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Amicitia
&
Corona
De informatie van deze Amicitia Nieuwsflits is ook beschikbaar op onze
website. Ga naar: www.amicitiabanholt.nl
Wie had zich medio februari 2020 de impact van Covid-19 kunnen voorstellen? De grootste
impact op het maatschappelijk en economisch leven sinds de Tweede Wereldoorlog. Iets
dat de meesten van ons nooit hebben meegemaakt. Een samenleving op 1,5 meter
afstand. Voor ons allemaal een zeer grote verandering waarbij nadrukkelijk ook onze
vereniging is geraakt. Dit dient zeker in perspectief te worden geplaatst want de vele
afgelaste activiteiten van onze vereniging niets bij grote persoonlijke consequenties voor
velen. Het overlijden van onze geestelijk adviseur pastoor René Graat, was een groot
verlies voor iedereen.
Een virus dat in eerste instantie tot juni 2020 alle activiteiten van Amicitia heeft
stilgelegd, maar zoals het nu naar uit ziet zijn we er nog niet vanaf. Ontwikkelingen ten
aanzien van een vaccin tegen Corona verlopen gelukkig hoopgevend en medio 2021 wordt
verwacht dat dit vaccin op grote schaal kan worden toegediend.
Onze vereniging heeft tijdens de eerste ‘lock-down’ niet helemaal stilgelegen. Via digitale
kanalen zijn we in contact gebleven. Er zijn diverse initiatieven ontplooid om elkaar
muzikaal uit te dagen waarbij vele muzikanten zich hebben laten horen en zien. We zijn
vanaf medio juni weer gestart met repetities.
Tot aan de ‘lock-down’ op 15 maart was onze vereniging aanwezig tijdens diverse
activiteiten die met name aan de carnaval waren gerelateerd, maar ook bij de begrafenis
van erelid Jacques Bendermacher waren we zeker aanwezig.
Bij het opstellen van deze nieuwsflits zitten we in de tweede golf van het virus en hopen we
dat er geen tweede ‘lock-down’ zal worden aangekondigd.
Voor nu betekent Corona afstand houden en alle maatregelen volgen. Voor de muzikale
activiteiten van Amicitia voor de rest van 2020 betekent dit dat we bezien welke
activiteiten mogelijk zijn.
In deze Amicitia Nieuwsflits meer over Amicitia tot oktober 2020.
Wat zeker vermeld dient te worden is dat de verbouwing en de nieuwbouw van de
harmoniezaal ondanks Corona is doorgegaan. Peter Houben en zijn bouwteam hebben
ervoor gezorgd dat onze zaal is gerenoveerd. De nieuwbouw van de harmoniezaal is
gestart en de oplevering hiervan heeft plaatsgevonden. Resten nog de zogeheten puntjes
op de ‘i’. We beschikken nu over een café, een zaal en een separaat te gebruiken deel
met hierin een keuken, twee repetitie/kleedruimtes, een vergaderruimte, een
opslagruimte voor slagwerk en andere muziekinstrumenten en tot slot een opbergruimte
die via een grote poort makkelijk toegankelijk is. Ontzettend, ontzettend veel dank aan
Peter en alle vrijwilligers die ziel en zaligheid hebben gestoken in de totstandkoming
hiervan. Ook dank aan de Provincie Limburg, Gemeente Eijsden-Margraten, Rabobank,
VSB fonds, Firma Opreij Margraten, Etienne Pilet, het steuncomité en de vele andere
begunstigers die hebben zorggedragen om de verbouwing en nieuwbouw financieel
gerealiseerd te krijgen.
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Planning
Zondag 11 oktober
Loterij-actie leerlingenopleiding
Dinsdag 13 oktober
Ophalen oud papier
Zondag 18 oktober
Algemene ledenvergadering
Dinsdag 10 november
Ophalen oud
papier Zaterdag 21 november
St.
Ceciliamis (OVB)
Ma t/m Za 23 – 27 november Donateursactie Amicitia
Ophalen papier aanwezig aan harmoniezaal 17.45 uur
Groep 10 Dinsdag 13 oktober
Deckers
Huub
Bendermacher Bart
Knoppen
Nick
Groep 11 Dinsdag 10 november Groep 12 Dinsdag 8 december
Flamand
Maico
Bendermacher Jos
Simonis
Math
Bendermacher Frank
Schwanen
Horrie
Roijen
Dennis

