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De afgelopen maanden hebben veel activiteiten en gebeurtenissen binnen de vereniging
plaatsgevonden. In deze Amicitia nieuwsflits leest u meer hierover.
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Het bestuur van de Kon. Erkende Harmonie en Klaroenkorps “AMICITIA Banholt wenst
beschermvrouw, ere-dirigent, ere-instructeur, dirigent, instructeur, docenten, ereleden, leden, leden
van het steuncomité, donateurs, vrienden van Amicitia een prettige vakantie
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Planning
ZOMERVAKANTIE
Zomervakantie
JEUGDORKEST MHERIMBA
VANAF 15 JULI T/M 2 SEPTEMBER
Start repetities Klaroenkorps maandag 29 augustus 2016 20.00 uur
LEERLINGEN
VANAF 15 JULI T/M 2 SEPTEMBER
Harmonie
vrijdag 2 september 2016 20.00 uur
HARMONIE
VANAF 15 JULI
2 SEPTEMBER
Mherimba
vrijdag 9 september
2016T/M
18.45
uur

KLAROENKORPS

VANAF 25 JULI T/M 22 AUGUSTUS

dinsdag
zondag

9 augustus
28 augustus

vanaf maandag
maandag
vrijdag
zondag
dinsdag
zaterdag

5 september Start muzieklessen voor de leerlingen.
5 september 1e repetitie klaroenkorps na de zomervakantie.
9 september 1e repetitie harmonie en Mherimba na zomervakantie
11 september 27e St. Gerlachuswandeltocht
13 september Ophalen oud papier.
24 september Mherimba leerlingendag

zondag
dinsdag
vrijdag
zaterdag

2 oktober
11 oktober
14 oktober
15 oktober

Ophalen oud papier
Augustuskermis. Rondgang.

Loterij-aktie Leerlingenopleiding
Ophalen oud papier
57e Concerttreffen Fed. L.Z.W. in Banholt
57e Concerttreffen Fed. L.Z.W. in Banholt

Ophalen papier
9 augustus 2016
Raymond Pitti, Pierre Franssen
13 september 2016
Willy Bours, Stefan Tielens
11 Oktober 2016
Huub Deckers, Nick Knoppen, Peter Clairbois
(Degene die onderstreept is, draagt zorg voor het invullen van de lijsten van de beladers en
coordineert met chauffeur RD4. Bij verhindering gaarne zelf zorgdragen voor vervanger en
overdragen taken.)

Augustuskermis zondag 28 augustus 2016; Bezoek door de vereniging aan het kerkhof en
rondgang door Terhorst en Mheerderweg. Bijeenkomst na H.Mis van 11.00 uur aan de kerk (uiterlijk
om 11.45 uur buiten bij Cafe d’r Boemeler).
Voorbereiding concertwedstrijden Muziekfederatie Limburg Zuid-West
Vr. 2 september:
alle saxen
Vr. 9 september:
klarinet 2 + 3
Vr. 16 september:
fluit, hobo, klarinet 1/Es
Vr. 23 september:
trompetten en Hoorn
Vr. 30 september:
trombones, euphoniums, bassen
Wo. 5 oktober:
Wo. 12 oktober:
Vr. 14 oktober:

Extra tutti repetitie
Generale tutti repetitie
Concert Federatie.
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Activiteiten
Klaroenkorps bij ‘Bundesköniginnetag’ in Erkelenz Duitsland
Op zondag 8 mei 2016 was het klaroenkorps te gast bij de zogeheten ‘Bundesköniginnetag’ in
Erkelenz Duitsland. Om 9.30 uur bijeenkomst aan de harmoniezaal en daarna vertrekken met de
bus.
Omstreeks 11.15 uur was de bus in Erkelenz gearriveerd en de Openluchtmis op het kerkplein was
nog bezig. De optocht door Erkelenz vertrok omstreek 11.45 uur en het klaroenkorps was derde in
de stoet. Het korps werd gevolgd door een hele rij aan koningen en koninginnen, schutters en
andere deelnemers.
Aan het eind van de optocht was een defile waar het korps
kort een presentatie gaf en waarna de tocht werd
voortgezet terug naar het kerkplein. Hier moesten de
laatste korpsen nog vertrekken maar er was geen feesttent
te zien. Toch een pilsje nuttigen en daarna op weg naar het
feestterrein. Martin zorgde voor het bier.
Hier werd tot circa 15.30 uur feest gevierd. De kapel op het
feestplein speelde een ‘Happy Birthday’ voor Matthijs
Munnix en Roger trakteerde op een consumptie. Deze
consumptie werd gevolgd door ‘ein prosit’. Het hele gezin
Munnix was erbij dus ook Esther en de jongste spruit Lisette.
Moe maar voldaan met de bus op weg naar huis.

