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Beste Amer muziekliefhebbers,
Zondag 10 mei zouden we meemaken hoe Ralph de Jongh de allerlaatste twee concerten
van dit Amerseizoen ten beste zou geven. We zouden zien hoe hij met goudgele klompen en
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gierende gitaar De Amer stampend op zijn kop zou zetten. We zouden voelen hoe dat altijd
weer een zinderende manier is om de zomer in te gaan. We zouden denken aan al die
andere muzikanten, gitaren en stemmen die ons opzweepten en verstilden dit seizoen. En
dan zouden we na een biertje en nog een laatste bal weten dat het tijd was om onze
programma-poster van het raam te halen, met pijn in het hart omdat we zo gehecht waren
geraakt aan Tineke Schoemaker die daar een seizoen lang prijkte.
Fantastisch muziekseizoen
Ja, we zouden… Het liep anders. Maar wat zijn we blij met al die mooie concerten die we wél
hebben mogen beleven de afgelopen negen maanden. En wat was het tof elkaar te
ontmoeten in de muziek. We kijken terug op een fantastisch muziekseizoen en kijken uit
naar het moment waarop we weer samen kunnen komen in De Amer. Van onze kant zorgen
we er voor dat er een geweldige rij artiesten klaar staat om, zodra het kan, in welke vorm
dan ook, De Amer weer te vullen met muziek.

Bestuurlijke bewegingen
Door Inge van de Graaf
Eind vorig jaar is Peter Sluiter gestopt als voorzitter en werd bekend dat ook Jos Hartman,
Jan Albert Westenbrink en Marchienus Nijsingh 1 juli a.s. hun bestuurlijke werkzaamheden
voor De Amer gaan afronden. De afgelopen tijd is er veel gesproken over hoe het
toekomstige bestuur eruit zou moeten zien.
Het zittende bestuur heeft uit de Amergelederen drie actief betrokken vrijwilligers en Dirk
Mulder, als voorzitter van het Vriendenbestuur, uitgenodigd om hierover mee te denken. Al
snel bleek dat er behoefte is aan directe communicatie, korte lijnen en Amerbrede
betrokkenheid in de besluitvorming. Daarom is ervoor gekozen te gaan werken met vijf
mensen die vanuit uitvoerende posities De Amer gaan aansturen. Deze aanspreekpunten
voor de verschillende onderdelen binnen De Amer worden: Joop Luchies, Wilma Warmelts,
Patrick van Hees, Jeanette Kip en Inge van de Graaf.
De taken die horen bij de rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen zij
onderling verdelen, om op die manier gelijkwaardig en gezamenlijk de
eindverantwoordelijkheid te dragen.

V.l.n.r. Inge, Jeanette, Patrick, Joop & Wilma

En toen …...toch als laatste concert
door Jacqueline Heringa
Het is mei en het weer is stralend net als bijna in alle weken na de lockdown van 15 maart.
De winter was immers grauw, nat en met veel, heel veel wind. Het maakte de sfeer bij de
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optredens in de Amer extra intiem. Op de programma lijst is het 55 ste optreden die van The
Juke Joints! Er zouden nog zo’n 20 volgen. Dit even los van ingelaste extra concerten.
En daar zaten we op zondagmiddag 8 maart in een volle zaal in afwachting van het optreden
van de 4 koppige band The Juke Joints. Voor de nodige gasten al bekend maar voor mij
persoonlijk onbekend. Dat maakt optredens soms heel verrassend. De keuze voor Blues was
wel degelijk bewust. Het werd een waar swingend optreden…..helaas vanaf de stoel. Peter
Kempe, Michel Staat, Sonnyboy v.d. Broek en Derk Korpershoek, muzikanten van de
bovenste plank! Altijd bijzonder wanneer er een spontane interactie is tussen de band en het
publiek.
En toen…...het lijkt alweer lang geleden…..rond 8 maart speelde al e.e.a. ander rondom de
uitbraak van het virus Covid-19. Veel geruchten hoe er ingegrepen zou worden, maximaal
aantal bezoekers bij optredens, wel niet sluiten van horeca en nog heel veel meer. Het
bestuur van de Amer heeft samen met direct betrokken vrijwilligers direct actie ondernomen
en het voorlopig besluit genomen de concerten te stoppen en het café te sluiten.
Al op zondag 15 maart werd dat alles officieel via de overheid en volgt ook de Amer alle
maatregelen op.
En achter de schermen van de Amer is hard doorgewerkt en gezocht naar creatieve
oplossingen. De nodige veranderingen zijn doorgevoerd zoals jullie in deze Ameriteiten
kunnen lezen.
Soms denk ik, we hebben ook wel geluk gehad tijdens dat laatste concert, niemand had het
virus onder de leden. Want, net als in de kerk, is er ook mee gezongen. Op de schouder van
de Amer bleek een engeltje te zitten.
Kortom: een fantastisch fijn en waardig laatste concert van het seizoen! Met dank aan The
Juke Joints!