(De eerst genoemde in de lijst, draagt zorg voor het invullen van de lijsten van de beladers
en coördineert met chauffeur RD4. Bij verhindering gaarne zelf zorgdragen voor vervanger en
taken overdragen).
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Activiteiten
St. Gerlachuskermis
Op 5 januari 2020 speelde onze harmonie
tijdens de St.Gerlachuskermis in onze eigen
kerk.

Carnaval 2020

Zittingen
Tijdens een prachtige jubileumzitting van 6 x 11 CV de Boemelere werd
op vrijdag 3 januari 2020 Prins Roel 1 uitgeroepen tot jubileumprins
van CV de Boemelère. Natuurlijk was onze Boemelkapel aanwezig om
de zitting muzikaal op te luisteren en werd ook de nieuwe
carnavalsschlager van onze Ronald en Emy gepresenteerd.
Een week later op vrijdag 10 januari werd de nieuwe jeugdprins, Joep 1
van CV de Jeugdboemelère uitgeroepen. Joep Essers, zoon van Richard
en Daniëlle en trompetist bij Mherimba.
Prins Roel 1, echtgenote Peggy Jeugdprins Joep voorop tijdens de
carnaval van Tebannet en Terhoorsch.
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Sabrina tijdens de jeugdzitting, een muzikaal talent op vele
gebieden (zang, fluit, picolo, tuba?). Frans wordt hier helemaal
warm van!

Bestuur en Dirigent
Mherimba met
Boemelère aspiraties?

6 x 11 jaar CV de Boemelère
Zondag 19 januari stond in het teken van het 6 x 11 jarig bestaansfeest van CV de
Boemelère en was onze harmoniezaal de plek waar de jubileumfestiviteiten voor de
bewoners van Tebannet en
Terhoorsch plaatsvonden. De zaal was tot de
nok toe gevuld en er werd gestart met een
H.Mis die werd voorgegaan door Pastoor Rene
Graat (RIP).
Na de H.Mis was er een dorpsbrunch waarna
allerlei artiesten een optreden verzorgden.
Vele groepen uit ons eigen dorp verzorgden
een optreden en het was een prachtige en
geslaagde dag.

Prinsenreceptie en auw wieverbal
Op zaterdag 14 februari was er weer de traditionele prinsenreceptie en auw wieverbal
waarbij prins Roel 1 en prinses Peggy en natuurlijk jeugdprins Joep 1 in het zonnetje
werden gezet. Het klaroenkorps en harmonie waren natuurlijk aanwezig voor een
serenade.
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Veel dank
aan de
werkers
tijdens de
avond en de
poetsers om
de zaal in de
dagen erna
weer in orde
te krijgen.

Schoolcarnaval
In de harmoniezaal werd op 21 februari schoolcarnaval van
basisschool De Den gevierd. Vele kinderen en ouders waren
aanwezig en het was ontzettend gezellig.

Tot 14.00 uur
mocht er
geen alcohol
worden
geschonken,
dus op zoek
naar een
alternatief.