Onderweg was het ook nog
spannend. Wie zou er kampioen
worden AJAX of PSV.
Spannend!

Er waren ook leden met minder interesse in de wedstrijd.
Voldaan omstreeks 17.00 uur weer in Tebannet
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Pinksterkermis 2016

Het weekend van 14 mei ’16 was het koudste pinksterweekend sinds 50 jaar. Toch mocht het koude
weer de pret niet drukken. De Jonkheid van Tebannet en Terhorst had weer alle zaken netjes in
orde. Kaptein Paul Waterval blies op zijn toeter en in twee keer was de stoet met zo’n 35 paarden
onderweg om de 136e St. Gerlachusden te halen in het bos bij Epen. De zon scheen, maar het was
koud. De getrouwde mannen zorgden ’s avonds dat de St. Gerlachusden weer kaarsrecht naast de
kerk recht overeind stond. Koud maar gelukkig droog.
Onze vereniging heeft traditioneel tijdens de broonk en kermis prachtig acte de présence gegeven.
Bijeenkomst bij het parochiehuis waar Esther en Roger nog voor een drankje en versnapering
hadden gezorgd.
Een bijna voltallige Harmonie en Klaroenkorps nam
deel aan de ‘broonk’ op 15 mei. Om 10.00 uur stipt
werd de processie gestart met de processiemars La
St.-Hubert (Marche de procession avec clairons et
tambours) van Louis Gasia. Harmonie en Klaroenkorps
gezamenlijk musicerend onderweg naar Terhorst.
Verderop werd de nieuwe gezamenlijke bronkmars ten
gehore gebracht, ‘Sancta Maria’ wederom van Louis
Gasia. De mars welke we van onze zustervereniging St.
Cecilia Mheer onder dankzegging mochten ontvangen.
Verder onderweg afwisselend musicerend door
Harmonie en Klaroenkorps met wederom de bekende
tempowisselingen.
In Terhorst bij ’t Kapelke (Heiligenhüske) aangekomen
werd het Tantum Ergo gezamenlijk met Zangkoor
Avanti onder leiding van Marc Houben ten gehore
gebracht. Na alle verdere zaken werd de processie
vervolgd richting Tebannet naar de Mheerderweg om
bij de Fam. Schrijnemakers bij ’t tweede
Heiligenhüske te stoppen. Dit jaar was geen water
nodig omdat het weer dusdanig koud was dat een
warme thee wellicht beter was geweest. Alle
plichtplegingen werden gedaan, de weg werd vervolgd
via de St. Gerlachusstraat naar ‘oonder in gen durrep’. Ergens onderweg had onze dirigent Frans
Bemelmans zijn plekje tussen het bestuur ingenomen. Frans kon er helaas niet vanaf het begin bij
zijn omdat hij andere verplichtingen had met de harmonie van Vijlen (beter laat dan nooit!).
“Oonder in gen durrep” ook wel “a gen kruuskes”genaamd werd bij het derde Heiligenhüske
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gestopt. Nadat zangkoor, harmonie, Meneer Pastoor, de Joonkheid en anderen alle zaken hadden
gedaan die moesten worden worden gedaan werd de processie vervolgd naar de Lourdesgrot.
Onderweg vielen enkele regendruppels, maar gelukkig zette de regen niet door en boven aan de
Dalestraat werd het weer droog. Aan de Lourdesgrot werd ‘Aan u O Koning der Eeuwen’ gespeeld en
gezongen waarna onze vereniging voorop ging naar de kerk waar de ‘broonk’ werd afgesloten.
Alle leden van de vereniging werden op een consumptie getrakteerd door harmoniebestuur én door
Café d’r Boemeler, waarvoor hartelijk dank.
Het bestuur ging traditioneel inclusief dirigent en ere-leden voor een kleine afdronk naar de
pastorie waar Meneer Pastoor René Graat trakteerde. Het duurde voor veel leden nog lang voordat
de dorst geheel was gelest.
Op Maandag speelde de harmonie om 10.45
uur enkele marsen voor de H. Mis. Een
goede opkomst zorgde voor goede muziek,
na de mis werden wederom (traditioneel)
marsen gespeeld en de cafés bezocht.
Vanaf 13.30 uur was het orkest The Hippies
(wie kent ze niet!) present en zorgde voor
muziek. Koud en droog maar wel gezellig,
het duurde tot in de late uurtjes voordat
de dorst was gelest.

