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

Het corona virus heeft ons nog steeds in de greep. De piek van de delta-golf ligt inmiddels
achter ons, blijkt uit de cijfers, maar we moeten ons schrap zetten voor een komende
omikron-golf. Dat hebben demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge
van VWS gezegd op de coronapersconferentie op 14 december. "We maken ons serieuze
zorgen", sprak De Jonge. Op zaterdag 18 december werd een algehele lockdown
aangekondigd tot 14 januari 2022. Dit betekent automatisch dat onze repetities tot deze
datum sowieso zijn afgelast. Maar ook onze carnavalsvierders worden hierdoor getroffen.
Het uitroepen van de jeugdprins en collega prins carnaval van de Boemelère kan op 7 en
14 januari niet tijdens een zitting ’s avonds worden uitgeroepen. Bij het samenstellen van
deze Amicitia Nieuwsflits is nog niets bekend wat de Boemelère met het ‘seizoen’ 2022
gaan doen. Wellicht biedt zomercarnaval een alternatief.
We hebben in de tweede helft van 2021 zaken als muziekverenging kunnen oppakken.
Tijdens de augustuskermis was onze vereniging natuurlijk compleet bij de uitgestelde
Bronk. We waren ook bij de onthulling van de plaquette voor vrijheidsstrijder Pierre
Coenen. Ook waren we natuurlijk bij de begeleiding van de communicantjes. Het
heropeningsconcert onder de titel ‘We meet again’ was een groot succes. In deze
nieuwsflits meer over het wel en wee van Amicitia.
Zoals in de voorgaande nieuwflitsen gemeld zijn de verbouwings- en de
nieuwbouwwerkzaamheden van de harmoniezaal doorgegaan. Peter Houben en zijn
bouwteam hebben ook het cafégedeelte geheel gerenoveerd.
Voor nu betekent Corona, nog steeds afstand houden, boostervaccinaties en het volgen
van de maatregelen. We hopen dat het jaar 2022 het jaar wordt waarin Corona een plek
heeft en we op een normale manier met het virus kunnen leven en weer volop mogen
musiceren.

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 en
muzikaal 2022 toe.
Het bestuur
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Planning 2022 oud papier
Ophalen papier aanwezig aan harmoniezaal 17.45 uur

Groep 1 Dinsdag 11 januari
Tielens
Sjef
Bendermacher Jos
Tielens
Dennis
Groep 3 Dinsdag 15 maart
Flamand
Roger
Munnix
Sem
Lemlijn
Ruud
Groep 5 Dinsdag 10 mei
Blom
Patrick
Roijen
Dennis

Groep 2 Dinsdag 8 februari
Lemlijn
Robert
Bendermacher Jos
Groep 4 Dinsdag 12 april
Bendermacher Frank
Munnix
Jim

Groep 6 Dinsdag 14 juni
Bendermacher Bart
Lardinois
Glen
Lardinois
Guy
Groep 7 Dinsdag 12 juli
Groep 8 Dinsdag 9 augustus
Lardinois
Guido
Franssen
Pierre
Hendrikx
Brian
Munnix
Thijs
Essers
Richard
Munnix
Jim
Groep 9 Dinsdag 13 september Groep 10 Dinsdag 11 oktober
Bours
Willy
Deckers
Huub
Tielens
Stefan
Bendermacher Bart
Knoppen
Nick
Groep 11 Dinsdag 8 november Groep 12 Dinsdag 13 december
Flamand
Maico
Aarts
Martijn
Simonis
Math
Roijen
Dennis
Schwanen
Horrie
Bendermacher Sven
(De eerstgenoemde 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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Loterij-actie 2021
WINNENDE LOTNUMMERS:
1e prijs Lotnummer 1.985
2e prijs lotnummer 1.259
3e prijs lotnummer 0.664
4e prijs lotnummer 2.719
5e prijs lotnummer 0.870
6e prijs lotnummer 0.285
Prijzen kunnen afgehaald worden bij:
Guido Lardinois,
Mheerderweg 30, Banholt
043-4571210 / 06-42223037