Amicitia & Corona
Op donderdag 12 maart werden door de overheid vergaande maatregelen aangekondigd en
besloot het bestuur mede op basis van de aanbevelingen van de KNMO (Koninklijke
Nationale Muziek Organisatie) om alle muzikale activiteiten van de vereniging op te
schorten.
Dit betekende direct dat het drumbandfestival in Banholt op zaterdag 14 maart geen
doorgang zou kunnen hebben.
Alle repetities van klaroenkorps, harmonie en
jeugdorkest werden stopgezet. Ook de Boemelkapel
stopte met de repetities. Thuisblijven op maandag en
vrijdagavond; een vreemde gewaarwording. Sommige
leden zochten naar een alternatief.
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Er waren gelukkig ook lichtpuntjes zoals het op afstand
geven van muziekles. Leraar thuis, leerling thuis en aan de
slag.
Fleur Essers krijgt op afstand les van Lilianne Cleven.

Corona en muziek
Er werden diverse initiatieven ontwikkeld om toch aan de slag te blijven. Dirigent Frans
Bemelmans organiseerde een muzikale challenge waarbij vele muzikanten zich op een
verrassende wijze lieten horen en zien. Dit werd herhaald met het opnemen van de
processiemars La St. Hubert. Op de website van Amicitia is hierover meer te lezen en te
zien.
Pasen
Tijdens paaszondag, de dag na het overlijden van Pastoor Graat werd door een aantal
muzikanten van onze harmonie op diverse plekken in het dorp gespeeld om de inwoners
te sterken in de strijd tegen Corona en een troost te bieden bij het overlijden van René
Graat.
Pinksterkermis
Bericht op website Amicitia
Het is en blijft een eigenaardig gevoel. Wie had zich ooit kunnen bedenken dat in Tebannet en
Terhoorsch ‘d’r St.Gerlachusden’ niet wordt gehaald, dat de processie niet doorgaat en de
pinksterkermis niet wordt gevierd!
Het beschermen van onze meest kwetsbaren heeft de hoogste prioriteit en de vele wereldwijde
slachtoffers van deze Covid-19 pandemie drukken ons steeds weer op de feiten. Onze gemeenschap
is ook diep geraakt door het overlijden van onze pastoor Rene Graat aan dit virus. Het overlijden
van Pastoor Graat zou onze pinksterkermis sowieso volledig anders maken dan alle vorige edities.
Sinds 1937 trekt op Pinksterzondag de broonk door Tebannet en Terhoorsj. Bijna alle edities
vonden onder een prachtige zon plaats. Geen kermis zonder processie! Dat is in Tebannet het
motto. Dus in die paar jaren dat regen de processie op zondag verhinderde, werd uitgeweken naar
Pinkstermaandag. Geen processie, geen kermis… Het Coronavirus dwarsboomt voor het eerst de
processie, het binnenhalen van de 140e Gerlachusden en daarmee bijna toch ook de kermis…
Tebannet zou Tebannet echter niet zijn als het broonk- en kermisgevoel helemaal weg zou zijn.
Naast vlaggen aan alle huizen heeft een aantal leden van de Koninklijk Erkende Harmonie en
klaroenkorps Amicitia vanuit thuis de processiemars La St. Hubert ingespeeld. Dirigent Frans
Bemelmans heeft alle opnames vakkundig gemonteerd tot een geheel. Zo trekt de broonk in onze
harten toch uit en blijft muziek ons verbinden. Want zoals in de oorlogsjaren al werd gezegd: “Al
sjteit Tebannet op ziene kop, dan kump dr den dr bovenop. “Een fieng Peenkste geweunsjt!”
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Herstarten van de repetities
Vanaf maandag 15 juni werden door het klaroenkorps
onder strikte voorwaarden de repetities weer hervat.
Op vrijdag 19 juni werden de repetities van onze
harmonie weer opgestart waarbij het orkest in
twee groepen werd gesplitst.

In onze harmoniezaal waren voorgaand gaan rode kruisjes
(klaroenkorps) en blauwe voor onze harmonie op de vloer
geplakt zodat alle muziekkanten precies wisten waar ze
plaats moesten nemen.

