Amicitia NieuwsFlits
2014 07 periode Dec ‘14 – Jan’15

Het bestuur van de Kon. Erkende Harmonie en Klaroenkorps Amicitia wenst, beschermvrouwe,
directeur, instructeur, muziekleraren, ereleden, leden van de vereniging en het steuncomité,
donateurs en al hun familieleden een
ZALIG KERSTFEEST EN EEN VOORSPOEDIG 2015.
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Activiteiten
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op het programma:

vrijdag
zondag
vrijdag
dinsdag
zondag
zaterdag
dinsdag
zondag
vrijdag
zaterdag

2 januari
4 januari
9 januari
13 januari
1 februari
7 februari
10 februari
13 februari
13 februari
21 februari

Loterij-aktie Leerlingenopleiding
De winnende lotnummers:
1e PRIJS
2e PRIJS
3e PRIJS
4e PRIJS
5e PRIJS
6e PRIJS

Grote Carnavalszitting, aanvang 20.00 uur.
St. Gerlachuskermis. Harmonie speelt in de kerk.
Jeugd Carnavalszitting, aanvang 20.00 uur.
Ophalen oud papier
Kindercarnavalsmiddag, aanvang 14.00 uur.
Prinsenrec. en Auw-wieverbal. m.m.v. Travel Sound
Ophalen oud papier
Schoolcarnaval in de harmoniezaal Banholt
Geen repetitie harmonie.
Video-avond i.v.m. de carnavalsoptocht 2015.
LOTNUMMER:
LOTNUMMER:
LOTNUMMER:
LOTNUMMER:
LOTNUMMER:
LOTNUMMER:

0.790
1.442
2.810
1.097
1.534
0.239

Repetities Harmonie in de komende periode.
De hierna genoemde vrijdagen is er geen repetitie:
Vrijdag 5 december
Vrijdag 26 december
Vrijdag 2 Januari-2015
Vrijdag 9 Januari-2015
De laatste repetitie van 2014 zal plaatsvinden op vrijdag 19 december en de eerste repetitie in het
nieuwe jaar op woensdag 7 januari 2015 (aanvang 19.30 uur).
Op 4 januari 2015 speelt de harmonie in de H.Mis van 11.00 uur.
Ophalen papier
9 december 2014
Jos Bendermacher, Frens Pasmans
13 januari 2015
John Munnix, Sjef Tielens, Peter Munnix
10 februari 2015
John Munnix, Robert Lemlijn, Falco Renierkens
(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.)
Steuncomité
Op dinsdag 13 januari 2015 is er een vergadering van het steuncomité aanvang 20.00 uur.
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Afscheid van Theo Lodewick
Zoals bij de meeste lezers bekend gaat Theo Lodewick afscheid nemen als instructeur van het
klaroenkorps. Het bestuur is tesamen met een aantal leden bezig om voor een geschikte vervanging
te zorgen. De sollicitatieprocedure is gestart en we hopen de komende tijd een een nieuwe
instructeur te selecteren.
Om de 45 jaar die Theo als instructeur binnen ons korps heeft vervuld niet zomaar voorbij te laten
gaan is er een feestcomite samengesteld uit leden van het klaroenkorps. De afscheidsactiviteiten
starten op maandag 22 december 2014 waarbij alle (oud)-leden, (oud) bestuursleden, echtgenotes
zijn uitgenodigd voor een bijzondere feestavond (intern).
Vervolgens zal er nog een officiële receptie/afscheid worden georganiseerd hetgeen op dit moment
wordt uitgewerkt. Deze activiteit vindt plaats op 28 maart 2015.
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Let me entertain you!
Wederom een groot succes! Op zaterdag 8 november 2014 is het themaconcert ‘Let me entertain
you’ georganiseerd. Het concert werd afgetrapt door het jeugdorkest Mherimba, onder leiding van
Marc Houben, waarbij ze samen met zangeres Dyanne Sleijpen het publiek hebben laten genieten
van een prachtig stukje muziek. Hierin hebben de leden van het jeugdorkest hun kwaliteiten ten
gehore gebracht. Voorafgaand aan het concert werd er druk gerepeteerd, om het beste resultaat te
behalen.
Het concert werd geopend met het nummer
‘Pump it up’, waarin tomeloze energie,
dansplezier en een pompende bas de
perfecte combinatie vormden voor dit werk.
Vervolgens werd de zaal gevuld met muziek
vol verdriet en vreugde met het nummer ‘La
Vita e Bella’. Daarna kwam zangeres Dyanne
Sleijpen in beeld en zong onder begeleiding
van het jeugdorkest het nummer ‘You raise
me up’ en ‘The Rose’. Daarnaast klonken
Joodse melodieën door de harmoniezaal
met het werk ‘Klezmeriana’. Het concert werd afgesloten met ‘The Marches of John Williams’,
waarin muziek te horen was uit de film Indiana Jones, Midway, Star Wars en de openingshymne van
de Olympische Spelen.
Na een korte pauze werd het concert vervolgd door Harmonie Amicitia, onder leiding van dirigent
Loek Paulissen, waarbij er veel afwisselende muziek gespeeld werd met bekende werken uit de
entertainmentwereld, een combinatie van pop, film en musical. Ook Harmonie Amicitia werd
voorzien van zang door Dyanne Sleijpen, waarin ze wederom haar beste vocale ten gehore bracht.
Het nummer ‘Let me enterain you’ stond natuurlijk centraal, de harmonie opende hiermee en sloot
het concert er ook mee af. Dyanne zong ook een eigen nummer ‘Veur dich’. Verder werden er
bekende nummers gespeeld, zoals ‘That man’ van de zangeres Caro Emerald, bekende songs uit de
musical ‘Les Misérables’ en ‘Skyfall’ van de Adele in de bekende James Bond-film.

