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Woord voor de Vrienden van de Amer
door Peter Sluiter (voorzitter)
Beste Vrienden,
De Amer heeft een moeilijke tijd achter de rug. Het volkomen
onverwachte overlijden van Jan de Haan trof ons als een
mokerslag. In de eerste plaats omdat we een buitengewoon
aimabel mens kwijt raakten. Jan was toch een soort
middelpunt van de Amer. Bijna altijd aanwezig en voor
iedereen aanspreekbaar. Maar ook drijvende kracht achter de
programmering. Na Jan’s overlijden veranderde de wereld ook
voor zijn goede vriend Harry de Jong. Harry’s besluit om te
stoppen met zijn Amer-werkzaamheden viel dan ook goed te
begrijpen, maar het maakte de situatie voor het bestuur er niet
gemakkelijker op.
Gelukkig echter bleek de Amer een vitale community en
meldden zich mensen die wilden proberen om de gevallen
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gaten op te vullen. Of dat lukt gaan we komend voorjaar zien. Slaagt de
programmeringscommissie erin om voor het seizoen 2019 – 2020 een programma te
presenteren dat “Amer-waardig” is? Een programma dat aanslaat bij het Amer-publiek en
een mooie balans laat zien tussen blues, singer-songwriters, Americana en een paar
eigenzinnige specials. Ik hoop het van harte, want de Amer is een waardevol pareltje in het
Drentse culturele landschap en dat moeten we koesteren!
De reserveringstaken van Harry de Jong zijn intussen overgenomen door Ad Pluijmers. Hij
stelt zichzelf in dit nummer van Ameriteiten voor. Ad is aan een pittige klus begonnen, maar
jullie kunnen lezen dat hij er zin in heeft en er echt iets van wil maken.
Het afgelopen jaar is het gebouw van de Amer tussen de bedrijven door flink op de schop
geweest. Er is veel achterstallig onderhoud weggewerkt en er is aan verduurzaming gedaan.
De parkeerplaats is vergroot, de cafévloer is vernieuwd én geïsoleerd, er is dubbel glas
aangebracht, er is volop geschilderd en getimmerd en de verwarming is vervangen. Om
maar eens een greep te doen uit een lange lijst van klussen, klussen en nog eens klussen. Het
geld dat voor die klussen nodig was kwam bij de Vrienden vandaan. Zonder hun genereuze
bijdrage was dit allemaal niet mogelijk geweest. Heel veel dank dus, beste Vrienden!
Al die klussen zijn echter niet alleen een kwestie van geld, maar ook van mankracht (m/v). En
ook daaraan heeft het de Amer niet ontbroken. De klussenploeg heeft ongelooflijk veel werk
verzet. Soms alleen, maar vaak ook samen met professionele bedrijven, zodat de facturen
van die bedrijven betaalbaar bleven.
Als ik het voorgaande kort zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen dat de Amer een
moeilijk jaar heeft gehad, maar dat we er met vereende krachten in slagen om de Amer
toekomst te bieden. En hoewel het je openlijk trots tonen niet bepaald in de Noordelijke
volksaard ligt, vind ik dat we in dit geval daar best een kleine uitzondering op mogen maken.
Niet te lang natuurlijk en ook vooral niet te uitbundig, maar een klein kwartiertje als
niemand kijkt, dat moet kunnen!

