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Het zomerseizoen zit er weer op voor onze orkesten. We hebben er weer de nodige optredens 
en evenementen op zitten.Allereerst wil ik even stilstaan bij ons 35-jarig bestaan. We hebben 
dit gevierd met bijna alle leden. We zijn een heel weekend weg geweest onder leiding van de 
evenementencommissie! Van koffie met gebak naar een auto speurtocht, zeskamp, white party, 
modeshow en lekker eten. Kortom een topweekend!! Ik wil de mensen van de E.C. dan ook 
bedanken voor hun creativiteit en inzet gedurende dit weekend. Ook wil ik alle vrijwilligers en onze 
sponsoren bedanken. 

Onze opleidingspoot heeft ook dit jaar weer een geweldige Challenge week georganiseerd en we 
gaan ons richten op het eerste lustrum van dit fenomeen!! Nog nooit deden er zoveel kinderen mee 
aan “The Challenge” en we hopen natuurlijk dat we dit volgend jaar nog groter aan kunnen gaan 
pakken. Daarnaast is Stefan Danckaert de afgelopen periode geslaagd voor zijn conservatorium en 
wel met een 9 !!! Stefan, gefeliciteerd en we hopen dat je nog heel veel wilt betekenen voor de 
opleiding van Amantius.

Ook Jong Amantius heeft een drukke tijd achter de rug. Nadat de jongens en meiden een hele goede 
show gebracht hadden op taptoe ’s-Hertogenbosch zijn ze niet stil gaan zitten. Sterker nog, Jong 
Amantius heeft dit jaar voor het eerste meegedaan aan een wedstijd. Tijdens de Nationale Taptoe in 
Rotterdam hebben ze een dik verdiende 3e plaats behaald met hun show: “The Sound of Musical”.
We zijn als vereniging natuurlijk bijzonder trots op dit resultaat. Zeker als we kijken dat bijna al deze 
jongens en meiden zelf zijn opgeleid in onze “talentenfabriek”. Dat dit niet zomaar een prestatie is, 
blijkt wel aan de aanvragen die we nu binnen krijgen voor dit orkest! Jongens en meiden instructie 
en  begeleiding ga zo door! Daarnaast heeft coördinator Frank per 1 okt zijn functie neergelegd, we 
zijn als vereniging blij u te kunnen melden dat we samen met Frank een geschikte opvolger hebben 
gevonden! We hebben Marco bereid gevonden om de taken van Frank op zich te nemen en vanaf 
heden is hij dan ook onze nieuwe coordinator van Jong Amantius. Marco van harte welkom en heel 
veel plezier en succes gewenst met Jong Amantius.   

De SMB heeft na taptoe ’s-Hertogenbosch ook nog de nodige optredens verzorgd, zowel in binnen 
als buitenland hebben ze het publiek vermaakt met puike optredens. Ook dit orkest maakt nog 
steeds een groei door en we zijn trots dat we de gemiddelde leeftijd terug hebben kunnen brengen 
naar 27 jaar! De komende periode staat in het teken om nieuwe mensen in te passen in het orkest 
en ons te gaan voor bereiden op het komende seizoen! Ik ga er van uit dat ik tijdens het volgende 
Amantius Nieuws, ook voor dit orkest, een nieuwe coordinator kan voorstellen. Sjaak heeft namelijk 
aangegeven dat hij graag een stapje terug wil doen zodra we iemand gevonden hebben.

Dan onze stageband, ook hier zit men niet stil en we zijn blij dat zich de afgelopen periode weer een 
aantal nieuwe muzikanten heeft aangemeld om in dit orkest te gaan spelen! Op deze manier wordt 
dit orkest steeds beter en kunnen we ons op gaan maken voor een mooie toekomst van dit orkest. 
Ook voor de stageband is er inmiddels een nieuwe coordinator en ik wil Marcel (de enige gitarist 
binnen onze verenging) dan ook succes wensen en ik hoop dat hij verder kan gaan groeien met dit 
orkest!

