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Tijdens het schrijven van deze Amicitia Nieuwsflits in de week voor kerstmis zit 
Nederland in de tweede strenge lock-down. Alle muzikale verenigingsactiviteiten zijn nu 
tot 15 januari 2021 gestaakt.  

Tot 15 oktober waren de repetities binnen alle Coronamaatregelen opgestart, maar de 
aankondiging van strengere corona maatregelen betekende dat alle activiteiten wederom 
werden gestopt. Vanaf 21 november werden de repetities weer opgepakt, maar dit was 
van korte duur. Onze regering kondigde op maandag 14 december nog strengere 
maatregelen aan waardoor ook onze vereniging muzikaal weer op slot zit. 

De muzikale lock-down betekent niet dat de vereniging helemaal heeft stilgelegen. In 
deze nieuwsflits leest u meer over de zaken die hebben plaatsgevonden. 

We wensen alle leden, ereleden, directie van harmonie, klaroenkorps 
en jeugdorkest Mherimba, ere-dirigent, ere-instructeur, 

beschermvrouw, docenten, leden van ons steuncomité prettige 
feestdagen en een voorspoedig en zeker een gezond 2021 toe. 

Het bestuur 
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Planning 
 
Voor de komende kerst en in het nieuwe jaar tijdens de St. Gerlachuskermis zal onze vereniging 
niet spelen in de H.Mis. Ook zijn de carnavalsactiviteiten afgelast waardoor ook hier geen 
activiteiten in onze harmoniezaal zullen plaatsvinden. 
 

Ophalen papier aanwezig aan harmoniezaal 17.45 uur 
 

 

(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). 

Loterij-actie 2020 
 
WINNENDE LOTNUMMERS: 
1e prijs Lotnummer 1.886 
2e prijs lotnummer  2.081 
3e prijs lotnummer  2.003  
4e prijs lotnummer  2.735 
5e prijs lotnummer  1.461 
6e prijs lotnummer  0.235 
 
Prijzen kunnen afgehaald worden bij: 
Guido Lardinois, 
Mheerderweg 30, Banholt 
043-4571210 / 06-42223037 

Groep 1 Dinsdag 12 januari Groep 2 Dinsdag 9 februari
Tielens Sjef Lemlijn Robert
Munnix John Munnix John
Bendermacher Jos

Groep 3 Dinsdag 16 maart Groep 4 Dinsdag 13 april
Flamand Roger Bendermacher Frank
Munnix Sem Munnix Jim
Lemlijn Ruud Tielens Dennis
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Amicitia & Corona 
 
Een korte toelichting met betrekking tot het beleid dat het bestuur volgt ten aanzien van 
de corona-maatregelen en het mogelijk opschorten van verenigingsactiviteit en tevens 
dient te worden vermeld dat onze harmoniezaal een gemeenschapshuis is en daardoor 
een openbare ruimte. 

 De veiligheid van leden en directie staat op de eerste plaats en er worden geen 
risico’s genomen.  

 Onze vereniging volgt de aanbevelingen van de KNMO (Koninklijke Nationale 
Muziek Organisatie).  

 Indien deze niet eenduidig zijn wordt ruggespraak gehouden met de gemeente 
Eijsden-Margraten die wederom onderdeel uitmaakt van de veiligheidsregio Zuid-
Limburg. 

Op basis van een eigen besluit door bestuur zijn de repetities op 15 oktober gestopt en 
wederom op 21 november voor helaas een hele korte periode weer gestart. Op dit 
moment zitten we in een zware lock-down en ervaren we de gevolgen hiervan en niet 
alleen op verenigingsgebied. We kunnen op dit moment maar zeer beperkt familie en 
vrienden zien en we missen de gezelligheid van ergens naartoe gaan. Uit eten gaan en 
iets drinken kan op dit moment helaas niet. 

Er gloort wel hoop in de vorm van een 
vaccin. Het Covid virus kunnen we niet 
uitroeien, maar we hebben in ieder geval 
middelen waarmee we kunnen 
voorkomen dat het virus kan toeslaan. 
We gaan ervan uit dat we in de loop van 
de komende maanden in ieder geval veel 
mensen kunnen vaccineren en onze 
vrijheid met betrekking tot ons sociale 
leven terugkrijgen. 

 

We hebben een sponsor gevonden voor mondkapjes, deze zullen binnenkort 
worden verspreid. 
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DEEGOAQ 
 

 

 

Op zaterdag 12 december werd ‘Der 
Enige Echte Groete Online Amicitia 
Quiz’ georganiseerd door Brigitte, 
Monique en Sabrina. Een digitale 
quiz voor alle leden tijdens de lock-
down. Het werd een daverend 
succes. Alle deelnemers aan de quiz 
kregen vooraf een borrelpakket naar 
keuze waarmee er ook tijdens de 
quiz een ‘natje en een droogje’ 
was. 

 

 

 

 

 

 

De borrelpakketten liggen klaar voor 
verzending. 