Afscheid na 15 jaar!
Door Ineke Touwen(coördinator vrijwilligers)
15 jaren lang was hij een rots in de Amerbranding: Harry de Jong.
Wilde je reserveren voor een concert? Je mailde Harry. Werd je
ziek en kon je toch niet komen? Je belde Harry. Was je vergeten of
je nu wél of géén kaartje gereserveerd had tijdens de inschrijfdag?
Harry sms-te je (niet slechts op aanvraag, maar standaard, een
paar dagen voor ieder concert). Stond je op de reservelijst voor
een concert? Harry belde je zodra er plek
was. En kwam je binnen in De Amer? Harry
zat steevast aan de stamtafel. Harry en De
Amer waren de afgelopen 15 jaren
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet
alleen voor gasten, maar ook voor artiesten.
Samen met Jan de Haan verzorgde hij dik
tien jaren de programmering van de
concerten (de laatste paar jaren wat meer op
de achtergrond, maar toen Jan overleed stond Harry paraat om er voor
te zorgen dat het programma 2018/2019 rond kwam). Harry was een
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baken. Voor de artiesten, voor de gasten en zeker ook voor Jan. Toen Jan overleed, verloor
Harry zijn Amer-maatje waarmee hij al deze werkzaamheden deed. Maar bovenal verloor
Harry zijn kameraad. Voor Harry het moment om te besluiten te stoppen met zijn werk voor
De Amer. Een grote afscheidsbijeenkomst met veel mensen, toeters en bellen past niet bij
hem en wilde hij niet. Het werd een intiem afscheid in klein gezelschap op een zonovergoten
dag in oktober. Een dag waarop we stilstonden bij 15 jaren Harry & De Amer. Samen met (zijn
vrouw) Ellis namen we hem mee on tour. In een ronkende open Cadillac met Cuby & The
Blizzards schallend uit de boxen: 'Another day, another road'... Het was een tour over de
Drentse Bluesgronden. Met videoboodschappen van artiesten en een persoonlijk Amerboek
voor Harry vol waardering, foto’s en verhalen. En ter voltooiing van de dag: de onthulling
van zijn foto op de Amer ‘Wall of Fame’, midden tussen de artiesten. Omdat hij samen met
Jan geschiedenis schreef in De Amer.

Inschrijfdagen in vertrouwde sfeer
Door Ineke Touwen (coördinator vrijwilligers)
18 & 19 augustus 2018 begonnen we dit Amerseizoen. Met een grote ploeg vrijwilligers en
een goedgemutste stroom van gasten (waarvan de eersten al om 05.45 uur arriveerden…).
De sfeer was uitstekend. De
muziek in de tuin maakte het
buiten aangenaam zitten. Binnen
volgden de rijen inschrijvers elkaar
gestaag en gedisciplineerd op. Met
voor de eerste honderd mensen
als
extra
verrassing:
een
tongstrelende truffel van ‘Taarten
Ria’ (Ria is een zeer gewaardeerde
en immer bakkende vrijwilliger in
De Amer). Al deze omlijsting is
natuurlijk heerlijk, maar waar het
uiteindelijk om draait zijn de
concerten. In de muziek vinden we
elkaar. En het blíjft ieder jaar weer
spannend wat het geboden muziekaanbod doet en hoe het valt... Het programma 2018/2019
viel goed. Met als ontroerende recordbreker het 'Verrassingsconcert & Eerbetoon aan Jan de
Haan'. Dat was binnen een uur uitverkocht.