Amicitia & Corona
Het is wellicht een herhaling maar onderstaand een beknopte toelichting met betrekking
tot het beleid dat het bestuur volgt ten aanzien van COVID-19. Zoals in de vorige
Nieuwsflits gemeld is onze vereniging gebonden aan een aantal voorschriften en volgt
onze vereniging in principe de KNMO. Onze harmoniezaal is een gemeenschapshuis en het
betreft daardoor een openbare ruimte met horecavergunning.
 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).
 Het gebruik van de horeca in onze harmoniezaal is gebonden aan de
overheidsvoorschriften inzake horeca.
 Indien de voorschriften niet eenduidig zijn wordt ruggenspraak gehouden met de
gemeente Eijsden-Margraten die onderdeel uitmaakt van de veiligheidsregio ZuidLimburg.
Op vrijdag 26 november 2021 was er weer
een persconferentie. Mark Rutte en
minister Hugo de Jonge waren op televisie
en kondigden nieuwe maatregelen aan
waardoor alle repetities vanaf dat moment
werden gecanceld. Gezien de snelle
stijging van de besmettingscijfers waren
we met Harmonie en Klaroenkorps vanaf 8
november al gestart met het op afstand in
de zaal repeteren.
Hopelijk worden op 14 januari 2022
versoepelingen aangekondigd waardoor we
de repetities weer kunnen hervatten.
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Activiteiten 2e helft 2021
Serenade aan twee gouden bruidsparen

Op 18 juni en na ruim 9 maanden om 19.45 uur klonk weer muziek in de straten van
Tebannet. Speciaal voor de gouden bruidsparen Tielens en Dodemont. Beide echtparen zijn
allebei zeer nauw en trouw verbonden zijn met
Amicitia.
Eerst een gepaste serenade voor het gouden bruidspaar
Chrit en Alice Dodemont-Volders. Vervolgens een
serenade bij Sjef en Beb Tielens-Roijen. Na de
serenade terug naar de harmoniezaal waar de beide
echtparen voor een aantal consumpties hadden
gezorgd.
Gezondheid en op naar het volgende jubileum!
De bestuursleden konden dit zeer waarderen.

Bronk tijdens augustuskermis

Op 29 augustus was onze vereniging present bij de uitgestelde Bronk. In tegenstelling tot 2020
kon onze Bronk toch uittrekken. Tijdig werd er verzameld bij het parochiehuis en bij Esther
en Roger. John Munnix als scheidend Tambour-Maître werd een bierpakket aangeboden. Het
‘echte’ afscheid van John wacht totdat de corona-maatregelen een waardig afscheid
toelaten. Onder leiding van John vertrok het korps stipt om 10.00 uur. Het weer was voor een
Bronk in principe prima. Weliswaar bewolkt, maar in eerste instantie droog.
De Jonkheid van Tebannet en Terhoorsch, onder leiding van Kaptein Bart Bendermacher, had
traditioneel weer alle zaken netjes in orde.
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Een voltallig Harmonie- en Klaroenkorps, inclusief instructeur Michel Smeets en dirigent Frans
Bemelmans op bariton bij de harmonie, namen deel aan de bronk. De processie werd traditioneel
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. 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. Alle plichtplegingen werden gedaan, de weg werd vervolgd
via de Pastoor Engelenstraat naar ‘oonder in gen durrep’.
“Oonder in gen durrep” ook wel “a gen kruuskes” genaamd werd bij
het derde Heiligenhüske gestopt. Nadat zangkoor, Harmonie,
Pastoor Vervoort, de Jonkheid en anderen hun ‘activiteiten’ hadden
gedaan werd de processie vervolgd naar de Lourdesgrot.
De redactie weet niet of onze nieuwe Pastoor te langzaam heeft
gelopen. Tijdens Tantum Ergo begon het ontzettend hard te
regenen, snel op weg naar de Lourdesgrot waar onze vereniging
verder werd gezegend (niet door wijwater).
Aan de Lourdesgrot werd Aan u O Koning der Eeuwen gespeeld en
gezongen waarna onze vereniging nog een mars speelde.
Het is de jonkheid na veel moeite gelukt om het den halen en de
processie vast te leggen in het Cultureel immaterieel erfgoed van
UNESCO.
De pinksterkermis van Tebannet en
Terhoorsj is dus immaterieel erfgoed.
Foto: Burgemeester Cox en Bart
Bendermacher tekenen de acte.

