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Tijdens de repetitie op 23 februari 2022 heeft Hans Weggemans nog eenmaal de dirigeerstok 

van Amoroso opgepakt. In aanwezigheid van de nieuwe dirigent Jan Jannink hebben we 

samen met Hans in een ontspannen sfeer gerepeteerd. Hans is meer dan 46 jaar als dirigent 

verbonden geweest aan onze vereniging, dat is toch haast een vermelding waard in het 

Guinness Book of Record zou je denken. Na de repetitie was er tijd ingeruimd om officieel 

afscheid te nemen. 

 

Op vrijdagavond 8 april 2022 heeft Amoroso muzikaal bijdragen aan de 

herdenkingsbijeenkomst in het kader van 75 jaar bevrijding van Nieuw-Weerdinge. Door 

corona en de bijbehorende maatregelen is de herdenkingsbijeenkomst 2 keer uitgesteld maar 

kon nu alsnog doorgaan. Het was een mooie gedenkwaardige avond. 

 

 
Herdenkingsdienst 75 jaar bevrijding 

 
Stoeltjesdans op Koningsspelen 2022 

 

Op 27 april 2022 was het weer ‘ouderwets’ Koningsdag. Om 10:30 uur werd de vlag gehesen 

en speelde Amoroso twee coupletten van het Wilhelmus. Daarna gingen we gezamenlijk naar 

het voetbalveld voor de Koningsspelen. Er waren 3 springkussens aanwezig voor de jeugd en 

tal van andere leuke spelletjes. De muzikale begeleiding van het stoeltjesdansen werd als 

vanouds verzorgd door Amoroso. Er waren ook weer gezonde broodjes en drankjes aanwezig. 

Het was dan ook weer een leuk sportief begin van Koningsdag! 

 

Op 25 juni staat voor genodigden de officiële receptie gepland in het kader van ons 100-jarig 

jubileum. We hopen onder het genot van een hapje en een drankje in ’t Stadhoes het heuglijke 

feit te vieren dat Amoroso meer dan 100 jaar jong is! 

 

Amoroso heeft vakantie van woensdag 20 juli tot en met woensdag 10 augustus. De eerste 

repetitie na de zomervakantie staat gepland op 17 augustus 2022. Op 4 september spelen wij 

als vanouds tijdens de Oogstdag Roswinkel. 
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Jubileumboek 

Op 20 december 1920 is 

muziekvereniging Amoroso opgericht. 

Ter ere van onze jubilerende 

muziekvereniging is een prachtig boek 

samengesteld waarin we terugkijken op 

100 jaar Amoroso. Er is veel tijd en 

aandacht besteed aan de samenstelling 

van het boek. Mooie teksten en 

prachtige foto’s nemen u mee naar een 

stukje geschiedenis waar wij trots op 

zijn.  

 

Het boek telt 68 bladzijden, is geheel in 

kleur gedrukt en kost slechts 15 euro. 

U kunt het boek bestellen door een mail 

te sturen naar het secretariaat van onze 

vereniging, met daarbij vermelding van 

het aantal boeken, uw naam, adres en 

telefoonnummer. Het mailadres kunt u 

vinden bij de contactgegevens op onze 

website www.amoroso-roswinkel.nl 

 

Wij hopen dat u met plezier het 

jubileumboek gaat lezen en dat u zo 

mag voelen wat wij als vereniging 

hebben beleefd. 
 

 

Jubileumuitvoering 1 oktober 2022 

Op zaterdag 1 oktober 2022 hopen we ons jubileumconcert te geven in Theaterboerderij De 

Noorderbak. Als thema hebben we dit jaar weer een Oktoberfest, met een gastoptreden van de 

Gebroeders Weggemans. Na twee jaar corona hebben wij er weer zin in. Het belooft dan ook 

een mooie muzikale avond te worden.  

 

Muzikale groeten, 

bestuur en muzikanten muziekvereniging Amoroso 

 

 

 

http://www.amoroso-roswinkel.nl/

