juni worden geïncasseerd. Het 
komt helaas nog wel eens voor dat niet alle incasso’s om uiteenlopende redenen kunnen 
worden uitgevoerd. Eén van die redenen is bijv. dat het bankrekeningnummer niet meer 
overeenkomt met de naam in ons Vrienden-bestand, doordat men bijv. van 
bankrekeningnummer is veranderd. Wij zouden het zeer op prijs stellen als dergelijke 
mutaties ook aan onze secretaris, Jean Paul Blain, worden doorgegeven. Dat kan via email 
naar vriend@cafedeamer.nl. 
 
Word Vriend(in) van De Amer, en wat krijg je daarvoor terug: 
Vriend(in) 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 (normaal € 5,00); 
- 25% korting op alle CD’s en DVD’s die De Amer uitbrengt; 

mailto:vriend@cafedeamer.nl
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- voorrang op inschrijving bij speciale Vrienden-concerten, zoals onlangs bij bijv. Ellen 
ten Damme; 
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 /  
06-20134615) 

- en misschien wel het allerbelangrijkste: het gevoel van De Amer. 
 
Vriend(in) worden van De Amer kan op verschillende manieren: 

- via de Website van De Amer; 
(http://www.emailmeform.com/builder/form/3mYb2fcd09aaptu) 

- via een Vrienden-kaart, verkrijgbaar in het café; 
- of een telefoontje naar Jos Hartman 06-53912303 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij van de redactie wensen jullie een zonnige zomer. 
 
Reacties en bijdragen kunnen gemaild worden naar: redactie@cafedeamer.nl  
Tot de volgende ‘Ameriteiten’! 
 
 

mailto:horeca@cafedeamer.nl
http://www.emailmeform.com/builder/form/3mYb2fcd09aaptu
mailto:redactie@cafedeamer.nl