Na de Bronk was het nog ontzettend gezellig ondanks het
slechte weer. FunkyD speelde alsof er geen corona was en was
geweest.
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Onthulling verzetsplaquette Coenen

Op maandag 13 september was onze harmonie aanwezig bij onthulling
van de verzetsplaquette ter ere van Banholts verzetsstrijder Pierre
Coenen. Coenen destijds koster-organist van onze kerk was een
sleutelfiguur in het verzet in Zuid-Limburg tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Onder leiding van dirigent Frans Bemelmans werd er een hymne
gespeeld en aan het eind van de bijeenkomst het Limburgs volkslied.
Roland Royen speelde na de onthulling van de plaquette The Last
Post.
Een waardige herdenking van een verzetsman.

Communicantjes

Op 26 september hebben de 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. Na de H.Mis
werden nog enkele marsen gespeeld.
Alle communicantjes en met name Mila Essers en Matthijs
Munnix en hun ouders van harte proficiat.
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Heropeningsconcert ‘We meet again’
Op 7 november was er sinds lange tijd weer een concert in onze
eigen harmoniezaal. Het laatste concert in de zaal was namelijk de
generale repetitie van de harmonie ter voorbereiding op het
bondsconcours in oktober 2019. Onder de titel ‘We meet again’
werd een heropeningsconcert gehouden met deelname van Fanfare
Sint Barbara uit Brunssum, Jeugdorkest Mherimba, het Klaroenkorps
en onze Harmonie Amicitia.
De harmoniezaal was gezellig vol en iedere aanwezige was
gecontroleerd op de 3G coronamaatregelen (dus gevaccineerd,
herstelbewijs of corona testbewijs). Om 10.30 uur werd het
heropeningsconcert gestart door het klaroenkorps onder leiding van
Michel Smeets. Het klaroenkorps kon ten gevolge van corona niet het
geplande programma uitvoeren, maar er werd zeer verdienstelijk
een drietal stukken ten gehore gebracht. Ook werd de nieuwe
tambour-maître Roger Munnix voorgesteld, de opvolger van John Munnix. Roger is al vele jaren lid
van ons klaroenkorps en de rol van tambour-maître blijft zo in de familie Munnix. Vader Sjef en
oom John waren de zeer illustere voorgangers. Roger ontzettend veel succes. Lees ook verderop in
de nieuwsflits.
Na het optreden van het klaroenkorps nam ons eigen harmonieorkest plaats op de bühne. Op de
‘bok’ onder leiding van dirigent Frans Bemelmans werd er prachtig geconcerteerd. Het eerste
optreden sinds de succesvolle deelname aan het LBM-bondsconcours in Roermond op 20 oktober
2019. Het orkest promoveerde toen en komt dus nu uit in de 2e divisie en bestond in diezelfde
week exact 128 jaar!
Bij het orkest zaten maar liefst zeven muzikanten die voor het eerst deelnamen aan een concert
bij Amicitia. Allemaal van harte welkom.