Daarnaast zijn er de afgelopen periode een aantal mensen toegetreden tot het bestuur. Ook hier 
hebben we de wens dat we als bestuur gaan verjongen! Ik wil : Simone, Hans, Ella, Bram en Johan 
welkom heten binnen het bestuur. Ik hoop dat jullie de komende periode heel veel plezier gaan 
beleven aan het besturen van deze vereniging. De komende periode gaan we benutten om deze 
mensen wegwijs te maken binnen het bestuur zodat ze uiteindelijk Hans, Cees en Jack kunnen gaan 
opvolgen.

De komende periode gaan we verder met onze vereniging en hebben we nog een aantal activiteiten 
en optredens in de agenda staan.Op 22-11-19 is er onze jaarlijkse PUBQUIZ. Opgeven kan via ec@
amantius.nl, maar let op: vol is vol.  Uiteraard is er ook dit jaar weer een AMANTIUS GOT TALENT, 
hier zullen onze talenten van zich laten horen. Daarnaast spelen JA en de SB op het winterparadijs 
op de parade. Daarna is het tijd voor onze foute kerstkien in de bar van Amantius, opgeven kan 
wederom via ec@amantius.nl. ook zal de SB nog een optreden verzorgen in de Engelenburcht. 
Misschien is er aan het einde van het jaar ook nog een oliebollen repetitie waar we met alle 
orkesten een gezamenlijke repetitie hebben en daarna gezellig het jaar af sluiten. In het nieuwe 
jaar gaan de orkesten zich voor bereiden op ons donateursconcert op 11-4-2020. De uitnodiging 
ontvangt u ter zijne tijd. Ik hoop u dan ook bij een of meerdere van deze evenement te ontmoeten. 

Leon  
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The Challenge
Jonge jonge waar blijft de tijd? Alweer de 4e uitgave van the Challenge georganiseerd 
door onze vereniging. De eerste editie stond eenieder nog op het netvlies gebrand, 
een ongekend project, van niets tot werkelijk iets in een week tijd!

Deze 4e editie heeft plaatsgevonden van maandag 12 augustus tot en met het 
afsluitende concert op vrijdag de 16e augustus oftewel de laatste week van de 
zomerkindervakantie.

Door de bezielende inzet van onze leraren, 
het grote aantal inschrijvingen van over de 40 
kandidaten de zin om muziek te leren spelen 
heeft er weer tot geleid dat het werkelijk 
overdonderend was. Beginnen met individuele 
lessen, gevolgd door gezamenlijke les om te 
leren samenspelen en dan uiteindelijk het grote 
afsluitende concert met een werkelijk hoog 
gehalte aan muziek.

De deelnemers hebben de week weer als geweldig ervaren maar ja dat kon ook niet 
anders als je zag hoe alles geregeld was, eten, drinken, vermaak als er geen les was. 
Onze voorzitter heeft tijdens het concert een kleine opsomming gegeven van de 
hoeveelheden broodjes, beleg, frikandellen, kroketten, liters ranja, cola, sinas, bergen 
chips en niet te vergeten was er ook wel eens een snoepje…………………..

Dat muziek maken de jeugd inspireert is wel gebleken uit het feit dat na deze week wij 
als vereniging 9 nieuwe leden hebben mogen begroeten waar we zeer blij mee zijn!

Een dankwoord is op zijn plaats in 
de eerste plaats aan de Gemeente 
’s-Hertogenbosch; zij hebben een 
mooi bedrag aan subsidie ter 
beschikking gesteld om dit project te 
kunnen financieren, met een stukje 
van onze vereniging erbij hebben we 
het toch weer voor elkaar gekregen 
om de deelnemers geheel gratis deze 
week te laten beleven. Verder dank 

aan de vrijwilligers, zonder hen zou het niet te doen geweest zijn, bedankt! En als 
laatste onze leraren met Brian Bonga in het bijzonder, hij heeft verschillende stukken 
geschreven voor de kids en is als dirigent opgetreden bij het afsluitende concert, wat 
overigens ook weer door heel wat mensen bezocht is. Ook dank daarvoor!