Op dinsdag startte het programma voor onze vereniging om 18.00 uur bij Café d’r Boelemer. Na het
(traditioneel) Limburgs kwartiertje werd gestart met de rondgang door Tebannet. Met Jonkheid,
kinderen, volgers in Reij naar ‘der Berrig’ waar bij Harrie en Mien Bendermacher een consumptie
werd genoten. Na een kort dankwoord door de voorzitter werd de weg vervolgd naar ‘de Hei’.
Stoppen bij de Fam. van den Houdt, een consumptie nuttigen en aansluitend een dankwoord door
de voorzitter. Hierin werden ook de Hei-op feesten genoemd en het gebruik van de landerijen.
Verder werd de nieuwe gezamenlijk mars voor Harmonie en Klaroenkorps opgedragen aan Piet van
den Houdt.
Verder op weg naar de Pastoor
Engelenstraat bij Edmon en Gemma
van den Hove. De jeugd komt hier
ieder jaar graag omdat er ijs is. Voor
de grote kinderen bier en jonge klare!
Fris was er ook.
Tot slot via de St. Gerlachusstraat en
Pastoor Penderstraat richting Past.
Rohsstraat waar we stopten bij lid
Fons Bendermacher die tijdens de
jaarlijkse lintjesregen onderscheiden
is in de Orde van Oranje-Nassau. Eerst
werd het Nederlands Volkslied
gespeeld, daarna het welbekende
‘Lang zal hij Leven’ en genoten we
van een drankje.
Tot slot op weg naar de kerk waar de rondgang
werd afgesloten door het spelen van diverse Reij
marsen.
Joonkheid voorop, kinderen en anderen mee.
Omstreeks 21.30 uur werd de Reij afgesloten en
werd de kermis in het café nog een paar laatste
uurtjes voortgezet.
Het bestuur dankt alle leden voor de zeer goede opkomst en presentatie, ‘gruutsch’ is het woord
dat hierbij past.
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Op 19 juni was het klaroenkorps te gast tijdens het schuttersfeest in Mheer.
Het 245e Bondsschuttersfeest van de Rooms Katholiek Zuid Limburgse Schuttersbond werd in Mheer
georganiseerd door Schutterij St. Sebastianus en het klaroenkorps was als gastvereniging uitgenodgd
om aan de optocht en het defile deel te nemen. Er werd een visitekaartje afgegeven dat de vele
toeschouwers zich nog goed kunnen
herinneren.

Klaroenkorps aanwezig tijdens de Euregioparade in Peer (België)
Op zondag 26 juni 2016 was de stad Peer het decor voor de
tweejaarlijkse Euregioparade. Deze parade wordt beurtelings in
Nederlands en Belgisch Limburg door respectivelijk de LBT en de
Vlamo georganiseerd. De opzet van de internationaal treffen betreft
enerzijds een parade met een defilé en anderzijds zijn er op diverse
plaatsen podiumoptredens door de deelnemende muziekverenigingen
van allerlei disciplines.

Helaas was het weer niet goed tijdens de parade en moest
deze meermalen onderbroken worden omdat het
ontzettend hard regende. Hierbij werd van de nood een
deugd gemaakt door een drankstop ervan te maken. De
schuilplekken voor de regen konden niet altijd worden
uitgezocht.

