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Beste Amermuziekliefhebbers, 
van de redactie 
 
Het bestuur en vele vrijwilligers zijn wellicht nog aan het ‘bijkomen’ van een mooie 
enerverende zomer. Begin oktober kwam daar toch wel abrupt een einde aan. De tweede 
golf Corona zorgde voor aangescherpte regels. O.a. het aantal sociale contacten moest sterk 
verminderd worden. Helaas kon hierdoor het optreden van Ellen ten Damme en Pe en Rinus 
niet doorgaan. Maar er kan vol trots teruggekeken worden op 17 prachtige en sfeervolle 
Tuinconcerten en 8 fijne mooie intiemere Zummer op Zien Zundags optredens. Met dank 
aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt! 

En er wordt niet stil gezeten, de website wordt vernieuwd, de klussen in de Amer gaan door 
en het bestuur kijkt terug en blikt vooral vooruit…… Zodra mogelijk gaat de Amer weer los! 
Jullie als Vrienden hebben ons gelukkig niet in de steek gelaten en het mooie is dat er 
Vrienden zijn bijgekomen. Juist nu hebben we elkaar immers nog wat extra nodig! In deze 
Ameriteiten komen we er graag uitgebreider op terug.  

Reserveringen in Corona-tijd 
door Ad Pluijmers  
 
En toen werd het ineens weer stil aan het reserveringsfront… Van periodes met meer dan 

honderd te verwerken mails per dag naar hooguit een of twee per week. Na een paar 

maanden topdrukte vanwege de Tuinconcerten zorgde Mark Rutte’s persconferentie van 28 

september ervoor dat de ‘boel weer op slot moest’. De concerten van Ellen ten Damme en 

van Pé en Rinus moesten toen alsnog worden afgeblazen (dat was ook nog even doorpakken 

omdat iedereen nèt een bevestiging had ontvangen…). Heel erg jammer want veel mensen 

keken erg uit naar deze optredens. Achteraf zouden het twee vrij gure weekenden blijken te 

zijn met regen en wind, dus misschien heeft het een moeilijke beslissing op een nog later 

moment voorkomen. “Elk nadeel heb z’n voordeel”… 

Tuinconcerten 

De Tuinconcertenreeks bleek een 

gouden greep te zijn geweest van 

ons bestuur. Nadat we vanwege 

corona in maart op slot moesten en 

gedwongen waren om 24 (!) 

geplande concerten te annuleren, 

waren Patrick c.s. (inventief als altijd) 

op het idee gekomen om een 

podium in de tuin te laten opbouwen 

en op corona-afstand een serie 

nieuw aangekochte stoelen op het 

gras te plaatsen. Het bleek niet moeilijk          [foto: Herman Keverling-Buisman]   

om een keur aan topartiesten te vinden die maar wat graag weer los wilden gaan: Douwe 

Bob, Erwin Java & Friends, Matthews Southern Comfort, Spinvis, Dave Warmerdam Band, 

Huub van der Lubbe, Her Majesty, Tim Knol, Ricky Koole en Michelle David zorgden stuk voor 
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stuk voor een uitverkochte tuin. De meesten gaven zelfs een middag- en een 

avondoptreden, zodat we terug kunnen kijken op 17 prachtige en uitverkochte 

Tuinconcerten!  

Mijn werk begon eind juni met het maken van een digitaal inschrijfformulier voor de eerste 

reeks van 4 concerten en het krijgen van toegang tot de bankrekening van De Amer. Er was 

namelijk bedacht dat, in tegenstelling tot onze gebruikelijke aanpak, bezoekers vooraf hun 

kaarten zouden betalen. Dat betekent dat je wel moet kunnen zien wie er betaald heeft, 

zodat de wachtlijst op tijd aangeschreven kon worden. 