Wij hopen als vereniging ook in 2020 The Challenge weer te mogen organiseren, 
wellicht met een tintje want dat zou de 5e keer worden, het eerste lustrum………
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24 en 25 augustus was het weer zover. Het leerlingenweekend vond toen weer plaats. 
In de middag stonden de kinderen er klaar voor bepakt met slaapspullen en al. Dit 
jaar gingen we naar een andere locatie dan normaal. En dat was even wennen. Zo was 
er minder ruimte voor alle opblaasbedden. Maar na wat gepuzzel zijn we er gelukkig 
uitgekomen en kon het programma beginnen. 

De spelletjes werden door sommige kinderen fanatiek gespeeld. Op een gegeven 
moment waren een aantal begeleiders ineens weg. Zij moesten iets voorbereiden 
voor de avond. De rest mocht natuurlijk nog niet weten wat dat was. Al hadden 
verschillende al wel een idee wat we gingen doen. Wij (de begeleiders) gingen de 
spullen klaar zetten voor de spooktocht. En wat waren wij zelf toen al bang van alle 
geluiden in het bos. 

Het kampvuur was dit jaar dan ook 
iets spannender dan de andere keren. 
Anthony vertelde een eng verhaal over 
familie Lambertus die lang geleden in het 
huis woonden en waarvan werd gezegd 
dat de geesten nog steeds ronddwalen 
over het terrein. Verschillende kinderen 
werden toen al een beetje bang. Degene 
die mee wilden doen aan de spooktocht 
werden verdeeld in groepjes. Per 
groepje werden ze begeleid naar het 
bos. Sommige van het groepje vonden 
de ingang van het bos al eng genoeg en 
zijn weer terug gegaan naar het gebouw. 
Zo bleven er vaak groepjes van 3 mensen over. Dit was wel erg leuk voor ons. Want 
zo konden we iedereen goed laten schrikken. En dat laten schrikken was heel goed 
gelukt! Er werd heel veel geschreeuwd en zachtjes gescholden op ons. Wat wij alleen 
maar leuk vonden. Zo wisten we dat de spooktocht dit jaar een succes was. 

De volgende dag hebben we vanwege het warme 
weer lekker met water gespeeld. Het leukste 
waterspelen was natuurlijk het glijden. En doordat 
het zo warm was deed zelfs de begeleiding hieraan 
mee. Op een gegeven moment was het tijd om 
te douchen en op te ruimen. Lars hield alles en 
iedereen in de gaten, zodat niemand kon gaan 
treuzelen. Hij is nu nog te jong maar wie weet kan hij 
mooi over wat jaren ons mee helpen. Hij zorgt er wel 
voor dat iedereen meewerkt. 

Toen alles opgeruimd was konden we richting 
Amantius rijden om daar een frietje en een snack 
te eten. Daar kwamen de ouders de kinderen ook 
ophalen. En toen het laatste kind ook was opgehaald 
zat het leerlingenweekend er ook voor ons op. En 
mochten ook wij naar huis om meteen naar bed te 
gaan en bij te slapen.

Jeugdweekend Valkenswaard
Op zondag 8 September waren we weer een keer uitgenodigd voor het bloemencorso 
te Valkenswaard.

Samen met 5 andere orkesten zorgden we voor de muzikale noot tussen de 13 
mooie wagens die gemaakt zijn door de buurtschappen. Er was weer veel moois te 
bewonderen. De muzikanten van Amantius waren erg aangetrokken tot wagen 5. 
De parade van Corso Valkenswaard reed in 2019 voor de 66e keer. Dit jaar was het 
thema: Bravo! Brabant, met als ondertitel “75 jaar vrijheid...” een verwijzing naar de 
viering van 75 jaar vrijheid in september 2019.

Het weer was ons goedgezind en dat trok vele bezoekers richting het centrum 
van Valkenswaard.In de Peperstraat werden we door bewoners zelfs spontaan 
getrakteerd. Altijd handig dat we voortaan 2 muzikanten hebben uit Valkenswaard. 
1. Klokkenspel 2. Ode aan vader Abraham 3. Schrobbelér

4. leven in de brouwerij 5. De lichtjesroute 6. 040 Urban City

7. Brabant Herrijst 8. `Kedeng Kedeng` 9. Safaripark Beekse 
bergen

10. Brabant Herrijst 11. Kermis met een 
zachte Gay

12. Villa Pardoes. Laat 
kinderdromen uitkomen.
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Zondag 15 september verzamelde amantius om 16.45 uur op het gilde plein te 
Rosmalen. Vanaf daar marcheerde we in formatie naar de Kentering. 
De Koninklijke Harmonie vierde daar hun 125 jarig bestaan. Die middag kwamen 
verschillende korpsen een concert geven ter ere van de Koninklijke Harmonie. 
Wij sloten die middag af met ons concert. 
Martijn van Schadewijk feliciteerde hen namens drumfanfare Amantius.

