
Hoe krijg je AMTG naar Friesland? 

Al jaren wonen René en ik in Heerenveen en elke week rijden wij naar Amsterdam voor een 

AMTG-repetitie. Het leek ons een leuk idee om de rollen eens om te draaien door AMTG naar 

Heerenveen te laten komen. Maar hoe aan te pakken? 

 

Wij wilden AMTG-ers uitnodigen voor een BBQ feestje bij ons thuis om de afsluiting te vieren van 

het seizoen 2014/15. Maar een BBQ alleen is niet voldoende om de lange rit naar Friesland te 

maken en dus zijn we op zoek gegaan naar een muzikaal ‘excuus’. Dat vonden we al heel gauw 

bij het verzorgingstehuis Mariënbosch waar men ons aanbod om een concert te komen geven, met beide handen 

aangreep. De afspraak was gauw gemaakt, er werd nog even met de tijden geschoven en toen was het geregeld. 

 

Vandaag, zaterdag 20 juni was het zover. Vanmiddag hebben we dit concert verzorgd. Er waren ook nog enkele AMTG-

fans in de zaal, die normaal de rit naar Amsterdam te ver vinden, maar nu mooi van de gelegenheid gebruik maakte om 

te komen luisteren.  

 

Nelleke en Lenie hadden weer een leuk afwisselend recept bedacht. Een 

klassieke voorgerecht, gevolgd door een Russische hoofdgerecht en 

afgemaakt met een ‘Ja Zuster, nee Zuster’ medley. Na de pauze de 

prachtige Ierse liederen, achtervolgd door de Carnevale di Venezia, waarna 

een Cappulito en het ‘ei’ van Nelleke het geheel afrondde. Maar daarna 

kwam de echte klapper: ‘De tulpen uit Amsterdam en aan de Amsterdamse 

grachten’. Zoals Nelleke al aankondigde ‘een beetje Amsterdam promotie kan nooit kwaad’. Na afloop van het concert 

werden alle leden en dirigent getrakteerd op een lekkernij van het huis. Dank jullie wel. 

 

Na afloop gingen we naar ons huis om het BBQ feestje te 

vieren. Ik liep vanaf donderdag al om het uur om mijn 

mobiel te kijken hoe het weer zich zou ontwikkelen en ik 

kan vertellen, dat zag er niet goed uit. Maar, gelukkig viel 

het mee. Het was wat Fries eh fris, maar iedereen had 

daar op gerekend en al gauw gingen alle dikke vesten en 

jassen aan. Naast ons aandeel hadden ook Ria en Nelleke 

heerlijke salades gemaakt en al gauw zaten we heerlijk te smikkelen. Toen het op gegeven moment toch wel erg fris 

werd propten alle AMTG-ers zich lekker in onze warme serre. Hoe was het spreekwoord ook al weer? Er gaan veel 

makke AMTG-ers in de serre, of zoiets? 

 

Nou dat was leuk. 

*wat gezellig om iedereen lekker te zien kletsen; 

*leuk om Tjitske en Sjerp weer een keer te zien; 

*leuk om zoveel mensen in de keuken bezig te zien; 

*fijn dat de afwas al weer klaar was voordat iedereen weg was; 

*fijn dat het toch droog bleef; 

*fijn dat er vrijwilligers waren die de BBQ bedienden en 

*leuk dat iedereen zo enthousiast was. 

 

Kortom, vermoeiende maar geweldige dag met ook nog een goed concert. Toppie. 

En nu…..vakantie! 13 augustus weer de eerste repetitie.  

 

Fijne vakantie allemaal. 

Kitty 

 

 

P.S. 

De overige foto’s staan in het fotoalbum op de website. 

 