De avond werd besloten met het in het zonnetje zetten van de twee jubilarissen: Simone Wishaupt
en Marc Houben.
De muziekcommissie, directie, leden en de hele vereniging kan met trots terugkijken naar een zeer
geslaagd themaconcert. Alle voorbereidingen die werden getroffen in de vorm van het zorgdragen
voor de stemmingsvolle inrichting van de harmoniezaal, versterking van geluid en licht, bemensing
buffet, etc.
Alle hulp en inzet die werd aangeboden hartelijk dank.
Mocht u nog meer foto’s willen zien van het concert, ga dan naar onderstaand link.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732031786862476.1073741863.1443700556286
55&type=1
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Familiedag
De familiedag was dit jaar weer een ontzettend groot succes. De
organisatie (Martijn, Varsha, Monique, Brigitte, Sabrina en Falco)
hadden weer een prachtig thema gekozen. Na de ontvangst met
koffie en vlaai in de harmoniezaal werden de aanwezigen in twee
groepen ingedeeld (John Deerkes en de Kroote Roojers).
De twee groepen gingen op expeditie naar de boerderijen van de families Wimmer en Lemlijn waar
een aantal fysieke inspanningen verricht moesten worden en waar punten waren te verdienen. Op
het erf van de fam Wimmer moesten tractoren getrokkenn worden en Ivo had zijn best gedaan om
‘d’r koer’ schoon te maken en alle tractoren te poetsen. De deelnemers hebben het geweten. Ivo,
Maurice en anderen zaten op de tractoren en de groepen aan een touw trekken om de tractoren
over het erf van Ivo te trekken (Ivo zat natuurlijk af en toe ‘per ongeluk’ aan de rem!). We hebben
gezweet.
Bij de Lemlijntjes werden we wederom geconfronteerd met grote fysieke inspanningen. Ruud had
de grootste strobaal die er maar is te bedenken van stal gehaald en deze moest met mankracht
verplaatst worden, alweer zweten. Dit overigens niet voor het laatst. Vervolgens moesten we met
kruiwagens vijf minuten inclusief passagier een parcours nalopen. Wat hebben we gezweet, maar
ook nadrukkelijk plezier. Geinteresseerden konden nog een bezoek brengen aan de koestal
(inclusief melkrobot).
Tijdens het wisselen van boerderij konden we in de harmoniezaal een heerlijke kop eigengemaakte
soep nemen (het recept is de verkrijgen bij de Jose van der Jean Roijen). Marieke zorgde voor drank
en eventueel soep. Tijdens de pauze werden nog een aantal ‘boeren’ handigheidjes verricht
(waaronder koemelken).
Na terugkomst in de zaal werden we getracteerd op een voortreffelijk buffet dat door Wies Laeven
en Marie-Jose Troisfontaine werd opgediend.
De John Deerkes zijn uiteindelijk met een nipte voorsprong winnaar geworden en werden
getracteerd op een doos met levensmiddelen. Aangezien de John Deerkes een arme student (op
kamers) in het midden had kon Dennis dit mee naar huis nemen.
Organisatie, helpers, eenieder die heeft bijgedragen we hebben genoten en bedankt.

5/9

Amicitia NieuwsFlits
2014 07 periode Dec ‘14 – Jan’15

Overige activiteiten
Mherimba in Reijmerstok
Op 28 september was er in het gemeenschapshuis bij Fanfare St.Franciscus te
Reijmerstok een introductiemiddag muziek voor kinderen. Kinderen en hun ouders
maakten kennis met muziek, instrumenten en alle hierbij behorende zaken.
Mherimba verzorgde hierbij het slotaccoord. Er werd onder leiding van Marc Houben
een gevarieerd programma gebracht hetgeen door het publiek zeer werd
gewaardeerd.