Het is vooraf wat bewerkelijk, maar wel effectief 

gebleken: artiesten zijn zeker van hun gages (voor 

sommigen de eerste inkomsten in lange tijd!) en ook 

voor De Amer is een volle bak nu eenmaal ook gunstig 

voor de kas. Verder hebben we geprobeerd alles zoveel 

mogelijk ‘corona-proof’ te krijgen, door o.a. de stoelen 

per huishouden op te stellen, geen pauze in het concert 

te hebben en twee consumpties in de toegangsprijs op 

te nemen. Dat gaf een mooi rond bedrag en veel 

minder interactie rond het concert (geen muntjes meer 

nodig) en maakt het uitschenken van de consumpties een stuk eenvoudiger. Wellicht gaat 

dit vooraf betalen later wel het ‘nieuwe normaal’ worden… 

Seizoen 2020-2021 / Inschrijfmaand 

Tijdens de Tuinconcerten periode werd er parallel 

gewerkt aan de inschrijvingen voor het nieuwe 

seizoen 2020-2021. Aangezien het niet duidelijk was 

of/wanneer we binnen weer concerten 

mochten/konden gaan organiseren moest daar ook 

wat op verzonnen worden. Onze ijverige 

programmeurs waren al flink op weg met het 

vastleggen van artiesten. Dat programma hebben ze 

volledig afgerond, resulterend in een prachtige lijst 

van zo’n 80 concerten. Er is besloten om de (met de 

artiesten afgesproken) data nog niet te publiceren, 

maar om geïnteresseerden te vragen zich op te 

geven voor die artiesten waar ze belangstelling voor 

hebben. Het idee is om zodra een concert 

uiteindelijk door kan gaan, degenen die zich 

ingeschreven hebben voorrang te geven met het 

definitieve reserveren.  

Het jaarlijkse Inschrijfweekend, waarbij honderden 

belangstellenden zich in en rond De Amer verzamelden om als eerste hun keus te kunnen 

maken, kon dit jaar helaas niet op de normale manier doorgaan. Dat was natuurlijk jammer 

voor het Amer-gevoel, maar ook voor de kas want voor onze horeca is dat altijd een 

topweekend! Er is daarom besloten om er een digitaal proces van te maken, maar wel met 

een persoonlijk Amer-momentje. De voor-inschrijvingslijsten konden vanaf half juli in De 

https://www.cafedeamer.nl/digitaal/scenario.html
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Amer opgehaald worden: eerst door de Vrienden van De Amer, daarna door iedereen. De 

Vrienden hebben dit jaar voor het eerst dus een voordeel van eerste keus! Velen hebben 

daarvan gebruik gemaakt: in totaal hebben 250 Vrienden een voor-inschrijvingslijst 

ingeleverd, waarbij ze een dikke 5200 kaarten hebben voorgereserveerd. Daarna zijn er nog 

87 inschrijflijsten ingeleverd voor bijna 1200 kaarten in totaal. Vanaf eind september kon 

men per mail/telefoon reserveringen doen. In totaal is er nu voor zo’n 7000 kaarten aan 

belangstelling ingeschreven! Laten we hopen dat we deze muziekliefhebbers ooit kunnen 

verblijden met het concert van hun keuze. Is het niet in dit seizoen, dan wellicht het seizoen 

daarna… 

Vrienden 

Ik ben geen penningmeester, maar de Tuinconcerten hebben ons zeker geholpen om de 

financiële klap van dit jaar iets te verzachten. Maar daarnaast heeft De Amer ook nog een 

grote schare trouwe Vrienden! Er is altijd wel wat verloop in het Vrienden-bestand, maar ze 

hebben ons in de corona-periode niet in de steek gelaten: we hebben nog steeds meer dan 

1000 Vrienden (op meer dan 800 unieke adressen). We hopen natuurlijk dat die Vrienden 

enthousiaste donateurs zullen blijven want zij zorgen voor een stukje financiële fundering 

van De Amer… 

Toekomst 

Het wachten is nu op het moment dat iedereen weer mag en kan bewegen waar men wil 

(vaccinaties). Maar waarschijnlijk is onze eerste hoop op een vroege mooie niet-te-koude 

lente, zodat we weer snel ons podium kunnen opbouwen en we weer volle bak los mogen in 

de Tuin! We blijven duimen! 

