
 

Amoroso bericht 
 
Dit is het eerste bericht van Amoroso in 2019. Nu ik dit schrijf is het nog april maar is 
ondertussen voor de kinderen de Meivakantie al begonnen. Wat gaat de tijd toch snel… 
 
Eind vorig jaar hebben we op 24 november Sinterklaas muzikaal welkom geheten hier op het 
dorp. ’s Middags ging Sinterklaas naar Nieuw-Weerdinge en was Amoroso ook daar van de 
partij. Op 24 december heeft Amoroso de Kerstnachtdienst in de kerk van Roswinkel 
begeleid.  
 
Jeugdorkest van start 
Sinds begin van dit jaar heeft Roswinkel haar 
eigen jeugdorkest! Daar zijn we als Amoroso 
natuurlijk hartstikke trots op, immers zonder 
jeugd geen toekomst. Op de maandag-
avonden van de even weken wordt er onder 
leiding van Frank Legendal flink geoefend in 
‘t Stadhoes van 18:45 tot 19:15 uur.  
Wil je een keer komen kijken of meedoen, je 
bent van harte welkom!  

 
In het voorjaar van 2019 hebben we een tweetal muzikanten van Amoroso getrakteerd op een 
serenade. Op 16 februari vierde Jan Elling zijn 75e verjaardag. Jan speelt al jaren tuba bij 
Amoroso. Op 5 maart vierde Frits Assen zijn 80e verjaardag. Frits is de oudste muzikant bij 
Amoroso en speelt nog dagelijks op zijn trompet. Wij hopen dat Jan en Frits nog vele jaren 
muzikaal lid blijven bij Amoroso. Een jeugdorkest op het dorp is natuurlijk mooi, maar nog 
mooier met een volledig korps met jongere en oudere muzikanten.   
 
Op vrijdag 15 februari heeft Amoroso een muzikale bijdrage geleverd tijdens de herdenking 
bij het monument van Walter M. Sies aan de Roswinkelerstraat. 
 
Zaterdag 6 april was het flink muzikaal genieten 
in een stijf uitverkochte Noorderbak tijdens de 
jaarlijkse uitvoering. De avond begon met een 
spetterend optreden van het jeugdorkest. Na de 
pauze stond de avond in het teken van het thema 
‘Hollandse Avond’ en ook de gebroeders 
Weggemans waren van de partij. Ik hoop dat u er 
van genoten heeft. Tijdens de uitvoering werden 
Olf Bielefeld en Theo Ahlers in het zonnetje 
gezet. Olf was 25 jaar muzikant bij Amoroso en 
Theo al 60 jaar. Wij hopen dat beide muzikanten 
nog lange tijd bij Amoroso muziek mogen maken.  
 
Muzikale groeten,  
bestuur en muzikanten ‘Amoroso’ 

 
 

 


