
Amoroso bericht 
 

Ik wil graag eens beginnen met onze donateurs van harte te 

bedanken voor hun bijdrage voor 2009. Zonder donateurs is het 

voor een relatief kleine vereniging als Amoroso een stuk 

moeilijker om ‘de eindjes aan elkaar te knopen’.  

 

Het muzikale jaar begon voor ons al weer op 10 januari 2009 met 

een optreden bij de Nieuwjaarsvisite van de Ouderenbond ANBO 

(afdeling Emmen) bij het Van der Valk Hotel Emmen. Ik kan u 

verzekeren: de beentjes gingen van de vloer.  

 

Ook hebben we onlangs een tweetal serenades mogen brengen 

aan twee van onze eigen leden. Op 3 maart 2009 liepen Theo en 

zijn vrouw Gerda Ahlers samen met wethouder Jan Kuper de 

polonaise, omdat Theo een Koninklijke onderscheiding kreeg 

opgespeld voor zijn inzet voor (mede) onze muziekvereniging. 

Die polonaise werd natuurlijk muzikaal ondersteund door 

Amoroso. 

 

 
 

 

Twee dagen later werd Frits Assen getrakteerd op een serenade, omdat hij zijn verjaardag 

voor de 70e keer vierde. De muzikale traktatie werd uitgevoerd door zowel muziekvereniging  

De Orre Bloazers als Amoroso, Frits is bij beide verenigingen lid. 

 

Wanneer u dit leest hebben wij de jaarlijkse uitvoering in  Theaterboerderij De Noorderbak 

ook al weer gehad. Ik hoop dat u er van genoten heeft. Op 14 april 2009 levert Amoroso een 

muzikale bijdrage aan de Brede School Activiteit Muziek. We hopen dat we op die manier de 

jeugd van Roswinkel muzikaal kunnen bereiken. Amoroso kan natuurlijk altijd nieuwe leden 

gebruiken….  

 

Als je nu denkt: ‘hoe zou het zijn om bij Amoroso te zijn’ komt dat goed uit. Hieronder geven 

Bram Trip en Jan Pagters kort weer wat zij van Amoroso vinden en hoe zij het ervaren om 

muziek te maken.  

 

Hallo,  

 

Ik heet Bram Trip. Ik ben 12 jaar. Ik 

speel al 1,5 jaar bij Amoroso. Ik kan 

het al heel goed en zelfs sommige 

moeilijke stukken kan ik meespelen. 

De stukken die we spelen zijn ook 

altijd heel mooi. Ik vind het heel leuk 

en iedereen doet aardig tegen je. Je 

wordt ook goed geholpen als je het 

niet snapt. Het is er dan ook heel 

gezellig. Groeten Bram Trip. 

 Hallo, 

 

Ik ben Jan Pagters. Ik ben 12 jaar en 

speel nu bijna 3 jaar trompet. Ik heb 

les gehad van Frank Legendal, dat was 

leuk. Ik speel nu ongeveer 1 jaar bij 

het korps. Het is altijd leuk op de 

repetitie, het is ook heel gezellig. Ik 

hoop dat er snel meer jongeren bij 

komen. Jan Pagters. 

 

Muzikale groeten, 

Bestuur muziekvereniging Amoroso  