Leerlingendag
Op zaterdag 1 november is de jaarlijkse leerlingendag van Mherimba
georganiseerd in onze harmoniezaal. Het programma stond in het teken van
Halloween. Spannend, gezellig, leuk, vermoeiend zijn de geluiden die we terug
hebben gehoord van leerlingen en begeleiders. Het organiseren van een
dergelijke activiteit gaat altijd gepaard met een grote inspanning. De
speurtocht moet worden uitgezet, er moet gezorgd worden voor films, beamers,
geluidsinstallatie. Het eten moet worden ingekocht, worden klaargezet, etc,
etc.
Hartelijk dank aan de organisatie en eenieder die heeft bijgedragen tot deze
succesvolle dag en nacht.

Receptie in Sibbe
Het Klaroenkorps heeft op 28 november jl. de receptie van de drumband St. Rosa bezocht en een
klinkende serenade gebracht ter gelegenheid van het behalen van 90 punten op het bondsconcours
in Stevensweert. Theo Lodewick behaalde met Sibbe in de 2 e divisie sectie A1 niet alleen een eerste
prijs met promotie, maar ook het hoogste aantal punten op de concoursdag.
Proficiat.
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Hei op feesten
Het steuncomite heeft ook voor volgend jaar wederom kunnen zorgen voor een mooie affiche. Op
zaterdag 25, zondag 26 april en zaterdag 2 mei 2015 worden de Hei-op feesten georganiseerd.

Ledennieuws
Verjaardagskalender

DECEMBER
08 dec.
12 dec.
13 dec.
19 dec.
21 dec.
30 dec.

Lieke Snijders
Loes Huijnen
Sandra Voncken-Roijen
Nico Ronckers
Mien Bendermacher-Lennarts
Massimo Commisso
José Lardinois-Dodemont
Chrit Scheepers
JANUARI

4 jan.
5 jan.
14 jan.
18 jan.
19 jan.
20 jan.
21 jan.
24 jan.
31 jan.
31 jan.

Emy Bendermacher
Lilian Cleven
Annie Loo-Bastings
José Roijen-Senden
Robert Lemlijn
Saskia Bendermacher-Lennarts
Ria Roijen-Didderen
Nick Knoppen
Martin Roijen
Seth van Soolingen
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Geboren
Zoon van Ruud en Vivianne. Chrit en Alice zijn nu ook trotse grootouders van een
stamhouder.

Bij Martijn en Ellen is op 16 november Linde geboren

Yvonne en Pierre zijn trotse grootouders geworden van Nina.

Van harte gefeliciteerd!
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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

Donaties van het Steuncomité Amicitia
Stichting Steuncomité Harmonie Amicitia Banholt heeft in het afgelopen jaar weer diverse
activiteiten georganiseerd. Een jaar waarin het comité terug kan kijken op geslaagde activiteiten
om de vereninging op zowel financieel als materieel gebied te steunen. Dit jaar is besloten om een
donatie over te maken naar de vereniging en het zorgdragen voor de aanschaf van nieuwe tafels
voor in de harmoniezaal. Naast de tafels zullen tevens nieuwe dekbladen worden aangeschaft en
een platenkar voor het vervoer van de dekbladen.
Hartelijk dank aan de leden van het steuncomité voor de inzet en ondersteuning.

Donateursactie
Ook dit jaar hebben weer zo’n 20 (oud, ere) leden alle deuren van Tebannet en Terhorst bezocht in
het kader van de jaarlijkse donateursactie. Ondanks dat er de laatste jaren een terugloop is van de
de bedragen die worden gedoneerd draagt een groot deel van onze plaatselijke bevolking de
vereniging een ontzettend warm hart toe. Hartelijk dank aan alle begunstigers, Sjef Roijen en aan
degenen die zich de moeite hebben getroost om aan alle deuren aan te bellen.
Het bestuur.

Contributie 2015
In de loop van de maand januari 2015 vindt de incasso van de contributie voor 2015 plaats voor de
leden die een automatische incasso hebben afgegeven.
Leden, die de contributie niet via incasso betalen, worden vriendelijk verzocht om hun contributie
in de maand januari te voldoen, via overboeking op rekening nr. NL15RABO0133500691, tnv
Harmonie Amicitia Banholt, onder vermelding van Contributie 2015.

Website

www.amicitiabanholt.nl
De website van de vereniging is vernieuwd en het bestuur wil deze site zo
actueel houden als ook maar enigszins mogelijk is. Zijn er leuke anekdotes of
gebeurtenissen, geef deze s.v.p. door aan Falco Renierkens. Falco zal ervoor
zorgen dat stukken op de website worden geplaatst.
falcorenierkens@gmail.com
Er is ook een facebook account voor onze vereniging in de lucht
https://www.facebook.com/pages/Harmonie-en-Klaroenkorps-AmicitiaBanholt/1482829768595461?fref=ts
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