125 Jaar Koninklijke Harmonie

Vrijdag 27 september 

Eindelijk was het zo ver: na weken, nee maanden van intensieve voorbereidingen, 
repeteren en veel zondagen exerceren in de Brabanthallen, was de grote dag 
aangebroken… Onze kinderen in dat grote Ahoy, in het voorprogramma van de 
Nationale Taptoe bij de Nationale Jeugd Manifestatie.

Vrijdagmiddag snel uit school naar huis, omkleden en 
nog iets eten – zover dat ging met de zenuwen. Een 
uitgelaten groep jongelui, vergezeld door begeleiders 
een grote schare fans verzamelde bij het clubgebouw. 
Daar Vertrokken we met een grote touringcar naar 
Rotterdam. Naar een rit van ruim een uur door 
striemende regen wind en een beetje file waren we 
mooi op tijd. 

Onze jonge muzikanten gingen gelijk via de 
artiesteningang naar binnen om zich voor te bereiden op hun optreden. Voor de 
aanhang was er nog tijd voor een hapje en een drankje en dan bijtijds de tribune op 
om niets te missen van het grote moment.
Stipt op tijd werden we aangekondigd en voorgesteld aan het inmiddels 
toegestroomde publiek.

Onder keurende blikken en een 
luisterend oor van de driekoppige jury, 
die ook nog eens voorzien waren van een 
memorecorder waar ze hun commentaar 
tijdens het optreden meteen inspraken. 
Was wat het mooi om je eigen zoon of 
dochter van achter dat grote doek die 
schitterende zaal in te zien lopen! 

Met een geweldig strak en muzikaal optreden oogsten ze een daverend applaus van 
de zaal en uitbundige fans. En wat is zo’n mooi moment dan snel voorbij… De hele 
avond konden we met z’n allen nog genieten van de show. Op de terugweg was 
de bovenste verdieping van de bus aanzienlijk luidruchtiger dan de heenweg… En 
terecht! Op zondag bleek dat ze derde waren geworden van de zeven deelnemende 
jeugdkorpsen. Een knappe prestatie, zeker voor 
een primeur.

Wij zijn als ouders enorm trots op de prestatie 
van onze kinderen, maar vooral ook om te zien 
hoeveel lol ze hebben in het met elkaar muziek 
maken. We zijn de club en vooral de begeleiders 
enorm dankbaar voor alle extra tijd en energie 
die ze er in hebben gestoken om dit bijzondere 
optreden mogelijk te maken. Een ervaring die 
onze kids nooit meer zullen vergeten!

Jørgen Woppenkamp

Jong Amantius op de Nationale TaptoeKoffieconcert Binckhorst Stageband
Zondag 8 september 2019 mochten wij weer een jaarlijks koffieconcertje verzorgen 
bij zorgcentrum De Binckhorst in Rosmalen. De Binckhorst is onderdeel van Cello 
Zorg waar gewerkt wordt aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 

Om 10.00 uur zouden we starten dus rond 09.45 uur deden we een korte soundcheck. 
Om 10.15 uur was er nog geen publiek !! met uitzondering van Paul die met zijn beide 
trommels al klaar stond. Hij had er weer zin in. Blijkbaar was deze zondagochtend een 
uitslaapochtend. Uiteindelijk kwamen de eersten rond 10.35 uur binnenwandelen 
en zijn we begonnen aan onze setlist. Lekker opwarmen met de Back to the Oldies 
medley met daarin achtereenvolgens de intro van de Blues Brothers, Stir it Up van 
Bob Marley, One Step Beyond van Madness, Belle Helene van Doe Maar en Gimme 
some Lovin’ van The Spencer Davis Group. 