 

Verhaal van de Kleedjes! 
door Clarine de Haan 
 
De burgemeester gaf toestemming voor buitenconcerten in corona tijd onder één 
voorwaarde. De voorwaarde was een goed contact met de omwonenden. Dus werden er 
huisbezoeken gedaan. Daar kwam uit dat men het parkeren in de berm vervelend vond. Als 
oplossing is een parkeerplek gevonden aan de rand van het dorp en op loopafstand van de 
Amer. Later gaf een buurman aan het open zicht op zijn tuin minder prettig te vinden. 
Ja en daar kwam echt weer een AMER oplossing voor! 
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Top Buitenconcert! 
door Jannie Tonkes 

 
Na een half jaar geen muziek en theater hebben we gelukkig kaarten kunnen bemachtigen 

voor een buitenconcert van Her Majesty.  
Voor mij onbekend maar voor manlief 
een ‘déjà vu’ met Crosby, Stills, Nash & 
Young. 
Met een kop koffie nestelden wij ons in 
de heerlijke loungestoelen die (per 2 en 1) 
met veel tussenruimte opgesteld stonden 
op het groene gras. 
Comfortabeler dan schouder aan schouder 
en met je knieën in de rug van degene die 
voor je zit.......  
En het is iets fris maar af en toe zonnig en 
het allerbelangrijkste: het is droog.  

Het was een geweldig optreden: musici die er zin in hadden en veel interactie met het publiek. 
Maar ik wil hierbij vooral een compliment geven aan de organisatie en vrijwilligers. 
Het was perfect georganiseerd binnen de ‘corona’ mogelijkheden!  
 
Wist u dat? 
door redactie 

Afgelopen najaar is het bestuur tot de conclusie gekomen dat er een aparte kartrekker nodig 
is voor het beheer en onderhoud van de Amer. Zoals wel duidelijk is geworden na meerdere 
artikelen in onze Ameriteiten wordt er stelselmatig doorgewerkt aan het verduurzamen en 
verbeteren van het pand en de directe eigen omgeving. De oproep hiervoor heeft ondertus-
sen al geleid tot 2 enthousiaste reacties. Dat dit alles nader handen en voeten moet krij-
gen in de komende tijd is duidelijk. 

Verder is er net als in andere gesloten ‘horeca’ gelegenheden ook grote schoonmaak 

gehouden. Kortom: ondanks Corona wordt er achter de schermen vol optimisme 

doorgewerkt! Bijgaande foto’s geven een kleine inzage! 
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Zummer op Zien Zundags 
door Clarine de Haan 

 
Ook Zummer op Zien Zundags ging afgelopen zomer door. Met in acht neming van de regels 
en een uitgebreid terras op de parkeerplaats kon men de bezoekers veilig ontvangen. 
De jaarlijkse inschrijving kon natuurlijk niet doorgaan. De inschrijving vond nu verdeeld over 
meerdere dagen onder het geluid van de bands toch sfeervol plaats. De volgende bands 
traden op:  
Moorland, Cave Canem, Bouke’s Bee Boys, Same Old,  I Took Your Name, ROO 
The Mudbirds, MEEZZ. 
Het waren weer mooie en sfeervolle optredens die veel enthousiast publiek trokken. 
Waaronder ook veel toeristen die onze provincie deze zomer wisten te vinden. 
 