Ineke Touwen, vrijwilligers coördinator slaat een nieuwe weg in.
door Clarine de Haan
Regelmatig heeft u in de Ameriteiten iets gelezen van de hand van Ineke.
Ineke begon in De Amer als stoelensjouwer en kassa
vrijwilliger. Ze werd gevraagd door Jan om vrijwilligers
coördinator te worden. Dit was een gouden greep.
Zowel het organisatorische deel maar vooral het oog
hebben voor de vrijwilligers en niet te vergeten haar
creativiteit. B.v het sturen van verjaardagskaartjes met
hele mooie wensen. Ze is een echte woordkunstenares.
Namens De Amer sprak ze tijdens de begrafenis van Jan
(de Haan). Dat was voor mij heel waardevol. En in het
spreken Ineke ten voeten uit.
Kortom vele talenten.
Talenten die ze meeneemt in haar nieuwe
toekomstplannen.
Deze plannen en het werk voor De Amer valt niet te
combineren vandaar deze stap..
Ik wens haar veel succes en bedank haar voor de inzet voor De Amer en al haar mensen.
En Ineke: “we zullen je missen”.
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De Amer in coronatijd
door Inge van de Graaf
Wat betekent de coronatijd voor De Amer? Er is veel onduidelijk en onzeker, bijvoorbeeld als
het gaat om de openstelling van het café in de zomer of over de concerten vanaf september.
Een aantal dingen is wel zeker: op dit moment hebben we een Amer-to-go-loket met van
vrijdag t/m zondag koffie, ijs, broodjes én de Amergehaktbal. Ontzettend leuk om te merken
hoeveel mensen we daar een plezier mee doen. Natuurlijk hopen we deze zomer het café en
terras open te mogen stellen en met een beetje creativiteit ook weer muziek te kunnen
bieden bij Zummer op Zien Zundags. Wat ook zeker is: het concertprogramma voor komend
seizoen is klaar, met een geweldige rij artiesten die staan te popelen om bij ons op te treden.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de presentatie van de geboekte artiesten. Hoe en
of ze komend seizoen al kunnen optreden, dat is voorlopig nog onzeker. Maar dat ze op ons
podium zullen staan, dat durven we wel te stellen.

Acties in coronatijd
door Wilma Warmelts
Grote schoonmaak
En toen kwam de persconferentie van zondag 15 maart
jl...... Dit betekende sluiting voor muziekcafé De Amer.
En wat te doen? Genoeg! Allereerst is de Amer jeugd
(Vincent, Hellen en Ellemijn) begonnen met de grote
schoonmaak in de achterzaal, corona-proof natuurlijk,
zoals op de foto is te zien. Daarna is er langdurig
gebrainstormd over een nieuwe lunchkaart en de Amer
Opruimingsactie.
Verkoop voorraad

Helaas hebben wij de laatste 24 concerten van ons
concertseizoen moeten afgelasten. De kelder stond nog
vol bier, fris en wijn, de diepvries nog vol gehaktballen
en snert en op de zolder lagen nog stapels boeken, dvd's en cd's. Onze Vrienden en
vrijwilligers hebben bericht ontvangen om mee te helpen met de opruiming en velen hebben
hier gehoor aan gegeven. Vantevoren is er online besteld en betaald en op Goede Vrijdag en
de dag erna heeft onze Joop een heuse Drive-through op de parkeerplaats gemaakt. De
bestellingen werden met behulp van een sneeuwschuif aangereikt in de auto.
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De Amer - Opruiming Bestelformulier
Per
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Amer Wijn
Amer Wijn
Amer Wijn
Gehaktballen
Maallust bier
Maallust
Pils
Bier alcoholvrij
Bier alcoholvrij
Fris
Fris
DVD
CD
Boek

