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We gaan weer starten met 

repeteren 

 

De informatie van deze Amicitia Nieuwsflits is ook beschikbaar op onze 
website. Ga naar: www.amicitiabanholt.nl 

 

Sinds 14 december 2020, nadat het kabinet weer verstevigde maatregelen aankondigde, 
is het stil in onze harmoniezaal. In ieder geval voor wat betreft repetities van harmonie 
en klaroenkorps. 

Vanaf medio maart konden de muzieklessen door de muziekleraren weer opgepakt 
worden en werd ook bij Mherimba weer gestart met repeteren. Voor beiden was er wel 
een leeftijdsgrens van 17 jaar. 

Gelukkig nemen besmettingscijfers af en worden verdere Corona-maatregelen 
afgebouwd. Op maandag 17 mei start het Klaroenkorps met repeteren en op vrijdag 4 juni 
start het Harmonieorkest, zie ook verderop in het stuk over herstart van repetities. 
 
De pinksterkermis gaat helaas wederom niet door. De Jonkheid gaat de St.Gerlachusden 
tijdens de augustuskermis halen. Op zondag 29 augustus is de bronk gepland. Hopelijk 
kunnen we dan weer met geheel Tebannet en Terhorst de processie lopen en kermis 
vieren (fingers crossed). 
 
De verbouwings- en de nieuwbouwwerkzaamheden van de harmoniezaal zijn ondanks 
Corona doorgegaan. Er is een vervolgstap gezet en Peter Houben en zijn bouwteam zijn 
aan het cafégedeelte begonnen. Het cafégedeelte is ‘gestript’: Het plafond is eruit en de 
achterbouw van het buffet is afgebroken. Nu komt de fase van het opbouwen waarbij we 
net zoals de rest van de verbouwing de meeste zaken zelf uitvoeren. 

 
Voor nu betekent Corona, nog steeds afstand houden, vaccineren en alle maatregelen 
volgen.  

 
In deze Amicitia Nieuwsflits meer over Amicitia tot juni 2021. 
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Planning 
 

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). 

Groep 5 Dinsdag 18 mei Groep 6 Dinsdag 15 juni
Blom Patrick Bendermacher Bart
Roijen Dennis Lardinois Glen
Groep 7 Dinsdag 13 juli Groep 8 Dinsdag 10 augustus
Lardinois Guido Franssen Pierre
Hendrikx Brian Munnix Thijs
Essers Richard Munnix Jim
Groep 9 Dinsdag 14 september Groep 10 Dinsdag 12 oktober
Bours Willy Deckers Huub
Tielens Stefan Bendermacher Bart

Knoppen Nick
Groep 11 Dinsdag 9 november Groep 12 Dinsdag 14 december
Flamand Maico Bendermacher Frank
Simonis Math Roijen Dennis
Schwanen Horrie
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Herstarten van de repetities 
 
Vanaf maandag 17 mei starten de repetities van het Klaroenkorps 
om 20.00 uur in onze ‘nieuwe’ zaal. De repetities zullen 
natuurlijk worden gehouden rekening houdend met alle 
coronamaatregelen. De ingang aan de voordeur is dicht en de 
ingang is vooralsnog aan de zijkant (zijde familie Reumers). 
 
Ons harmonieorkest hervat op 4 juni de repetities. Zie 
onderstaand het document dat onder de harmonieleden is 
verspreid. 
 
 
 
Betreft: Hervatten repetities Harmonie Amicitia Banholt, 12 mei 2021  
 
Beste leden van onze harmonie,  
Wie had verwacht bij de tweede lockdown eind 2020 dat we zo lang niet meer samen zouden 
mogen en kunnen musiceren. We waren net weer in halve bezettingen in de voorbereiding op een 
digitale kerstopname toen na de eerste opname de overheid weer strenge maatregelen moest 
nemen en onze vereniging opnieuw het samen repeteren en musiceren moest staken. Nu, 5 
maanden later, lijkt ons land langzaam maar zeker weer ‘open te gaan’ en worden door het 
demissionaire kabinet versoepelingen aangekondigd. We zien daarbij dat de overheid iedere 
versoepeling nog met enige twijfel aankondigt en we zien ook dat er nogal wat onduidelijkheden 
daarbij zijn én dat met name vanuit de ziekenhuizen en de zorg wordt opgeroepen om niet 
overhaast te werk te gaan. Een aantal weken geleden is ons jeugdorkest weer begonnen met 
repeteren met de muzikanten die niet ouder zijn dan 17 jaar. Inmiddels heeft ons 
gemeentebestuur laten weten dat onze zaal voor muzikale repetitieactiviteiten weer gebruikt 
mag worden, maar enkel met maximaal 30 mensen en ook enkel met uitvoerenden; m.a.w. alleen 
muzikanten en dirigent mogen dan in één ruimte verkeren. Tegelijkertijd zien we dat onze 
regering nog een stuk voorzichtiger is en activiteiten binnen nog maar mondjesmaat mogen en 
geadviseerd worden te doen.  
 