Het concert werd geopend met de Portugese mars ‘O Vitinho’ van Francisco Marques Neto.
Vervolgens ‘Lord Tullamore’ van Carl Wittrock. Een opzwepende, uitdagende en inspirerende Ierse
volksmuziek in een continentaal jasje. Daarna ‘Canzone di Fransesco’ van Thomas Doss. Deze
prachtige, langzame compositie bevat veel melodische lijnen die zijn gewijd aan Sint Franciscus.
Het werk werd door het orkest opgedragen aan het in 2020 overleden erelid Jacques
Bendermacher en de in dat jaar overleden Pastoor Graat. Het concert werd vervolgd met ‘How to
Train your Dragon’ van John Powel, arr. Sean E’Loughlin. Afsluitend speelde onze harmonie de
concertmars ‘Arnhem’ van A.E. Kelly, welke zij opdroeg aan onze bevrijders en in het bijzonder
verzetsman Coenen.
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Vervolgens namen de leden van fanfare Sint Barbara
uit Brunssum plaats op de bühne. Ook dit orkest
staat onder leiding van Frans Bemelmans. Fanfare
Sint Barbara nam in november 2019 in Veldhoven
deel aan een bondsconcours. Het orkest behaalde in
de tweede divisie een fraaie eerste prijs, maar
kende sindsdien helaas ook een lange periode van
niet-musiceren vanwege de bekende Coronamaatregelen. De fanfare bracht een mooi en
gevarieerd programma.
Het concert werd door Sint Barbare geopend met
‘Peñon de Ifach’ van Piet Janssen. Een prachtige
pasodoble voor fanfare. Vervolgens ‘Fire in The
Blood’ van Paul Lovatt-Cooper, arr. van Luc Vertommen. Het concert werd vervolgd met ‘St.
Florian Choral’ van Thomas Doss. Als voorlaatste stuk ‘Borsato Symphonica’van John Ewbank, arr.
van Jos Heutmekers. Het concert werd door fanfare Sint Barbara afgesloten met ‘March’van Derek
Broadbent, arr. van Jos Stoffels.
Het concert werd afgesloten door ons eigen
jeugdorkest Mherimba. Mherimba staat aan de
vooravond van het 10-jarig bestaan. Het orkest
stond op het punt om deel te nemen aan een
concours voor Jeugdorkesten in april 2020, toen
Corona een onverwacht einde maakte aan dit
plan. Ondanks corona werd er een geheel nieuw
programma ingestudeerd. Helaas konden de
jeugdleden uit Mheer niet deelnemen wegens
verplichtingen in eigen dorp, maar de muzikanten
uit Banholt, Noorbeek en Eckelrade waren in
vorm. U leest het goed!
Ook Mherimba ontwikkelt zich steeds verder.
Voor het eerst waren er een drietal jeugdleden
uit Eckelrade aanwezig. Misschien wordt het wel
tijd voor een wijziging van de naam
. Er werd
onder leiding van dirigent Marc Houben door de jeugdige (en enkele oudere) leden zeer mooi
gespeeld.
Mherimba startte met ‘Pump it up!’ van Jacob de Haan.Vervolgens ‘Pirates of the Caribbean’ van
Klaus Badelt, arr. van M. Sweeney. Het concert werd vervolgd met ‘Real Pop’ van Kees Vlak.
Daarna speelde Mherimba deel 3 “Guineverre” uit het werk ‘King Arthur’ van Kees Schoonenbeek
Mherimba sloot het concert af met de pasodoble ‘Los Toreros’ van Christian Bouthier.
We kijken terug op 4 mooie optredens en zeggen dank aan alle musici. Tevens een woord van dank
aan het taltijk aanwezige publiek. De zaal was heel goed gevuld en het publiek genoot zichtbaar!
Tijdens het concert werden de 3G maatregelen getoetst door leden van CV de Boemelère. Ook het
buffet werd door hen bemand, waarvoor hartelijk dank.
Ook hartelijk dank aan Sjef en Ria Roijen voor het gereed maken van de harmoniezaal en
natuurlijk ook alle poetsers.
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St. Ceciliamis
Op zaterdag 20 november was er weer de tradionele St. Ceciliamis.
Wegens de vele coronabesmettingen werd besloten om niet met
het gehele korps in de H.Mis te spelen, maar met een ensemble
van een achttal jonge muzikanten (Bassist Guido, jij hoort ook bij
de jongeren, fijn hé!).
Ondanks de kleine afvaardiging klonk het prima in de kerk, hetgeen
ook door Pastoort Vervoort werd bevestigd.
Pastoor Tervoort verheugt zich nog steeds op een ‘optreden’ van
onze voltallige vereniging in de kerk. Want zoals hij refereerde
‘jullie hebben als Amicitia weliswaar een mooie harmoniezaal,
maar het klinkt nog altijd op zijn allermooist in de kerk!’
We zijn nog in afwachting van Pastoor Vervoorts eerste
aanwezigheid bij een optreden van onze vereniging in de
harmoniezaal. Helaas was hij afgemeld tijdens het concert op 7
november, maar hij werd prima vertegenwoordigd door Kapelaan
Dassen.

