
 

Amoroso bericht 

 

Beste lezers, 

 

Allereerst hopen we dat jullie én jullie naasten allen gezond en wel zijn. De wereld om ons 

heen kan snel veranderen, ook in Roswinkel. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn 

heeft muziekvereniging Amoroso niet meer samen kunnen repeteren. Het ziet er gelukkig naar 

uit dat we dat binnenkort weer mogen doen. We zijn als bestuur nu bezig met de 

voorbereidingen om straks veilig samen weer muziek te kunnen maken. 

 

Jarigen 

Vlak voor de coronamaatregelen op 15 maart stond een serenade gepland thuis bij onze 

voorzitter Theo Ahlers. Theo vierde die dag namelijk zijn 75e verjaardag. Op vrijdag 13 maart 

hebben we echter moeten besluiten om de serenade niet door te laten gaan. Via de app hebben 

we Theo gelukkig wel van harte kunnen feliciteren. Op 20 mei stond er nog een serenade 

gepland die helaas ook niet door kon gaan. Olf Bielefeld speelt bij Amoroso op de grote trom 

en werd die dag ook 75 jaar. Namens de vereniging hebben we beide heren op gepaste afstand 

een klein presentje aangeboden. 

 

Donateurskaarten 

Normaal gesproken gaan we in de maand mei met de nieuwe donateurskaarten bij u langs de 

deur en halen het bijbehorende donateursgeld op. Als gevolg van het coronavirus gaan we dat 

dit jaar anders doen. Medio september doen we de donateurskaarten bij u in de brievenbus 

met het vriendelijke verzoek om uw donateursbijdrage over te maken. Hierbij alvast het 

bankrekeningnummer van Muziekvereniging Amoroso: NL06 RABO 0317 1158 39.  

 

Uitvoering 3 oktober 2020 Noorderbak 

In de vorige bijdrage van Amoroso in de ‘Rond de klok’ heeft u kunnen lezen dat de geplande 

uitvoering van 25 april verplaatst is naar zaterdag 3 oktober. We hopen van harte dat een 

uitvoering op 3 oktober mogelijk is. In overleg met de Noorderbak gaan we kijken hoe we 

hier vorm aan kunnen geven.  

 

Foto’s van Amoroso periode voor 2000 

Amoroso hoopt eind dit jaar, op 20 december 2020, haar 100-jarig jubileum te vieren. Midden 

in een periode van onzekerheid als gevolg van het coronavirus zijn we druk bezig met de 

voorbereidingen van ons jubileumjaar (2021). Eén van die voorbereidingen betreft het 

samenstellen van een boekwerkje vol met anekdotes en andere interessante of leuke verhalen 

uit 100 jaar muziekgeschiedenis van de vereniging. De mooie verhalen hebben we wel, wat 

echter ontbreekt zijn de bijbehorende foto’s van met name de periode vóór 2000. Graag willen 

we dan ook een beroep op u doen. Heeft u foto’s van Amoroso van de periode vóór 2000, 

neemt u dan contact op met Berry Bergman via mail (b.a.bergman@kpnplanet.nl) of app 06-

27617902. 

 

Muzikale groeten, 

bestuur en muzikanten muziekvereniging Amoroso 
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