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Amoroso bericht 

 

Op 20 december 2020 was het 100 jaar geleden dat muziekvereniging Amoroso is opgericht. 

Dit bijzondere jubileum werd zaterdag 25 juni 2022 gevierd in dorpshuis ’t Stadhoes in 

aanwezigheid van vertegenwoordigers van het verenigingsleven van Roswinkel en omstreken, 

afvaardigingen van collega muziekverenigingen uit de buurt, muziekbond Groningen en 

Drenthe, gemeente Emmen en provincie Drenthe. 

 

Na een kort welkomstwoord door vicevoorzitter Berry Bergman 

kreeg mevrouw Klijnsma, commissaris van de Koning in onze 

provincie Drenthe, het woord. Klein maar fijn, die omschrijving 

past volgens haar bij zowel Amoroso als bij Roswinkel.  

 

Mevrouw Klijnsma had een bijzonder cadeau meegenomen voor 

Amoroso. Vanwege de bijzondere plek die Amoroso in onze 

dorpsgemeenschap inneemt en het feit dat de vereniging al 100 

jaar bestaat, heeft Amoroso uit handen van de commissaris de 

Koninklijke Erepenning ontvangen. Daar zijn wij als vereniging 

natuurlijk dankbaar voor en super trots op.  

 

We hopen dan ook nog lange tijd hier op en voor het dorp met 

plezier samen muziek te maken! 

 
Amoroso met de 

Koninklijke Erepenning 

 

  
Barbecue 17 augustus 2022 Oogstdag 4 september 2022 

 

Donateurskaarten 

In de maand september gaan we weer met de nieuwe donateurskaarten bij u langs de deur en 

halen het bijbehorende donateursgeld op. Als u niet thuis bent die avond 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. 
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Jubileumconcert ‘Das Fest der Feste’ op 1 oktober 2022 

 

Wij maken ons op voor 

het jubileumconcert op 

1 oktober in theater-

boerderij De Noorderbak. 

Na de pauze staat het 

thema ‘Oktoberfest’ 

centraal. Ook ditmaal met 

medewerking van de 

Gebroeders Weggemans. 

Het ‘Fest der Feste’ begint 

om 20:00 uur in 

Theaterboerderij De 

Noorderbak in Roswinkel. 

Het belooft weer een 

ouderwets muzikaal 

gezellige avond te worden.  

 

Het jubileumconcert is 

gratis voor donateurs van 

Amoroso, niet-donateurs 

betalen 5 euro entree. 

Reserveer uw (gratis) 

kaarten op tijd, vol = vol.  

 

Kaarten kunt u reserveren 

via Aaltje Joling 

06-20554678 

aaltje.joling@live.nl) 

en/of via Aly Huizingh 

0591-351136 

alyhuizingh@gmail.com 

 
 

De Rabo ClubSupport wordt dit najaar weer georganiseerd. Van 5 tot en met 27 september 

kunnen leden van Rabobank Het Drentse Land (omgeving Emmen) hun stem uitbrengen op 

… natuurlijk Amoroso! Alvast hartelijk dank voor uw stem! 

 

Bestuur en leden van muziekvereniging Amoroso 
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