Organisatie Amer vol energie verder!
Kennismaking met de nieuwe reserveringsman Ad Pluijmers
Nog maar net een paar weken actief voor De Amer en nu al het verzoek gekregen om “een
stukje te schrijven waarin je jezelf voorstelt als degene die de reserveringen regelt”.
Eerst dan maar iets over mijn achtergrond. Op dit moment met vrouw en dochter wonend in
het dorpje Loon, maar geboren en getogen in het dorp Rhoon, vlakbij Rotterdam. Na studie
en militaire dienst ben ik in 1983 voor Shell gaan werken als topograaf. Met mijn vrouw heb
ik 14 jaar in diverse uithoeken van de wereld gewoond, alvorens in Assen neer te strijken
voor een periode van 20 jaar NAM. Daar heb ik o.a. veel samengewerkt met Jos Hartman.
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Eind 2016 heb ik gebruik gemaakt van een vertrekregeling, waarna ik van mijn vervroegde
pensioen ben gaan genieten. En dat bevalt prima.
In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier diverse
concerten van De Amer bezocht. Ik ben geen grote kenner,
maar wel een liefhebber van muziek, van blues en van de
jaren ’70 symfonische en hardrock uit mijn jeugd. Zelf zing ik
graag: in 2002-2003, nog de tijd van Ab Sligter, heb ik zelfs
tweemaal met a-capella groep Akkoord in De Amer
opgetreden!
Twee maanden geleden, in de pauze van het concert van Nico
Dijkshoorn, kwam Jos met de vraag “Ad, zou jij iets willen
doen voor De Amer?”, waarna hij uitlegde dat er iemand
gezocht werd om de rol van gastenreserveringen op zich te
nemen. Die taak had de onvermoeibare Jos er tijdelijk bij zijn
vele andere taken bijgedaan, na de helaas noodzakelijke
herverdeling van de vele rollen die Jan de Haan en Harry de Jong in de afgelopen jaren
hadden vervuld. Na een paar gesprekken, waarin de ‘uitdagingen’ van deze rol niet werden
verbloemd, heb ik besloten dat het tijd was om ook eens wat terug te doen voor De Amer.
Vanaf 1 november is dus mijn taak begonnen en ligt de dikke map met handmatig ingevulde
reserveringen lijsten op mijn bureau, samen met de bijbehorende mobiele telefoon. Als die
overgaat krijg ik al de opmerking van vrouw/dochter “hé, je werktelefoon gaat”… Het is
mooi om mensen aan kaartjes voor hun favoriete artiest te kunnen helpen. Het is ook een
uitdaging om de zaal zo vol te krijgen dat de artiest (en De Amer) er financieel het meeste
uithaalt, maar dat het aantal aanwezigen in de zaal wel binnen de vergunningseisen blijft.
Wat mij in deze eerste periode al snel duidelijk is geworden, is dat ik maar een klein radertje
ben in het immense netwerk van Amer-vrijwilligers: bestuur, programmacommissie, webbeheer, pand- en tuinonderhoud, horeca, gastheren/vrouwen en zaalmedewerkers, kassa,
licht/geluid, foto/video, verkeersregelaars, Vrienden, Nieuwsbriefredactie en vast nog meer…
Ik hoop daarin mijn bescheiden bijdrage te kunnen leveren.
Met bijna alle gasten van De Amer zal ik op een zeker moment digitaal contact gaan hebben.
Mijn verzoek aan hen is om (ook al heb je soms heel lang geleden een optreden geboekt)
ook altijd te komen opdagen. Afzeggen mag, maar graag zo op tijd mogelijk, dan kunnen we
vaak anderen blij maken die nog op de wachtlijst staan!
Het Amer programmeringsteam(PG), door Jeanette Kip
In 2016/2017 is op initiatief van Jan de Haan en Harry de Jong een denktankgroep bij elkaar
gebracht. Oud voorzitter Albert Haar werkte daar o.a. ook aan mee.
Het idee was om de programmering van de Amer met meer mensen te gaan doen!
De bijeenkomsten waren gezellig, er werd heerlijk over muziek geouwehoerd, maar in de
praktijk bleef m.n. Jan “ gewoon” de programmering doen…
Dat dat eigenlijk anders moest in de toekomst was iedereen het over eens. Tot onze schrik
werd dit, door het overlijden van Jan de Haan in juni '18 en daarna het afscheid van Harry de
Jong, opeens de realiteit.
In augustus nodigde het bestuur de denktank uit om te praten over de toekomst van de
Amer en daarmee onlosmakelijk verbonden; de programmering.
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Een aantal mensen uit de denktank gaf aan wel een rol hierin te willen spelen en een aantal
niet. Een oproep onder de vrijwilligers door het bestuur leverde verder geen nieuwe
aanmeldingen op.
We zijn in augustus gestart met 2 duo’s: Ron Spaan en Roelf Rozema voor het
“bluesgebeuren” en Edy Viswat en Patrick van Hees voor de andere genres muziek.
De duo’s worden ondersteund door Gerrie van Barneveld die heel veel muziekkennis heeft
en de Amer geschiedenis goed kent.
Jeanette Kip is een soort ”Haarlemmerolie” en beheert de booking@cafedeamer.nl mailbox
waar dagelijks nieuwsbrieven en veel open sollicitaties(om in de Amer te komen spelen) van
bands en bookers binnenkomen.
Het PG team komt elke 14 dagen bij elkaar, want behalve het programmeren moesten we
meteen aan de bak om de concertbegeleiding op te pakken. Het programma voor dit seizoen
was immers al rond op enkele verrassings- en vrienden concerten na. Het is verder een hele
klus de eerder gemaakte afspraken met artiesten en bookers te checken. Een voordeel
hiervan is dat de programma duo's zo contact legden en de nieuwe wijze van programmeren
konden uitleggen. Waardevol voor de toekomst.
Het PG team zou graag horen van Amer bezoekers, de vrijwilligers en ook de optredende
muzikanten welke muziek zij graag in de Amer zouden willen beleven. Het plan is om een
bord in de Amer op te hangen waar namen opgeschreven kunnen worden. Nog een mooi
idee van Jan de Haan!
Ondanks de hele klus krijgt het PG team energie van alles wat er bij komt kijken.