Verduurzaming van de “Koestal” 
door de Klusploeg 

 
Misschien dat niet iedereen het weet maar de koestal is de ruimte achter het podium. 
Het werd gebruikt als opslagruimte voor de horeca, denk aan frisdrank, wijn en bier zowel als 
een diepvries voor o.a. de gehaktballen, maar ook voor allerlei horecabenodigdheden. 
Ook werden hier niet gebruikte tafels en stoelen voor de zaal neergezet. 
De toestand van deze ruimte was zodanig verouderd dat het noodzakelijk werd om het 

grondig op te knappen. 
De mankementen op een rij: niet geïsoleerd en niet vorstvrij, gedeeltelijk plafond, geen vlakke 
vloer, geen goede opbergmogelijkheden en moeilijk schoon te houden. 

https://www.cafedeamer.nl/digitaal/scenario.html
https://www.cafedeamer.nl/digitaal/scenario.html
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Na enig overleg tussen bestuur en klusploeg is 
besloten de ruimte niet alleen op te knappen 
maar ook te verduurzamen.  
Op 20 oktober is de klusploeg begonnen en ze 
doen dat op dinsdag, woensdag en donderdag 
gedurende het aantal weken dat ervoor nodig is, 
verwachting is dat half december de “nieuwe” 
koestal kan worden opgeleverd. 
De werkzaamheden zijn het maken van een 
plafond, het plaatsen van een tussenwand en het 
plaatsen van een wand tegen de buitenmuur, 

natuurlijk wordt dit allemaal geïsoleerd. 
De onderste meter van het dak is geen riet maar een strook polyester golfplaat en was aan de 
binnenzijde op z’n Amers geïsoleerd met 1 cm tempex en een grote hoeveelheid oude 
kranten! 
Tijdens het verwijderen van de tempex en kranten bleek dat de golfplaat er erg slecht bijlag, 
er zaten een groot aantal gaten en scheuren in. 
Op dat moment was het niet verantwoord om dit aan de binnenkant te isoleren en af te 

werken met gipsplaat, en is besloten om de 
golfplaat te vervangen door dakpannen. We 
hebben dakbeschot aangebracht met panlatten 
en dakpannen, de dakpannen hadden we in 
voorraad. 
Voorlopig hebben we alleen het deel boven de 
koestal vervangen, het deel boven de keuken 
wordt in de toekomst vervangen. 
Een ander probleem is de vloer, in het verleden 
is geprobeerd deze enigszins begaanbaar te 
maken met grote grindtegels en beton, we 
dachten deze te kunnen egaliseren, maar na een 

meting bleek tussen het hoogste en laagste punt 11,9 cm verschil te zijn. 
Egaliseren wordt hierdoor een behoorlijk en duur karwei, besloten is dan ook de bestaande 
vloer in zijn geheel te verwijderen en een nieuwe betonvloer te storten. 
Dit betekent het inslijpen van de vloer langs de wanden, het uitbreken van de vloer en het 
afvoeren van puin. Vrijkomend zand gaat in opslag voor eventuele werkzaamheden in de 
toekomst. 
Daarna komt er een laag isolatie met daarop bewapening en een nieuwe betonvloer, dit geeft 
ook de mogelijkheid de vloer van een coating te voorzien. 
 
Op het moment dat dit bericht is gemaakt waren we bezig met het storten van een nieuwe 
betonvloer. 
In de volgende Ameriteiten het vervolg van de werkzaamheden. 
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Magazine Noorderland, 
brengt 8x per jaar een nummer uit met informatie over Natuur, Cultuur, Mensen, Culinair, 
leuk logeren, Uit Tips en meer. In het nieuwste nummer staat een mooi artikel over De 
Amer. Onderstaand een greep hieruit. 
 
“Van ‘stille kniep’ in Drents nergensland tot unieke muziektempel waar artiesten en hun fans 
zich thuis voelen. Het geheim van Cultureel Café? De verhalen komen hier recht uit het hart, 
gedompeld in blues, country, folk, rock of pop. Zonder enige ruis in de ruimte. Geen opsmuk. 
En dan wordt er echt geluisterd. Ademloos. Meteen na de eerste set zie je het gebeuren. Er 
begint iets te golven. Het is magisch!” 
 
(Tekst: Jolanda de Kruijf, fotografie: Roelf Rozema en Gerrie van Barneveld). 

 
 

 
 
 
 
 

 
Prettige feestdagen 

En een gezond en muzikaal 2021 