Maandag 10 mei heeft er een online vergadering plaats gevonden met de leden van de 
muziekcommissie, een bestuur afvaardiging en dirigent Frans Bemelmans. Hoewel enerzijds 
iedereen liefst graag morgen weer samen wil musiceren en elkaar weer ontmoeten leefde bij de 
deelnemers aan deze vergadering toch ook de voorzichtigheid nu het virus ook in ons dorp nog 
regelmatig weer even opduikt. Als gemeenschap van Banholt en Terhorst zijn we bij aanvang van 
de Coronacrisis meteen onze geestelijk adviseur, pastoor Graat, aan het virus verloren en dat 
verdrietige beeld staat ons tot op de dag van vandaag nog scherp op het netvlies. We willen weer 
veilig kunnen starten en ook niet met het risico dat we ons voornemen om weer te starten weer 
moeten cancelen omdat maatregelen weer aangescherpt moeten worden. We leven in deze weken 
immers toch nog in een onzekere tijd, met besmettings- en ziekenhuisopnamecijfers die pas net 
zijn aan het dalen. Om die reden is besloten om de repetities van de harmonie pas te hervatten 
op vrijdag 4 juni. We starten dan met een halve bezetting van maximaal 25 aanwezigen in de 
harmoniezaal (24 muzikanten en de dirigent) Het klaroenkorps start wel al eerder, maar daarbij 
dient aangetekend te worden dat er hier veel minder blazers zijn en meer slagwerkers. Juist bij 
het blazen zit een groter risico, jullie kennen allemaal immers het verhaal over de aerosolen. 
Door nu nog even 3 weken te wachten kunnen er enerzijds meer vaccinaties plaats vinden en gaan 
we er vanuit dat de cijfers ook echt dalen en dat versoepelingen ook niet weer worden 
ingetrokken. Gelijktijdig geven we hiermee eenieder de kans om de agenda’s weer vrij te maken 
voor onze repetities, zodat eenieder er ook op de betreffende repetitiedatum kan zijn. Het geeft 
bovendien de gelegenheid om thuis, waar nodig, het instrument alvast weer eens ter hand te 
nemen, mocht dit niet al zijn gebeurd, om zo weer wat embouchure op te bouwen.  
 
Tot aan de zomervakantie zullen we vooral werken aan weer opbouwen van embouchure en 
werken aan samenspel, middels het spelen van diverse marsen, koralen en enkele eenvoudige, 
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lichte muziekwerken en proberen we vooral ook aandacht te schenken aan enkele 
processiemarsen, in de hoop dat we tijdens de augustuskermis alsnog mogen ‘bronken’. Liefst 
zouden we ook het ‘elkaar gewoon weer zien en ontmoeten’ willen stimuleren middels een hapje 
en een drankje, maar dat zit er voorlopig nog even niet in. We gaan echter zeker ook aan dat 
verenigingsaspect aandacht schenken zo gauw het ook maar weer veilig kan. Wij hebben er begrip 
voor wanneer sommigen vinden dat we te voorzichtig zijn en dat we eerder hadden kunnen 
starten en we hebben eveneens begrip ervoor als een enkele muzikant vanwege zijn/haar 
gezondheid of thuissituatie nog juist een paar weken langer wil wachten. Het verzoek aan deze 
mensen om contact op te nemen met onze dirigent Frans Bemelmans. Grosso modo hopen we dat 
jullie ons besluit in ieder geval kunnen respecteren, juist vanuit ook onze dubbele houding in 
deze: graag willen hervatten, maar de veiligheid niet uit het oog verliezend.  
 
Wij hopen eenieder weer te ontmoeten in juni, zodat we samen weer de schouders kunnen zetten 
onder onze mooie vereniging en daarmee verder bouwen aan de muzikaliteit en vriendschap, 
Amicitia-waardig! Blief gezoond! Met muzikale groet,  
 
Bestuur, dirigent en muziekcommissie Harmonie Amicitia Banholt 
 
 

Ledennieuws 
 
Afmelden leden van het harmonieorkest: Telefonisch bij Dirigent Frans Bemelmans  
Afmelden leden van het klaroenkorps:  Willy Bours willy.bours@ziggo.nl 
 
Nieuwe leden 
Joep Essers heeft succesvol voorgespeeld bij Frans Bemelmans en Marc Houben en zal tot ons 
harmonieorkest toetreden. 
 
Afscheid van tambour-maître John Munnix  
 
John Munnix neemt op 29 augustus afscheid van Amicitia. Met 
pijn in ons hart, maar ook met ontzettend veel dankbaarheid 
nemen we na de bronk/kermis in augustus afscheid van John. 
Meer dan 36 jaar letterlijk het boegbeeld van Amicitia, meer 
dan 50 jaar lid van onze vereniging!  
Met de juiste instelling, gepaste bravoure en trots voorop bij 
Amicitia. Talloze persoonlijke prijzen haalde John als 
tambour-maître en onder zijn leiding vierde het klaroenkorps 
vele successen, met als hoogtepunt het WMC van 2017. Maar 
ook tijdens ontelbaar veel andere optredens, in én buiten 
Banholt, al dan niet met het volledige korps van Amicitia, 
ging John fier voorop. John was én is Amicitia!  
 