Team voor Communicatie , PR en Marketing door Jan Albert Westenbrink
(bestuurslid)
Het team maakte reclame voor De Amer door Sint in een bootje genaamd “de Amer” aan te
laten meren in Huizen.
Terwijl het concertseizoen van De
Amer al weer drie maanden draait,
wordt ondertussen gewerkt aan
veranderingen en hier en daar aan
een gewijzigde aanpak. Zo is er een
team
samengesteld
voor
de
programmering. Ook heeft Jos als
interim een tijdje de reserveringen
opgevangen. Die taak is nu
overgenomen door Ad Pluijmers.
Recent is voor de Communicatie, PR
en Marketing een nieuw team
ingericht: het CPM team.
Het
voortouw is genomen door bestuurslid Jan Albert Westenbrink. De teamleden zijn Ria Pronk,
Willy Holt, Roelof Hoekman, Inge van der Graaf en Flip Vellinga. De afgelopen tijd hebben
zij de procedures en de vele taken in kaart gebracht. Alle activiteiten zijn er uiteraard op
gericht om zoveel mogelijk bezoekers bij concerten in De Amer te krijgen. Daarvoor kunnen
verschillende middelen worden ingezet. Je kunt daarbij onder andere denken aan
persberichten voor komende concerten, aan berichten voor de Nieuwsbrieven aan de
Vrienden van De Amer en onze mailvolgers, berichten voor Facebook en concertverslagen.
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Ook de productie van het programmaboekje en het onderhouden en vormgeven van de
website berust bij het PCM-team, dat de meeste taken ondertussen onderling heeft
verdeeld. De resultaten van het werk van de teamleden heb je als het goed is al voorbij zien
komen.
Het team wil graag weten en laten zien wat het effect is van alle inspanningen op het terrein
van pr en communicatie. Er zijn al wat cijfers bekend. We houden een overzicht bij van de
ontwikkeling van de reserveringen tussen de inschrijfdag en het werkelijke aantal aanwezige
en betalende bezoekers. Over de afgelopen drie maanden valt te melden dat we een
gemiddelde bezetting hadden van 78 procent. Dat houdt in dat we gemiddeld 75 stoelen per
concert bezet hadden (onze maximale bezetting is 95 plaatsen). Op de intekendag was de
gemiddelde bezetting voor de concerten 58 procent. Je mag hier uit afleiden dat we, mede
door de inzet die we leveren in de communicatie, in staat zijn om de zaalbezetting met 20
procent te laten stijgen.
Het PCM-team heeft nog een wens. We willen graag de huisstijl onder handen nemen en die
in alle onze uitingen doorvoeren. We zoeken binnen ons vrijwilligersbestand een paar
mensen die de expertise en vaardigheid hebben om ons daarbij te adviseren. Wellicht
kunnen zij ons ook ondersteunen bij de uitvoering. Wie zich geroepen voelt om hier een
bijdrage te leveren, kan een bericht sturen naar Jan Albert. janalbert@westpart.nl

Wist u dat:


Het programmaboekje van dit seizoen een ware ode is aan wijlen Jan de Haan.



Marlies Meinen sinds afgelopen zomer nieuw binnen het horecateam is.



I.v.m. regels van de brandweer het aantal zitplaatsen in de concertzaal nu 95 i.pv.
100 is.