Augustuskermis 2020
Tijdens de augustuskermis op 31 augustus werd er door de harmonie gespeeld op het
kerkhof. Gezien de Corona maatregelen was er geen traditionele rondgang door
Tebannet en Terhorst.
Hervatting van repetities in augustus
In augustus werden de repetities van het klaroenkorps en de harmonie weer hervat. Het
klaroenkorps is in Reijmerstok op het voormalig voetbalveld gestart met buitenrepetities.
De
harmonie startte weer in de
harmoniezaal waarbij in
september een repetitie met
de voltallige harmonie kon
worden gehouden. De
Coronamaatregelen werden
daarna weer aangescherpt.
In verband met de
Coronamaatregelen zijn
de repetities van
Mherimba in de
harmoniezaal in Noorbeek.
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Nieuwe pastoor in Banholt
Op 12 september werd Paul Tervoort als nieuwe
herder van het cluster Terlinden geïnstalleerd.
Ons gehele korps was present om Pastoor
Tervoort bij binnenkomst in ons dorp vanaf de
Grote Straat te begeleiden. Paul Tervoort heeft
positief gereageerd op het verzoek om de rol als
geestelijk adviseur voor onze vereniging op zich
te nemen.
Paul, van harte welkom bij Amicitia

Communicantjes
Op zondag 4 oktober hebben vier kinderen uit ons dorp de Heilige Communie ontvangen.
Onze harmonie was natuurlijk aanwezig om voorop te gaan in de feestelijke stoet van het
parochiehuis naar de kerk. Alle communicantjes en met name Mille Dodemont en ouders
Vivianne en Ruud van harte proficiat.

Corona en het beheer van de harmoniezaal
In de ‘Coronatijd’ zijn er ontzettend veel regels van kracht ten aanzien van het gebruik
van horeca gelegenheden waaronder onze harmoniezaal valt. De 1,5 meter moet worden
gehandhaafd, verschillende routes, toiletten, muzikanten moeten op een bepaalde
afstand van elkaar zitten, buffet regelen, ontsmetten, desinfectiemiddelen. Vele en vele
regels waaraan iedereen zich dient te houden.
De beheerders Ria en Sjef hebben hier ontzettend veel werk aan. Ze doen dit voor onze
vereniging met grote inzet en we willen hen beiden vanaf deze plek natuurlijk ontzettend
bedanken voor alle inspanningen.
Een beroep aan iedereen om de ‘spel’regels te respecteren.
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Ledennieuws
Afmelden leden van het harmonieorkest: Telefonisch bij Dirigent Frans
Bemelmans Afmelden leden van het klaroenkorps:
Willy Bours
willy.bours@ziggo.nl
Nieuwe leden
Danielle Essers is toegetreden tot ons harmonieorkest.
Afscheid
Britt Mackus en Massimo Commisso zijn gestopt bij de
harmonie. Huub Moonen en Erwin Mingels zijn gestopt bij
het klaroenkorps.
Overlijden erelid Jacques Bendermacher
Op 28 februari 2020 ontvingen we het droevige nieuws dat Jacques
Bendermacher was overleden. In het In Memoriam dat werd
uitgesproken tijdens de uitvaart op zaterdag 7 maart wordt prachtig
weergegeven hoe Jacques was en wat hij voor onze vereniging heeft
betekend.
Tijdens de afscheidsdienst heeft de harmonie in de
St.Gerlachuskerk gespeeld om Jacques te bedanken.
Het afscheid als actief muzikant bij Amicitia in april 2015 was
onvergetelijk. U kunt dit teruglezen onder de rubriek Nieuws
(archief april 2015) van deze website.
Jacques, rust zacht
Overlijden René Graat; Pastoor Cluster
Terlinden en Geestelijk adviseur Amicitia
Op zaterdagmiddag 11 april ontvingen we het bericht van het overlijden
van pastoor René Graat. Na weken van onzekerheid en hoop rondom
zijn gezondheid overleed hij aan Corona.
Woorden schieten te kort om het afscheid van onze pastoor, een
prachtig mens en onze geestelijk adviseur te beschrijven. Marc
Houben schreef voor onze vereniging het In Memoriam waarmee
Pastoor René Graat op een passende wijze wordt herdacht. Op onze
website kunt u dit teruglezen.
Tijdens de uitvaart van René was onze vereniging in een lang lint van
leden en directie aanwezig om de laatste eer aan René te bewijzen.
Onderstaand tevens een kort bericht en link naar een YouTube filmpje over
het optreden van Pastoor Graat tijdens het themaconcert ‘Ik hou van Holland’ als
Kapelaan Odekerken.
Het filmpje kun je zien als je de volgende link aanklikt.
https://www.youtube.com/watch?v=dnZBAgUic_Y
René, rust zacht
Geslaagd
Het was dit jaar spannend voor Fenna en Sanne. Beide zijn
geslaagd Van harte gefeliciteerd.
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Geboren

