
  

Amoroso bericht 
 

 

15 maart 2020… Scholen dicht, kinderopvang dicht, horeca dicht en sportclubs dicht. 

Nederland ging zo goed als op slot. Ook voor Amoroso betekende dit stilte. Geen muziek 

maken en niet samen zijn. Precies op deze datum werd de voorzitter van de muziekvereniging 

75 jaar. Normaal gesproken wordt deze bijzondere mijlpaal gevierd met een serenade met 

aansluitend een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Maar helaas moesten we dit 

aan ons voorbij laten gaan. 

 

Na een paar maanden stil te hebben gezeten mochten we toch voorzichtig aan weer muziek 

maken met elkaar, weliswaar met de nodige maatregelen. Het was mogelijk om met een 

afstand van 2 meter van elkaar samen weer een paar nummers te kunnen spelen. Wat heerlijk. 

We genoten ervan. Tot november 2020 hebben we dit samen mogen doen, daarna werden de 

maatregelen aangescherpt en werd het weer stil bij Amoroso.  

 

Wij als vereniging zaten met een groot dilemma. Op 20 december 2020 bestond Amoroso 100 

jaar! Dit zouden wij natuurlijk onder normale omstandigheden uitbundig hebben gevierd, 

maar helaas werd dit door het Covid-19 virus op een laag pitje gezet. Wij als bestuur hebben 

niet stil gezeten en hebben samen ideeën en plannen gemaakt voor de toekomst. Wanneer dat 

zal zijn weten we niet, maar we hopen van ganser harte voor iedereen dat we toch spoedig het 

virus achter ons kunnen laten en weer met z’n allen ons leven op mogen pakken en mogen 

doen wat we zo graag doen: muziek maken met elkaar en voor elkaar. 

 

Wij houden de 

moed erin en 

dromen ervan 

weer concerten te 

mogen geven en 

het publiek te 

laten genieten van 

onze mooie 

blaaskapel. Hou 

vol, blijf gezond 

en pas goed op 

elkaar! 

 

Muzikale groeten, 

 

bestuur en 

muzikanten 

muziekvereniging 

Amoroso  
Uit de oude doos – afscheid dirigent H. Bloemendaal 1953 

 