 

 

 

 

 

Daarna inloggen via Msteams en stemmen op een veertigtal vragen via Kahoot! Het werd 
een spannende strijd. In eerste instantie zag het ernaar uit dat dirigent Frans een 
makkelijk voorsprong had, maar na verloop van een aantal vragen werd hij ingehaald door 
verschillende teams. In eerste instantie stonden ‘De Buurschkes’ aan de leiding, maar deze 
konden dit niet vasthouden. Team Eijsden (Monique en Jean-louis) waren de spekkopers en 
gingen er met de hoofdprijs zijnde 
‘de eeuwige roem’ en een paar 
kaarten bonnen vandoor.  

Er werd na de quiz nog een tijd 
door ’geçhat’. Er werd muziek 
gespeeld, ook life en er werden 
zelfs uniformen aangetrokken. 

Dit is zeker een avond die voor 
herhaling vatbaar is. 

 

Brigitte, Monique en Sabrina 
hartelijk dank. 
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Kerstactie 
 

In oktober werd er door een aantal leden nagedacht over het 
organiseren van activiteiten om in de coronacrisis de kas van de 
vereniging te kunnen steunen. Uiteindelijk werd een kerstactie 
georganiseerd waarbij kerstpakketten werden verkocht. 
 
Ons assortiment bestond uit: 

 Een heerlijke fles rode of witte wijn van Julienne Vins Fins uit 
Banholt  

 Een feestelijke Glühwein  
 Vers gebakken kerstbrood van onze eigen Bakkerij Deckers uit Banholt 
 Een compleet kerstpakket bestaande uit een fles wijn, glühwein, kerstbrood, 

chocolade, koekjes en worst 
 

Op 4 december werden in Banholt en Terhorst briefjes in de brievenbus gedeponeerd 
waarop de bestelling kon worden gedaan, op 11 december werden deze briefjes 
opgehaald en op zondag 20 december werden de pakketten afgeleverd. Helaas kon 
wegens de coronamaatregelen het oorspronkelijke plan om de pakketten in kerstsfeer 
met een echte kerstman en life muziek af te leveren geen doorgang hebben. 
 
De actie werd een groot succes dankzij de vrijwilligers die de actie hebben opgezet. Een 
speciaal woord van dank aan Bakkerij Deckers. Huub, Melissa en Marieke hebben niet 
alleen gebakken en chocolaatjes verzorgd, maar tevens sponsoring van de ingrediënten 
op zich genomen. Ontzettend veel dank. 
 
Ook allen die hebben meegeholpen aan deze actie ontzettend bedankt.  
 
 
De pakketten staan gereed voor levering. 
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Ledennieuws 
 
Afmelden: 
leden van het harmonieorkest: telefonisch bij Dirigent Frans Bemelmans  
leden van het klaroenkorps:     Willy Bours willy.bours@ziggo.nl 
 
 

Geboren 
 
Bij Gwen en Jim Munnix is Vic geboren. Van harte gefeliciteerd. 
 
 

Overig 
 

127e Algemene ledenvergadering 
 

 
Op zondag 29 oktober vond in de harmoniezaal de 127e 
Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering 
zijn een veelheid aan onderwerpen behandeld. Helaas was de 
belangstelling voor de vergadering nihil. 
De agenda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de vergadering werd een toelichting gegeven op relevante onderwerpen en vragen 
door de aanwezigen. De vergadering ging akkoord met de contributieverhoging en verhoging 
van de leerlingenbijdrage. Tevens werd door de vergadering Wiel Schwanen benoemd tot 
erelid van Amicitia. 
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Verbouwing Harmoniezaal en  nieuwbouw 
 

Verbouwing 
 

De verbouwing/renovatie van de harmoniezaal is in de Coronatijd verder opgepakt en er zijn 
nog kleinere zaken uitgevoerd. 
 

 
Nieuwbouw 

 

Vanaf februari is voortvarend gestart met de nieuwbouw aan onze harmoniezaal. Eerst 
werden alle struiken verwijderd waarna de 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 en bestuurslid John Pelzer hebben vele 
vrijwilligers ervoor gezorgd dat de nieuwbouw is gerealiseerd.  
Dank aan alle vrijwilligers. Hierbij dienen zeker naast Peter Houben ook Eugene 
Houbiers, Ben Defauwes, Pierre Roijen, Nicky Tossing, Jef Roijen, Raymond Bastings, 
Dave Claessens en Martin Roijen vermeld te worden. 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 aan 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 we nog lange tijd 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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De eerste bestuursvergadering in de nieuwe vergaderruimte (coronaproof). 

 
 
 
 

Activiteiten Mherimba 
 
 
 
 
 
 

Mherimba is onder leiding van dirigent Mark Houben vanaf september weer gestart met de 
repetities. Gezien alle coronamaatregelen vonden de repetities plaats in de harmoniezaal 
van Harmonie Berggalm in Noorbeek. Inmiddels zijn ook de repetities van Mherimba 
gestaakt. 