We speelden het eerste deel van de setlist tot 11.15 uur en na een korte koffiepauze 
hebben we het tweede deel gespeeld tot bijna 12.00 uur. Vooral ons nieuwe 
arrangement Disco Classics met Sunny en Saturday Night Fever swingde lekker, 
evenals That’s the way en Give it up van KC and the Sunshine Band. Dankbaar om hier 
te mogen spelen. 

We hebben de bewoners weer een fijne ochtend bezorgd. En...… we MOETEN 
terugkomen van ze volgend jaar! De stageband staat onder leiding van dirigent 
Roeland Cleijne. De stageband is te bereiken via het e-mail adres stageband@
amantius.nl



Pagina. 10 Pagina. 11

Op de koffie bij .... Stan Reuser
Hoe oud was je toen je begon met muziek maken?
Ik was 10 jaar oud toen ik trompet leerde spelen.
In het begin kreeg ik les van Eus die bij de Gieters zit.

Hoe ben je bij Amantius gekomen?
Via Inge. Zij zat bij mij in de klas.
Ik stopte bij de Gieters met les omdat ik graag uitdaging wilde en meer bij jongeren 
wilde zijn.

Van wie kreeg je daarna les?
Ik heb nu les van Brian. 

Speel je nog ergens anders muziek?
Ik heb bij de Koekerellen gezeten en zit nu bij Festum.

Hoe bevalt het bij Amantius?
Leuk. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen.
Ook buiten Amantius ga ik met deze vrienden om.

Wat was het hoogtepunt tot nu toe?
De taptoe Ahoy met Jong Amantius was erg gaaf. De eerste keer de taptoe 
`’s-Hertogenbosch was ook mooi.

En nu bij het SMB. Hoe is het daar?
Het is er gezellig en ik heb weer veel uitdaging, zeker nu ik naar de 2e partij gezet ben. 
Het bevalt goed. 

Heb je nog meer hobby’s?
Naast het muziek maken, voetbal ik en ik ben graag buiten.
Voetbal en Amantius is lastig te combineren en ik zal straks een keuze moeten maken 
want ik zit nu in de selectie. DE tijden lopen een beetje in elkaar over.

 
Hoe was het feestweekend voor het 35 jarig bestaan?
Was een erg leuk weekend. Goed georganiseerd.

Wat zou je graag nog willen met Amantius?
Ik zou graag meer taptoes lopen.
Met Collin ga ik meedoen met de spaarkas.

Jullie zijn met het hele gezin betrokken bij Amantius of niet?
Mijn zus Kim speelt saxofoon.
Mijn vader was vrijwilliger bij de taptoe en mijn moeder zit bij de barcommissie.
Zij vinden het ook gezellig en hebben veel mensen leren kennen.

Naar wie stuur je ons voor de volgende keer?
Naar Ella Verharen
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Taptoe Delfzijl
Op zaterdag 28 September stond iedereen om 15:00 uur bij het clubgebouw om te 
vertrekken naar Delfzijl voor de taptoe op het jaarlijkse muziekweekend, waarvan 
dit de 9e editie was. Ondanks alle slechtweersvoorspellingen vertrokken we toch om 
15:30 uur. 

Tijdens de lange rit ( 3 uur ) hebben we alle weertype wel gezien, van zonneschijn tot 
hoosbuien. Voor velen zijn we langs steden gekomen waar ze nog nooit van gehoord 
hadden, laat staan ooit geweest waren. 

Eenmaal in Delfzijl aangekomen was het programma een 
half uur uitgesteld wegens een voorspelde onweersbui, die 
achteraf uit is gebleven. Uiteindelijk gingen we rond 20:00 
uur richting taptoeterrein om daar de taptoe te openen. Het 
was even wennen om in het wisselende licht de show te 
spelen, vooral als je nog van muziek moet spelen. Tip voor 
de toekomst : leer uit je hoofd spelen, heb je daar geen last 
van. Na de afmars hadden we een klein uurtje tijd om van 
de overige orkesten te genieten, een hapje te eten of iets te 
drinken, of allemaal. 