Overig Nieuws
Stimmung im Biergarten

Op zaterdag 9 oktober werd door onze eigen Boemelkapel wederom Stimmung im biergarten
georganiseerd. In een gezellig aangeklede harmoniezaal werd voor het eerst sinds maart 2020 een
festiviteit georganiseerd. De leden van de kapel hadden weer een aantal kapellen naar onze zaal
gehaald. Om 18.00 uur werd door de Boemelkapel gestart en werd een prachtig afwisselend
programma ten gehore gebracht. Vervolgens was het podium voor Judaska uit Venlo. Ook deze
kapel liet zich van zijn beste kant horen. Tot slot was er het optreden van de Reckheimer
Musikanten uit Rekem. Het was ontzettend leuk en gezellig, niet op zijn minst door de presentatie
die in handen was van Ruud Didden.
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Ook het traditionele eten was weer prima. Het
bourgondisch buffet werd verzorgd door Slagerij
Nuijts uit Noorbeek.

Marieke achter het buffet.

Tijdens ‘Stimmung im Biergarten’ werd er voor het eerst sinds
geruime tijd weer Brand bier getapt. Na een periode van 5 jaren zijn
we weer terug bij Brand bier.
Het eerste vat is leeg, nee John heeft het niet helemaal zelf
leeggedronken!

Ledennieuws
Afmelden
leden van het harmonieorkest: Telefonisch bij Dirigent Frans Bemelmans
leden van het klaroenkorps:
Willy Bours
willy.bours@ziggo.nl
Nieuwe leden
Tom Andrien (alt-sax) en Senne Sevaerts (dwarsfluit) zijn bij de harmonie gestart, van harte
welkom en heel veel plezier, succes en vriendschap toegewenst!
Afscheid genomen van:
Joyce Jacobs is wegens een emigratie naar Oostenrijk bij de Harmonie gestopt. Uiteraard
hopen wij haar ooit weer te begroeten, want zij is al die jaren een zeer trouw lid geweest!
Afscheid van twee boegbeelden

John Munnix heeft op 29 augustus als tambour-maître
afscheid genomen van Amicitia. Met pijn in ons hart, maar
ook met ontzettend veel dankbaarheid nemen we na meer
dan 36 jaar afscheid van John, meer dan 50 jaar lid van onze
vereniging!
Met de juiste instelling, gepaste bravoure en trots ging hij
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!
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We hebben ook afscheid genomen van Martin Roijen. Martin, nestor
van het klaroenkorps, meer dan 50 jaar lid van Amicitia. Martin, al
meer dan 40 jaar woonachtig in Sibbe, is het klaroenkorps altijd
trouw gebleven. Iedere maandagavond aanwezig bij de repetitie en
altijd present bij optredens en uitvoeringen. De kilometers die hij
hiervoor heeft gereden zijn duizenden. Maar niet alleen als
muzikant was Martin aanwezig. Ook als beheerder van de kas en
altijd zorgend dat de muzikanten van het klaroenkorps waren
voorzien van een ‘natje’. Bij de verbouwing van de zaal was Martin
er ook bij als het ook maar enigszins mogelijk was.