Het optreden tijdens de parade was ontzettend succesvol.
Tambour Maitre John Munnix mocht de prijs voor beste
Tambour Maitre in ontvangst nemen en het korps ontving niet
alleen de publieksprijs in de vorm van een beeld met een
gouden peer, maar ook de prijs van de provincie Limburg als

“Vrolijkste muziekmaatschappij”.
Een prachtige titel toch!
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Mars en showwedstrijden op 10 juli

Koninklijk erkende Harmonie Amicitia heeft op zondag 10 juli jl. tijdens de jaarlijkse Mars- en
Showwedstrijden van de Muziekfederatie Limburg Zuid West zich van haar beste kant laten zien.
Alhoewel de plaatselijke St. Cecilia (waarschijnlijk wegens thuisvoordeel) met de beker er vandoor
ging deed onze vereniging in presentatie, mars en show hier zeke niet voor onder. Met name ook
omdat onze vereniging en fanfare St. Gertrudis uit St. Geertruid de enige twee korpsen waren die in
‘vol ornaat’ marcheerden en niet in de ‘humdsmoewe’.
In tegenstelling tot andere verenigingen bracht Amicita een geheel nieuwe show met een nieuwe
mars ten gehore.

Speakernotes
Voor u staat opgesteld Harmonie en Klaroenkorps Amicitia Banholt en Amicitia gaat voor u
uitvoeren de show “De heuvels van Limburg”. De show is gearrangeerd door Michel Smeets en
geïnspireerd door het zogeheten ‘Eiland van Banholt’ dat u achter de jury kunt zien. Vanaf deze
plek hebt u een van de mooiste vergezichten van geheel Limburg en waarschijnlijk Nederland.
Michel Smeets schreef tevens de mars ‘Les collines de Limbourg’ welke tijdens deze show voor u
wordt gespeeld. Deze mars is opgedragen aan Piet van den Houdt senior. Dhr Van Den Houdt is een
van de oprichters van de Muziek Federatie Limburg Zuid-West en fanatiek supporter van Amicitia.
Tot slot. Tambour Maitre John Munnix is vandaag verhinderd en wordt vervangen door Roger
Flamand.
Uw aandacht voor Amicitia Banholt met de show ‘De heuvels van Limburg’.
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Wellicht hadden we voor het optreden al wat kruit verschoten. Een
afvaardiging van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen in de persoon
van mevrouw José Aben en echtgenoot Frans brachten namelijk alle
prijzen welke het Klaroenkorps in peer had behaald. Deze uitreiking vond
plaats voor het optreden en heeft Bondsjurylid Ruud Böhmer mogelijk toch
beinvloed om nog meer kritisch naar het optreden te kijken en te
luisteren. Niettemin een zeer verdienstelijk optreden van Amicitia.

Openluchtconcert AMICITIA

Op zaterdag 16 juli heeft ter afsluiting van het muzikale seizoen en voor het zomerreces het
traditionele zomeravondconcert plaatsgevonden. De leden van de harmonie en het klaroenkorps
inclusief bestuur waren om 18.30 uur ‘op d’r Cour’ bij de Familie Houbiers en Astrid van d’r Nick.
Het steuncomité zorgde voor een perfecte organisatie. Tenten stonden gereed, buffet was
geplaatst, drank was aanwezig en de BBQ inclusief worst, hamburgers en andere heerlijke zaken
stonden gereed om de aanwezigen te ontvangen.
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Pastoor Graat ging voor in de H. Mis die muzikaal werd opgeluisterd
door de harmonie. Alle stoelen en banken waren bezet en vele
aanwezigen moesten de Mis staand bijwonen.
Om circa 19.15 uur was de H. Mis afgelopen en de harmonie onder
leiding van Frans Bemelmans (eerste concert met Harmonie
Amicitia) startte het openluchtconcert. Nadat de H. Mis al prachtig
was opgeluisterd bracht onze harmonie enkele mooie stukken ten
gehore. Frans kan trots zijn op zijn eerste optreden en het klonk
vertrouwd en goed. Het veeltallig aanwezige publiek bedankte het
Harmonieorkest en haar nieuwe dirigent met een welgemeend
applaus.
De leden van de harmonie bleven op hun plekken zitten en het
klaroenkorps nam achter hen plaats. De nieuwe gezamenlijke mars geschreven door Michel Smeets
werd ten gehore gebracht. Deze mars is getiteld:

Les Collines des Limbourg
(marche pour harmonie avec tambours et clairons)
Hommage aan Piet van den Houdt sr., oud/voorzitter van Kon.Erk.Harmonie Amicitia
Banholt
Deze mars werd door enkele sponsoren geschonken onder
de voorwaarde dat de mars werd opgedragen aan Piet van
den Houdt.

