
 

 

 
Opgericht 20 december 1920 

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning 
 

Amoroso bericht 

 

Op 1 oktober 2022 was het dan eindelijk zover, het jubileumconcert van Amoroso ‘Das Fest 

der Feste’. We hebben er als muziekvereniging lang naar toe geleefd. Vanwege het thema was 

theaterboerderij De Noorderbak deze keer feestelijk versierd als Beierse Oktoberfestsaal. Op 

deze avond werd ook een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij kregen een speld met 

oorkonde uitgereikt vanwege trouw lidmaatschap als muzikant van Amoroso en/of 

muziekbond KNMO, namelijk Bertus Ensing, Alie Vegter en Jan Pagters (allen 12,5 jaar), 

Berry Bergman (25 jaar) en tot slot Frank Legendal en Aly Huizingh (beiden maar liefst 50 

jaar). Ook de gebroeders Weggemans traden deze avond op. We kijken terug op een geslaagd 

jubileumconcert en hopen dat u dat ook zo ervaren heeft. 

 

  
Geslaagd jubileumconcert Amoroso 1 oktober 2022 

 

Op zaterdag 19 november hoopt Sinterklaas weer aan te komen in Roswinkel. Amoroso is er 

als vanouds weer bij aanwezig. Net als voorgaande jaren neemt Amoroso ook de muzikale 

begeleiding van de kerstnachtdienst weer voor haar rekening. U bent uiteraard van harte 

uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Aanvang 19:30 uur in de kerk te Roswinkel. 

 

De Rabo ClubSupport heeft Amoroso 196,84 euro opgeleverd. Iedereen die op Amoroso heeft 

gestemd, willen we daarvoor uiteraard hartelijk bedanken! De bijdrage is dit jaar goed besteed 

aan het jubileumconcert naar aanleiding van ons 100-jarig bestaan.  

 

U kunt alvast de datum van de uitvoering van 2023 in uw agenda noteren. Op zaterdag  

15 april 2023 hopen we namelijk onze jaarlijkse uitvoering te geven in De Noorderbak. Het 

thema deze keer is ‘Evergreens’. U kunt deze avond dan ook genieten van veel (oude) liedjes 

die nog steeds populair zijn. Dat belooft weer een gezellige en muzikale avond te worden.  

 
Bestuur en leden van muziekvereniging Amoroso 

wensen een ieder prettige Kerstdagen en  

een goed en muzikaal 2023! 