John en Martin, ontzettend veel dank voor hetgeen jullie voor ‘jullie’ Amicitia hebben gedaan
gedurende ruim een halve eeuw! We gaan nog op gepaste wijze van jullie afscheid nemen als
dit, gezien corona, weer mogelijk is.

Le roi est mort, vive le roi

Bovenstaand spreekwoord geldt normaal bij wisseling van de wacht in koningshuizen bij
overlijden. Gelukkig is dit laatste zeker niet het geval, maar er is wel sprake van een
‘tambourmaître-machtsovername’, waarbij ook hier sprak is van familiale banden.
Roger Munnix heeft het stokje / de mace van John Munnix overgenomen. Met trots behaalde
hij het certificaat voor de basisopleiding Tambour-Maître bij de BBM, met als gemiddeld cijfer
een acht! Proficiat!

Een trotse dochter met het
certificaat.
Felicitaties door het bestuur (met
bierpakket).
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Geboren
Op 29 juli 2021 is Kirsten geboren, dochter van Frans en Esther en kleine zus van Jesper. Van
harte gefeliciteerd en zeker ook de felicitaties aan de trotse grootouders.

Op 30 september 2021 is Loa geboren, dochter van Mandy en Robert. Van harte gefeliciteerd
trotse ouders. Zeker ook felicitaties voor de grootouders Frans & Kitty Stollman en de
grootouders Weusten.
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Op 4 november 2021 is Maud geboren. Dochter van Sem en Natascha. Van harte gefeliciteerd,
natuurlijk ook aan alle grootouders.

128e Algemene ledenvergadering
Op maandagavond 15 november vond in de harmoniezaal de 128e
Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zijn een
veelheid aan onderwerpen behandeld. Gelukkig was de belangstelling
weer goed in tegenstelling tot de 127e Algemene Ledenvergadering.
Agenda:

Tijdens de vergadering die vlotjes verliep werden diverse toelichtingen gegeven op relevante
onderwerpen en vragen door de aanwezigen.
Themaconcert 2 juli 2022
Noteer alvast in de agenda: zaterdag 2 juli 2022: Themaconcert Harmonie Amicitia in de
eigen harmoniezaal. We gaan een muzikale reis maken door Europa, compleet met artiesten
en spelshow! Diverse muziekstijlen en culturen passeren de revue.
Hopelijk kunnen we snel met de voorbereidende repetities starten!
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Verbouwing Harmoniezaal en nieuwbouw
Nieuw beugels voor geluidsboxen in harmoniezaal.

Verbouwing Cafégedeelte
De verbouwing van ons cafégedeelte is afgerond. Peter Houben en zijn bouwteam hebben zich van
hun allerbeste kant laten zien. Ontzettend veel dank. Zie onderstaande fotocompilatie.
Renovatie:
Nieuw plafond
Nieuwe verlichting
Nieuwe buffetinrichting
Nieuwe achterbouw buffet
Nieuwe buffetvoorzijde
Nieuwe buffet verlichting
Nieuwe tegelvloer achter buffet
Gehele café en garderobe in nieuwe
verflaag gezet.
En nog veel en veel meer!

Peter en Pierre genieten van een welverdiend pilsje.
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Ludi Hambeukers achter het vernieuwde buffet,
voordat de coronamaatregelen werden
aangescherpt.

Alle (nieuw)bouwprojecten waren 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!
Op 30 oktober is er een ‘dankdiner’ georganiseerd voor het vaste bouwteam. Huub, Marieke en
Melissa verzorgden dit diner. Onze nieuwe keuken werd hiervoor ook ingezet.

Hartelijk bedankt.
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