Daarna speelde het klaroenkorps onder leiding van
instructeur Michel Smeets enkele marsen. Ook dit optreden
klonk vertrouwd en was een beknopte opluistering van de
successen van de afgelopen periode.

Na het optreden van het klaroenkorps gingen omstreeks 20.15 uur de dansmarietjes aan de slag. De
grote en de kleine groep verzorgden een tweetal optredens op de voor hen speciaal aangelegde
vloer. Een prachtig optreden van deze groepen werden door het publiek enthousiast begroet en
met applaus beloond.
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Omstreeks 20.30 uur beeindigde Jeugdorkest Mherimba onder leiding van Marc Houben het concert.
Zoals gewend van het jeugdorkest een afwisselend en zeer goed optreden. Ook dit optreden werd
beloond met een daverend applaus door het aanwezige publiek. In dit publiek was ook onze eredirigent Leon Simons aanwezig.

Na afloop van het concert werd er nog lange tijd nagepraat, gegeten en natuurlijk ook gedronken.
Een prachtige warme zomeravond zorgde er mede voor dat tot in de kleine uurtjes werd gefeest.

Hartelijk dank:
Alle medewerkers en leden van ons steuncomité;
Pastoor Graat, kerkbestuur en misdienaars;
Bestuur en leden van Dansgroep Banholt;
Leden van Harmonie en Klaroenkorps, dirigent Frans Bemelmans en instructeur Michel Smeets;
Leden van jeugdorkest Mherimba, dirigent Mark Houben en de begeleidingscommissie;
Het vele publiek aanwezig en
Last but not at least Fam Houbiers en Astrid Ronckers
Het bestuur van Amicitia Banholt
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Ledennieuws
Verjaardagskalender

JULI

AUGUSTUS
03 aug. Raymond Bastings
03 aug. Thijs Krauth
07 aug. Huub Loo
09 aug. Kim Lambrix
18 aug. Marc Houben
26 aug. Martijn Aarts
26 aug. Levi van Soolingen
27 aug. Robert Bours

1-jul Agnes Senden-Munnix
7-jul Jean-Louis Bours
10-jul Simone Mingels
11-jul Yvonne Lemlijn
14-jul Ruud Dodemont
Mandy Weusten-Stollman
18-jul Sanne Bours
22-jul Glenn Lardinois
23-jul Jef van den Houdt
28-jul Richard Jongen
SEPTEMBER
6 sept. Huub
HuubDeckers
Deckers
9 sept. Romy Waber
18 sept. Peter Clairbois
23 sept. Ellen Giebels
23 sept. Karina Brouwers
25 sept. Marie-José Roijen-Theunissen
25 sept. Wendy Roijen-Zegers
26 sept. Lotte Bours
27 sept. Luc Flamand
27 sept. Britt Mackus

Nieuwe leden:
Patrick Blom; toms bij het klaroenkorps
Jan Volders; klaroen bij het klaroenkorps
Gemma Nelissen; slagwerk bij jeugdorkest Mherimba

Uitslagen muziekexamens
Alle leden die hebben deelgenomen aan de muziekexamens zijn geslaagd. Helaas zijn niet alle
deelnemers bij de redactie bekend. In de volgende nieuwsflits zullen de deelnemers en hun prestaties
zeker worden genoemd.
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Geboren
Geboren Fenn, zoontje van Sandra en John Schoenmakers-Schwanen. Grootouders Wiel en Monique
Schwanen zijn natuurlijk trots op hun kleinzoon.
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Overig
Afmelden leden van het harmonieorkest:
Afmelden leden van het klaroenkorps:

Pierre Franssen pierre.franssen@home.nl
Willy Bours
willy.bours@ziggo.nl

Trees en Ton
Troisfontaine gouden bruidspaar
Op 10 juni jl was onze vereniging present voor een klinkende
serenade aan het gouden bruidspaar Trees en Ton TroisfontaineL’homme.
We werden daar getrakteerd op bier, wijn en fris.
Proficiat