De finale werd ingezet op muziek van Laurentius uit 
Voorschoten. Het 

gezamenlijke stuk was Abide with me, 
gevolgd door het taptoe signaal en het 
Wilhelmus. De orkesten namen afscheid van 
het publiek en de orkesten. De organisatie 
trakteerde nog op een tweetal drankjes 
en hapjes voor onderweg. We hadden 
natuurlijk zelf ook nog wel het een en ander 
in de koelbox en, maar niet warm. Wellicht 
iets voor de toekomst om te bekijken voor 
het team culinair ? Ook maken we er een 
traditie van om spullen achter te late. Dit 
keer een pet, koppel en handschoenen, die 
door de crew zijn opgepikt. 

Op weg naar huis bleef het nog 
heeeeel lang rustig, ten opzichte van 
andere optredens. Eerlijkheid gebied te 
zeggen dat de vertrek tijden dan vaak 
wel anders zijn. Nu waren we pas om 
2:45 uur weer terug in DenBosch. Een 
lange dag/nacht, maar wel geslaagd!

Even Voorstellen .....
Wie ben ik: Marco Kiep

Waar woon ik: Haaften (maar ik ben merendeel van de tijd 
tegenwoordig te vinden in Den Bosch). 

Met wie ik samenwoon: Mijn vrouw Barbara, mijn zoon 
Matthias, mijn dochter Benthe en onze teckel Kiki.

Hoe ik terecht ben gekomen bij Amantius: Vorig jaar hebben mijn zoon Matthias en dochter Benthe 
deelgenomen aan The Challenge bij Amantius. Dit beviel ze zo goed dat ze direct daarna lid zijn 
geworden bij Amantius. Matthias speelt nu saxofoon bij Jong Amantius en krijgt daarnaast les van 
Thom Kooijmans. Benthe is nog in opleiding bij Brian Bonga met haar trompet en maakt sinds kort 
deel uit van het ‘tweede jeugdorkest’ van Amantius. 

Wat mijn eerste indruk is van Amantius: Het afgelopen jaar heb ik mogen ervaren wat een mooie, 
bevlogen Drumfanfare Amantius is, met een vaste kern van betrokken en lieve mensen die een groot 
hart hebben voor Amantius. Echt geweldig!

Welke optredens ik van Amantius al heb mogen meemaken: Afgelopen jaar heb ik hele mooie 
optredens en shows mee mogen maken. Optredens en shows die me vooral bij zijn gebleven 
zijn onder andere de Taptoe in Den Bosch, het optreden van Jong Amantius in de Efteling en het 
optreden van Jong Amantius tijdens de Nationale Taptoe in Ahoy!

Speel ik zelf een instrument: Ik speel af en toe wat deuntjes op het keyboard, maar daar blijft het 
ook bij. Momenteel vind ik het vooral mooi om te zien hoe mijn kinderen zich muzikaal steeds meer 
ontwikkelen.

Wat zijn mijn hobby’s: Hardlopen, Skiën …..en natuurlijk genieten van de optredens van (Jong) 
Amantius!

Hoe ik verder nog betrokken ben bij Amantius: Pas geleden werd ik door het begeleidingsteam 
van Jong Amantius gevraagd of ik de taken van Frank v/d Wildenberg over wilde nemen als 
coördinator van Jong Amantius. Frank is medio oktober gestopt als coördinator, nadat hij zich 
jarenlang op en top heeft ingezet voor Jong Amantius. Bedankt daarvoor Frank! Nadat ik met de 
vraag werd benaderd om coördinator te worden van Jong Amantius heb ik vrijwel direct aangegeven 
dat ik graag het stokje van Frank over wil nemen. Het lijkt me erg leuk om samen met het 
begeleidingsteam van Jong Amantius aan de slag te gaan en mooie optredens mogelijk te maken! Ik 
ben me nu wegwijs aan het maken in alles wat er komt kijken bij het faciliteren van Jong Amantius 
en het organiseren van optredens. 

Pas geleden heb ik mijn vuurdoop gehad als coördinator. Tijdens de herdenking op de Parade in Den 
Bosch heeft Jong Amantius de show opgevoerd, welke werd bewonderd door een groot publiek. En 
als kers op de taart heeft Jong Amantius ook nog met de ‘Massed Bands’ mee mogen marcheren van 
het Bestuurscentrum naar de Parade en vice versa! Erg indrukwekkend. 