Felice, dochter van
Martijn en Ellen
werd op 22 maart
geboren. Van harte
gefeliciteerd,
natuurlijk ook aan de
zusjes en de
grootouders.

Met trots hebben Dennis en Lenny kennis gegeven
van de geboorte van Jarn op 22 september. Van harte
gefeliciteerd, natuurlijk ook aan de grootouders.
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Overig
127e Algemene ledenvergadering
De
127e Algemene
Ledenvergadering
zal
plaatsvinden op zondag 18 oktober 2020. Tijdens
deze vergadering zullen weer vele belangrijke
onderwerpen worden besproken.
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Verbouwing Harmoniezaal en nieuwbouw
Verbouwing
De verbouwing van de harmoniezaal is in de Corona tijd
zeker niet verslapt. De zaal zelf is verder aangepakt. Er is
een nieuwe kast gemaakt voor de drapeaus, de achterwand
is volledig bekleed en het buffet is aangepakt.

Nieuwbouw
Vanaf februari is voortvarend gestart met de nieuwbouw aan onze harmoniezaal. Eerst
werden alle struiken verwijderd waarna keuken werd afgebroken om te kunnen afgraven
voor de nieuwbouw.
Vervolgens konden fundamenten worden gestort en kon worden gestart door de aannemer.
Michel Schepers heeft alle metselwerk verzorgd.
Onder leiding van Peter Houben en animator bestuurslid John Pelzer hebben vele vrijwilligers
ervoor gezorgd dat de nieuwbouw is gerealiseerd. Er resten nu nog enkele puntjes op ‘i’.
Dank aan alle vrijwilligers. Hierbij dienen zeker naast Peter Houben ook Eugene
Houbiers, Ben Defauwes, Pierre Roijen , Jef Roijen en Martin Roijen vermeld worden.
Alle vrijwilligers nogmaals van harte bedankt. Ook willen we Raymond Flamand
bedanken voor het ter beschikking stellen van hoogwerkers. Verder Ivo Wimmer voor het
ter beschikking stellen van steigermateriaal. Ook een bijzonder woord van dank voor de
Firma Opreij en de Firma Brouwers.
Er werd bij de nieuwbouw zoveel mogelijk gewerkt met lokale ondernemers en leveranciers
Voor onze vereniging maar ook voor alle verenigingen van Tebannet en Terhoorsch hebben
we een nieuwbouw gerealiseerd waarvan het dorp en nog vele generaties veel plezier zullen
hebben
Het nieuwbouwproject was onmogelijk geweest zonder de financiële bijdrage en de
sponsoren. Van harte bedankt

Ook een woord van dank aan de beheerder en de poetsploeg die steeds weer de zaal
moeten opruimen en poetsen zodat een en ander er weer netjes uitziet.
Het bestuur
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Activiteiten Mherimba

Mherimba is onder leiding van dirigent Mark Houben vanaf september weer gestart met de
repetities. Gezien alle corona maatregelen vinden de repetities plaats in de harmoniezaal
van Harmonie Berggalm in Noorbeek.
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