WMC deelname Klaroenkorps 2017
De voorbereidingen voor de 18e editie van het Wereld Muziek Concours (WMC) Kerkrade zijn in volle
gang. Overal in de wereld bereiden marching- en showbands; harmonieën, fanfares en brass bands;
slagwerkensembles; dirigenten en instructeurs zich voor op hun deelname volgend jaar. Het
Klaroenkorps heeft besloten om hieraan deel te nemen.
Meer dan 18.000 deelnemers worden van 6 – 30 juli in Kerkrade verwacht. Met hun vaak kleurrijke
presentaties zullen zij laten zien en horen, hoe muziek de internationaal meest uiteenlopende
bevolkingsgroepen verbindt.
In 1951 was het motto “Alle Menschen werden Brüder!”; in 2017 is het WMC-motto, dat volgend jaar
vorm krijgt in de speciale slogan: “WMC – Breathing the World”.
Boete Boemele tijdens Augustuskermis Banholt
Na het succesvolle lustrum in 2015 zal er op zondag 28 augustus
2016 tijdens de augustuskermis weer een kapellenfestival plaats
vinden. De Boemelkapel heeft weer een aantal bevriende kapellen
bereid gevonden om deze middag muzikaal op luisteren met als
thema Boete Boemele.
Dit betekent dat er onder het genot van een hapje en een drankje
genoten kan worden van gezellige muziek. Dit alles vindt plaats in
de openlucht op het dorpsplein bij de kerk.

De deelnemende kapellen zijn:
- Reckheimer Musikanten uit Rekem,
- Eiserbach Muzikanten uit Bocholtz
- de Flippers uit Itteren.
Kortom; een muzikaal prachtig programma wat u aangeboden wordt op de kermiszondag van de
Augustuskermis. Er wordt deze dag gestart om 14.00 uur en de entree is geheel gratis!
Nogmaals; voor een goed glas bier, een glaasje fris, maar ook voor een kop koffie met vlaai zal
gezorgd worden tijdens deze gezellige zondagmiddag.
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Stimmung Im Biergarten
Na de eerste editie in 2015 zal op zaterdag 8
oktober 2016 de tweede editie plaatsvinden van
Stimmung Im Biergarten!
De volgende drie kapellen zullen deze avond
muzikaal opluisteren:
Boemelkapel Banholt, Böhmerwaldkapel
Schinnen en Muzicanka uit Hout-Blerick.
Tussendoor zal DJ Wiener Jack voor
entertainment zorg dragen.
Daarnaast bestaat er wederom de mogelijkheid
om deel te nemen aan een heerlijk eetbuffet. De
aanwezige toeschouwers van vorig jaar waren
vol lof over deze gehele avond.
De entree voor deze avond bedraagt € 12.50 inclusief deelname eetbuffet. Losse entree is € 7.50.
U kunt zich aanmelden voor het eetbuffet per mail of telefonisch bij Guido Lardinois
(g.lardinois@hetnet.nl / 043-4571210).
De avond zal plaatsvinden in de harmoniezaal.
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Muziekfederatie Limburg Zuid-West
Activiteiten 2016


Concerttreffen vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober te Banholt.
Organisatie: Harmonie Amicitia. Jurylid: de heer Rob Goorhuis. Indeling en volgorde van
optreden:

Vrijdag 14 oktober
19.30 u. Harmonie St. Laurentius Bemelen
20.30 u. Harmonie Diligentia Eckelrade
21.30 u. Harmonie Amicitia Banholt
Fanfare St. Blasius C. en Keer is vrijgesteld.

Zaterdag 15 oktober
18.00 u. Fanfare St. Gertrudis St. Geertruid
19.00 u. Harmoniecombinatie Noorbeek/Voeren
20.00 u. Harmonie Concordia Margraten
21.00 u. Kon. Harmonie St. Cecilia Mheer

Activiteiten Mherimba
Mherimba wederom te gast in de Appelgaart te Margraten
Op 15 juli was Mherimba uit Banholt, Mheer en Reijmerstok wederom te
gast in de Appelgaart te Margraten. Vanaf 18.30 uur werd gespeeld voor alle
bewoners van het verzorgingstehuis en met name natuurlijk de ouderen uit
Mheer, Reijmerstok en Tebannet.
De voormalige inwoners van onze dorpen konden het optreden van
Mherimba onder de deskundige leiding van dirigent Marc Houben zeer
waarderen en de uitnodiging voor een volgend optreden lag al klaar.
Het optreden was tevens het eerste optreden van de nieuwe slagwerkster Gemma Nelissen.
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