15 Boek
16

Rood
Wit-droog
Wit-zoet
Amer gehaktballen
Div. soorten
Triple
Palm of Lindeboom
Bitburger
Radler
Diversen
Tomatensap
Amer deelgenoten, 20 jaar livemuziek in De Amer
Echo's van De Amer
Rondeten in Amen (Rob Schouten)
Worried Man Blues, 12,5 jaar
Gelagkamerconcerten

Prijs

Aantal

Subtotaal

fles
fles
fles
2 stuks
2 flesjes
2 flesjes
2 flesjes
2 flesjes
2 flesjes
3 flesjes
2 flesjes
stuk
stuk
stuk

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

stuk

€ 5,00

€ 0,00

Vrije gift

€ 0,00
Totaal :

€ 0,00

Naam :
Adres :

Bestelnummer:

Woonplaats :
E-mail :
Telefoon :

To go loket
Het weekend daarna zijn we gestart met een To-go-loket. Gehaktballen, koffie/thee/fris,
koek en cake, ijs, tosti's en broodjes om mee te nemen. Wat leuk om op deze manier zoveel
Amer-mensen weer te ontmoeten. Dat doet goed in deze tijden! Vele muziekliefhebbers,
gehaktbal-liefhebbers, fietsers en wandelaars hebben we de afgelopen weken voorbij zien
komen om De Amer te steunen en een hart onder de riem te steken.

Klussers actief
De laatste weken is de klusploeg bezig om De Amer weer up-to-date te
maken. Ook de vloeren in de achterzaal, achter de bar in de achterzaal
en in de cafézaal zijn geschuurd en gelakt. Een prachtig resultaat!
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Op dit moment (25 mei) weten we dat we maandag 1 juni a.s. om 12.00 uur ons terras en
café weer mogen openen, met inachtneming van de afgekondigde overheids- en RIVMmaatregelen. Het personeel is er weer klaar voor. Ook gaan we dan starten met een nieuwe
lunchkaart (komt dat proeven!). Weer een lichtpunt in deze crisistijd.
Hopelijk treffen we elkaar de komende maanden op het terras van De Amer!