Met het begeleidingsteam gaan we ons er volledig voor inzetten om Jong Amantius zo goed mogelijk 
te ondersteunen bij de optredens die nog komen gaan!  

Mocht je nog meer van me willen weten of me ergens voor nodig hebben: 
Spreek me gerust aan als je me ziet of bel, app of mail me……dan kunnen we het er verder over 
hebben!

vlnr: Marco, Barbara, Benthe, Matthias
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Taptoe Bemmel
12 oktober gingen we naar Bemmel toe. Om kwart voor 6 verzamelden we bij 
amantius en konden we vertrekken.  We kwamen aan bij een grote sportzaal en 
konden ons daar omkleden. 

Na het omkleden konden we nog even inspelen. 
Wij wachtten netjes totdat de andere klaar zijn 
met warmspelen. Dit was niet het geval toen wij 
begonnen. Een andere club speelde zo door ons 
heen. Beetje onbeschoft, maar wij van amantius 
weten heel goed wat forte betekent en speelden 
innuendo af net iets harder dan normaal. 

Na het inspelen hebben we gelijk nog een 
nieuwe formatie doorgenomen. Wij opende de show en hebben daarvoor de 
pleinformatie gedaan. Een nieuwe formatie voor als we toch de show willen spelen 
alleen op een kleiner veld. Super handig. 

Het was 8 uur en wij mochten het veld op voor de 
opening. Het ging super goed en na de opening van 
de avond wisten we allemaal snel de bar te vinden. 
Om half 10 mochten we de show laten zien. We 
kunnen toch wel zeggen dat dit een van de beste 
keren was dat we de show gelopen en gespeeld 
hebben. Het ging super goed en we mogen trots 
zijn. 

In de finale hebben we het Wilhelmus, Sygneria March en Abide with me gespeeld. 
Daarna liepen we af met Polka 37. 

Rond 11 uur zou de bus terug vertrekken naar Den Bosch. We hebben een hele leuke 
avond gehad en een goede show neergezet waar we trots op kunnen zijn. 
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Amantius bestaat 35 jaar en dat konden we niet voorbij laten gaan. Dit werd goed 
gevierd met een feestweekend. Na verschillende mailtjes gehad te hebben was het 
weekend nog steeds mysterieus want niemand wist wat we gingen doen. 
 
Op zaterdagochtend werden we om 10.15 verwacht 
bij het amantius clubgebouw in sportieve kleding. We 
werden ontvangen met ballonnen en lekkere tompoezen, 
dit was een goed begin van de dag. Toen iedereen 
binnengedruppeld was, kon het grote feestweekend 
beginnen. Er werden wat huisregels verteld en daarna 
werden de teams bekend gemaakt, er waren tien teams 
en ieder team had zijn eigen kleur. Van babyroze tot 
gifgroen, je kon het zo gek niet bedenken.  
 
Een voor een vertrokken de teams. De strijd begon gelijk 
want toen we de deur uitliepen moesten we een originele 
groepsfoto maken tussen de ballonnen.  
Na de foto kregen we een rebus, dit was de 

routebeschrijving naar 
het volgende punt waar we opnieuw een originele 
selfie moesten maken. De eerste foto werd gemaakt 
bij Dn Braai in Vlijmen, vanuit daar werden we 
doorgestuurd naar het volgende punt; de Macdonald 
in Waalwijk. Nadat de kipnuggets opgegeten 
waren konden we verder naar de watertoren in 
Raamsdonkveer, daar stond een lekkere lunch op ons 
te wachten. Ook daar kregen we een rebus en dat 
leidde de teams naar de locatie.  
 

Aangekomen op de locatie gingen we gelijk door naar het 
zeskamp. Gelukkig had iedereen sportkleding aan want 
we moesten fanatiek aan de slag. Het zeskamp bestond 
uit de volgende activiteiten: Zaklopen, een stormbaan, 
voetballen in een luchtbel, slangen naar de overkant 
brengen (waar je dan op zat) en elkaar van kussens 
afgooien met een grote bal in het midden.Wat was 
iedereen fanatiek en druk bezig!  
 