 
Wie gaat nu voorop? 
We hebben nu een vacature voor de rol van tambour-maître 
bij onze vereniging. Mocht je geïnteresseerd zijn of weet je 
iemand die hiervoor geschikt is c.q. interesse toont, maak dit 
kenbaar bij een van de bestuursleden.  
Nadat je je hebt aangemeld zal het bestuur je uitnodigen voor een gesprek waarbij de 
invulling en de verwachtingen verder zullen worden aangeven. Indien er meerdere 
inschrijvingen zijn dan zal het bestuur een keuze maken. 
Graag voor eind juli je interesse kenbaar maken.  
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Geboren 

 
Op 6 februari is Luuk geboren, zoon van Conny en Patrick Blom-Roijen. Van harte gefeliciteerd 
allebei de ouders en zusje Yfke, grootouders Marie-Jose en Pierre en natuurlijk ook de 
felicitaties aan grootouders Blom. 
 
 

 
 
Milou, dochter van Laura en Dennis Roijen, werd geboren op 5 maart. Van harte gefeliciteerd 
Laura en Dennis en zeker ook de felicitaties aan de trotse grootouders, met name Jose en 
Jean. 
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Op 8 april is Luuk Rademakers geboren, een tweede Luuk bij onze leden, dat is leuk. Broertje 
van Rick en zoon van Romy en Thies Rademakers-Waber. Van harte gefeliciteerd, natuurlijk 
ook aan de grootouders. 
 
 

 
 
 

Overig 
 

 
Bestuur 

 
Het bestuur heeft niet stilgezeten tijdens de lock-down. Allerlei zaken moeten worden geregeld om 
zaken in ieder geval bestuurlijk voor Amicitia door te laten lopen. 

- Verbouwing; 
- Financiële gang van zaken; 
- Voorbereiding lange termijn visie; 
- Aanpassen statuten, regelementen (nieuwe wetgeving); 
- Subsidies/ondersteuningsaanvragen (de vaste kosten lopen door); 
- Coronamaatregelen : gevolgen voor de vereniging / hoe verder na corona? 
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Verbouwing Harmoniezaal en nieuwbouw 
 

Nieuwbouw 
 

Tijdens de vorige editie van de Amicitia Nieuwsflits hebben we ons bouwteam bedankt voor alle 
inspanningen en de redactie heeft een grote omissie begaan. Gelukkig waren er oplettende lezers. 
Het beste paard van stal vergeten, maar we maken het goed! 
Frank Custers ontzettend veel dank voor alle werkzaamheden die je aan de bühne, de achterwand 
en niet te vergeten de keuken hebt verricht. In je vrije tijd voor onze vereniging actief zijn en vakwerk 
leveren, chapeau! Je hebt tevens toegezegd om naar het buffet in ons cafégedeelte te kijken. 
 
Hartelijk dank, nogmaals excuus, 6 maal door diverse redacteuren nagelezen  . 
  

 
 

Bezoek van de familie Opreij 
 
Op Koningsdag, dinsdag 27 april jl., was de gehele directie (Sjef, Jos, Jan)van de Firma Opreij 
(inclusief onze beschermvrouw Fien Opreij) aanwezig in onze harmoniezaal om naar alle 
uitgevoerde werkzaamheden te komen kijken. Bouwmeester Peter Houben, John Pelzer, Horrie 
Schwanen en Willy Bours gaven een rondleiding en toelichting bij de gehele verbouwing en 
nieuwbouw. Men was zeer te spreken over alle werkzaamheden en de vele vrijwillige uren die in 
het hele project zijn gestoken. 
Onze vereniging heeft ook zijn dank uitgesproken naar de firma Opreij voor de vele steun die we 
op diverse manieren hebben mogen en blijven ontvangen. 
 
Ontzettend veel dank 
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Verbouwing Cafégedeelte 
 
Zoals in de introductie genoemd is ons bouwteam 
gestart met de verbouwing van het cafégedeelte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwbouwproject was onmogelijk geweest zonder de financiële bijdrage van diverse instanties 
en de sponsoren. Van harte bedankt 
 

 

 

Ook een woord van dank aan het beheerdersechtpaar Sjef en Ria die er steeds weer voor 
zorgen dat de zaal er netjes uitziet en zorgen voor alle corona-zaken. 
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Activiteiten Mherimba 
 
 
 
 
 
 

Thijs Houben in Jong043 
 

Op 4 maart stond een stuk over Mherimba in ‘jong043’. Onze eigen Thijs Houben, Thijs 
Dobbelstein uit Mheer en Etienne Drummen uit Noorbeek werden hiervoor geïnterviewd. 
Deze krant verschijnt o.a. op de scholen in Maastricht-Heuvelland 

 

 
 

Hervatten repetities Mherimba 

Mherimba is onder leiding van dirigent Marc Houben vanaf medio maart weer gestart met 
de repetities. Helaas konden niet alle muzikanten van Mherimba mee repeteren omdat 
een leeftijdsgrens van 17 jaar werd opgelegd. Hopelijk kunnen we snel volledig repeteren 
en ook weer uitvoeringen geven met het complete orkest. 