Zonder Vrienden bestaat niet!
door Jos Hartman (penningmeester St. Vrienden van de Amer)
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.
Vriend(in) worden van De Amer kan op verschillende manieren:
1. via de Website van De Amer;
(http://www.emailmeform.com/builder/form/3mYb2fcd09aaptu)
2. via een Vrienden-kaart, verkrijgbaar in het café;
3. of een telefoontje naar Jos Hartman 06-53912303
Wat krijg je er dan voor terug:
4. ieder jaar het programmaboekje gratis (normaal € 5,00);
5. 25% korting op alle CD’s en DVD’s die De Amer uitbrengt;
6. voorrang op inschrijving bij speciale Vrienden-concerten,
en
7. 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.
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Hiervoor kun je contact opnemen met Jos en/of Marlie Hartman
(email: horeca@cafedeamer.nl of telefoonnummers resp. 06-53912303 /
06-20134615)
8. en misschien wel het allerbelangrijkste: het gevoel van De Amer.

Verduurzamen en renoveren van De Amer
door Wilma Warmelts(bestuurslid)
Nadat de Friese kerk-vloer is gelegd in de cafézaal (die je wellicht al hebt bewonderd) en
twee nieuwe kachels zijn aangeschaft, is een start gemaakt met twee projecten: de
kleedkamer en het buiten-schilderwerk/renovatie.
Onder uitzonderlijk warme omstandigheden afgelopen zomer hebben de klus-vrijwilligers de
kleedkamer geheel gerenoveerd. Het eindresultaat met hier en daar een nostalgisch accent
mag er zijn!
De
buitenschilders hebben
onder
dezelfde
omstandigheden flink door kunnen werken, er is geen
druppel regen gevallen. Het grootste gedeelte
buitenom is inmiddels
gerenoveerd
en
geschilderd. Ook hier een
prachtig resultaat waarbij
de oorspronkelijk kleuren
van De Amer weer
zichtbaar zijn!
Op het moment dat je dit
leest is het volgende
project reeds afgerond: de
cafézaal. In twee fasen
(begin september en eind
november) zijn er diverse
wanden geïsoleerd en vervangen. Tevens zijn het
plafond, de kozijnen en de wanden geschilderd. Ook hangen er nieuwe gordijnen.
De renovatieprojecten hebben een prachtig resultaat opgeleverd dat tevens zal leiden tot
een daling van de energiekosten.
Wij zijn alle Vrienden van De Amer, lokale ondernemers, vrijwilligers en inwoners van Amen
die meegeholpen hebben om deze projecten te realiseren, erg dankbaar.

‘Zummer op zien Zundags’ 2018
door Ellemijn Warmelts
Net zoals de voorgaande jaren klonken er deze zomer weer 8 zondagen achter elkaar (licht)
akoestische, harmonieuze melodieën vanuit De Amer-voortuin, wat toch wel de aandacht
trok van veel mensen die het café passeerden. Tussen 14:00 en 17:00 uur waren alle
muziekliefhebbers, passanten en andere belangstellenden van harte welkom om gratis van
de muziek te genieten op het terras, die voor de gelegenheid speciaal in concertopstelling
werd ingedeeld middels extra stoelen en sta-tafels. Op 8 juli jl. mocht Moorland het spits
afbijten en dit was meteen een succes, het publiek was enthousiast! Daarna volgden Cave
7

Canem (twee keer), Nadua
Kramer,
Ruud
Fieten,
Maaris, Hannah Mae en
Margaretha Kleine. Een
gevarieerde
lijst
met
artiesten, waarbij iedere
muziekliefhebber wel de
mogelijkheid kreeg om zijn
hart op te halen.
Met tevredenheid kunnen
we vaststellen dat alle 8
‘Zummer op zien Zundags’edities van dit jaar druk zijn
bezocht, waar het prachtige
zomerweer ook voor een
groot deel aan heeft
bijgedragen. Het stralende zonnetje en de toegewijde muzikanten zorgden in combinatie
met een heerlijk koud drankje of een andere consumptie voor de relaxte ‘Amer-sfeer’, zoals
we die ieder jaar gewend zijn. Zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar!

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

Deze tekst geldt zeker voor De
Amer.

Wij wensen al onze
vrienden een muzikaal
en gezond 2019
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