Na het zeskamp gingen we de luchtbedden oppompen en 
een plekje veroveren in de slaapzaal. Toen iedereen zijn 
plekje gevonden had en gedoucht had, was het tijd voor 
het eten. Biefstuk, verse pizza’s en broodjes hamburger 

vlogen over de tafel. 
Voor ieder wat wils. 
 
Na het eten ging iedereen omkleden voor de party 
‘shine bright in white’. Verschillende partners 
sloten aan en het feest kon beginnen. De zaal 
was super aangekleed met sterren, glitters en 
ballonnen. Iedereen was in het wit en lekker aan 
het shinen.  

35 Jaar Amantius Feestweekend
Rond half 2 was het feestje afgelopen en kon iedereen 
lekker naar bed. Het was nog lang onrustig maar rond 
een uur of vier was het stil in de slaapzalen. Helaas voor 
sommige waren de eerste om 07.00u alweer wakker. 
Langzaam werd iedereen wakker en konden we door naar 
het ontbijt. De een wat frisser dan de ander. 
 
Nadat het ontbijt gezakt was gingen we naar de danszaal. 
Daar waren twee fanatieke 
meiden die samen met ons er een 
feestje van gemaakt hebben. Na 
verschillende polonaises gelopen 
te hebben en verschillende rek- en 
strekoefeningen, waren we klaar 
voor de strijd.  
Helaas regende het en kon de 

vossenjacht niet doorgaan maar de organisatie had een mooi 
alternatief bedacht; alle vragen van de vossenjacht werden nu 
binnen gedaan. 
We moesten uitbeelden, vragen over muziektheorie 
beantwoorden, vragen over amantius beantwoorden en foto’s in 
de goede volgorde leggen.  
 
Na dit spel zijn we gezamenlijk naar amantius terug 
gegaan, daar kregen we een lekkere lunch en natuurlijk 
de prijsuitreiking.  
 
Gefeliciteerd team 9 met de overwinning!  
 
Ik wil de organisatie bedanken voor de mega goede 
zorgen! Wat een super weekend, het was goed verzorgd, leuke spellen, goed 
georganiseerd en bovenal super gezellig! Hopelijk komt er snel nog zo’n weekend!
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Evenementen Aankondiging 
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Volg ons !!
Je wilt natuurlijk niks missen van wat we allemaal beleven bij Amantius. 
Hou ons in de gaten op Social Media!!

SMB    Jong Amantius 
@Amantius.SMB @jongamantius

Stageband
@stagebandamantius

SMB / Jong Amantius / Stageband
@drumfanfare_amantius

https://amantius.nl/WEBSITE

75 Jaar bevrijding 
Zondag 27 okt werd de viering van de bevrijding afgesloten met een “massed band”. 
Er werden 2 orkesten samengesteld. Bestaand uit de oude post, union, heiniken 
fanfare, ex empel, koninklijke harmonie, orthense harmonie en amantius. 
Jong amantius heeft een show op de parade gegeven. De 2 orkesten vertrokken vanaf 
het stadhuis naar de parade.
 
Daar werden er samen 3 nummers gespeeld. 
Wieneke zong 2 nummers mee, dit is de liefde 
en een medley van Vera Lynn. Daarna kwam 
er een orkest uit Wales en werd er afgesloten 
met de drie volksliederen.Vanaf de parade 
gingen de orkesten weer richting  het stadhuis. 
Het was een leuke ervaring om met zoveel 
man muziek te maken.

Communitiedag KW1C
29 september communitiedag van het KW1C. Jong Amantius verzameld om 10:30. 
Voor de nieuwe leden van Jong Amantius was dit hun eerste optreden en wat deden 
ze het goed. Netjes gelopen, goed de lijnen in de gaten gehouden. Knap hoor!! 

Ook hebben we nog een hoop lol gehad op de kermis. Met z’n allen in de rups en 
daarna in het holly holly huis. Na een lekkere lunch die nog voor ons verzorgd was 
zat het er alweer op. Tot volgend jaar KW1C. Het was weer een geslaagde en goed 
verzorgde morgen. 

Gr Jong Amantius