De nieuwe huisstijl
door Inge van de Graaf

Aan het begin van het afgelopen seizoen had de pr-commissie twee doelen voor ogen.
Natuurlijk zouden we ervoor gaan zorgen dat al die fantastische concerten goed bezocht
gingen worden. En daarnaast wilden we graag de visuele herkenbaarheid van De Amer
vergroten. Het ontwerp van een logo, de ontwikkeling van een huisstijl en de bouw van een
nieuwe website, we zagen het helemaal voor ons. Dat je daar een flinke zak met geld voor
mee moet nemen werd snel duidelijk. En dat we die niet hadden ook.
Gelukkig vonden we een oplossing in Xtern, het opdrachtenbureau van het Alfa College,
waar vierdejaarsstudenten MultiMedia Design opdrachten uit het bedrijfsleven aannemen
en uitvoeren. Twee van die kanjers gingen voor ons aan het werk. Hun opdracht was simpel:
maak zo veel mogelijk gebruik van herkenbare elementen, zoals bijvoorbeeld het
uithangbord, en pas de nieuwe huisstijl toe op wat we al hebben en waar we verder
tevreden over zijn. De studenten hadden er lol in en afgelopen december kon het bestuur uit
een veelheid aan ontwerpen een keuze maken voor het logo. Daarna kregen de ontwerpen
voor het programmaboekje, de poster en de flyer een bescheiden make-over en konden we
visitekaartjes laten drukken. De vaart zat er goed in en wat waren we lekker bezig!
Helaas liep vervolgens het hele proces snel vast: door de lockdown waren de Xtern
studenten niet in staat om een website te ontwerpen en bouwen. Dat was een domper,
maar erg lang bij de pakken neerzitten, daar zijn we niet zo van. We zoeken nu andere
manieren om de nieuwe website te realiseren. Het basisidee is klaar, er zijn prachtige foto’s
gemaakt en onze webmaster staat klaar voor het technische gedeelte. Nu alleen nog even
iemand vinden die het grafisch ontwerp op zich wil nemen…
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Speciale ervaring met Douwe Bob
Door Veronique
In het weekend van 16 en 17 november traden Douwe Bob en Maurice van Hoek maar liefst
4x op, en mijn moeder en ik hadden de mazzel om bij het eerste middagconcert op de
zaterdag aanwezig te zijn. We hebben ze al twee keer eerder bij de Amer gezien, en was ook
nu weer harstikke leuk. Echt goede muzikanten, super optreden, op een heerlijk ontspannen
en niet al te voorgeprogrammeerde manier, geen strakke setlist, interactie met het publiek
en ruimte voor verzoeknummers. Hou ik van, daarom kom ik ook graag in de Amer. Heb in
de periode dat ik ook wel naar stadionconcerten ging genoeg ultrastrakke setlisten voorbij
zien komen.
Douwe Bob vertelde tijdens het optreden dat ze vrijdag op de heenweg allebei een nieuwe
gitaar hadden gescoord bij een (of beter gezegd DE) gitaarwinkel in Dedemsvaart (zal geen
sluikreclame maken, ha, ha), en daar speelden ze ook allebei op. Ben zelf een paar jaar
geleden begonnen met gitaarspelen toen ik daar eindelijk tijd en energie voor kon vrijmaken
en heb mijn eerste en tweede gitaar (en nog een banjo) bij diezelfde gitaarwinkel gekocht.
Snap heel goed dat ze zich in die snoepwinkel niet in konden houden, en een gitaar van het
merk dat ze nu hadden gekocht staat ook nog op mijn verlanglijstje.
Na afloop van het optreden hebben we Douw Bob nog even aangesproken, verteld dat we er
zo van genoten hadden en dat ik hun keus voor deze gitaren wel kon waarderen. Even over
de gitaarwinkel gesproken en toen vertelde ik dat ik mezelf een koopstop had opgelegd, en
dat ik met een cursus zelf een gitaar had gebouwd en inmiddels helemaal gegrepen was
door het zelf bouwen van gitaren. Nummer 2 en 3 waren bijna af. Daar werd hij wel
nieuwsgierig van, en zei dat ie ze wel wilde zien en horen. Dus spraken we af dat ik de
volgende middag bij de Amer langs zou komen om ze te laten zien. Vond het wel heel
spannend en hield er ook rekening mee dat ie er zo vlak voor het zondagmiddagconcert
misschien wel helemaal geen tijd meer voor zou hebben. Maar heb mijn eerste
zelfgebouwde (een small jumbo) en de tweede (een 12-snarige, waar ik net een paar dagen
ervoor voor het eerste de snaren op had gezet) die zondagmiddag meegenomen naar de
Amer en gelukkig herinnerde hij zich onze 'afspraak'. Hij was al aan het soundchecken, maar
nam toch even de tijd om ze allebei te bespelen. Hij vond ze ook wel wat, superleuk om te
horen natuurlijk, hoewel hij meest gecharmeerd was van de small jumbo. Speel ik zelf ook
elke dag op, terwijl ik ook andere goede gitaren van gerenommeerde merken heb staan.
Nou, dat was mijn 'speciale Amermoment' van het seizoen 2019-2020.

12 string

small jumbo
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LAATSTE NIEUWS:
Door Clarine de Haan
Het café en het terras zijn weer geopend en er is meer ruimte gemaakt door ook op de
parkeerplaats en naast de deel tafels en stoelen neer te zetten.
De kaart is vernieuwd en ziet er zeker qua lunch mogelijkheden goed uit.
Er zijn corona maatregelen genomen:
Zelf in het café bestellen en meenemen. Hierbij is een looproute aan gegeven.
Voor het toilet de andere ingang nemen en schoonmaakmiddelen gebruiken enz. enz.
En het zag er gezellig uit.

De redactie wenst iedereen een fijne en vooral gezonde zomer.
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