2015 01 periode Jan ‘15 – Feb’15

Prins Sven 1 van harte gefeliciteerd
Ook dit jaar hebben we wederom een prins carnaval in onze vereninging. Jeugdprins Sven 1, lid van
van Amicitia en jeugdorkest Mherimba gaat dit jaar voorop bij de jeugdboemelère in Tebannet. Ook
natuurlijk Sonja, Frank (oud prins) en zus Fleur, verder Oma Mien en Opa Harry (oud prins) van harte
gefeliciteerd en een prachtig carnavalsseizoen gewenst.

Ook een hartelijke felicitatie aan Prins Maurice 1 en zijn echtgenote Linda & kids.
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Planning
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op het programma:

zondag
zaterdag
dinsdag
zondag
vrijdag
zaterdag

1 februari
7 februari
10 februari
13 februari
13 februari
21 februari

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.

zaterdag
dinsdag
zaterdag
maandag
dinsdag
zondag
zondag

7 maart
10 maart
14 maart
16 maart
17 maart
22 maart
28 maart

Potgrondactie. Ophalen briefjes bestellingen
Ophalen oud papier
Potgrondactie. Rondbrengen bestellingen
Grote poets zaal
Grote poets zaal
Solistenconcours Amicitia Banholt
Voorjaarsconcert Banholt

Ophalen papier
10 februari 2015
John Munnix, Robert Lemlijn, Falco Renierkens
10 maart 2015
Roger Flamand, Eugene Houbiers, Sem Munnix
(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.)
Kindermiddag Jeugdcarnaval
Op 1 februari as is er wederom de kindermiddag in de harmoniezaal. Degenen die op de werklijsten
staan gaarne tijdig (om 12.30 uur) aanwezig.
Prinsenreceptie
Op 7 februari 2015 is er de jaarlijkse prinsenreceptie in de Harmoniezaal aanvong 19.11 uur. Onze
vereniging brengt om 19.30 uur een muzikale serenade aan beide prinsen en een tweetal
jubilarissen van de Rv11.
Schoolcarnaval in de harmoniezaal
Dit jaar is schoolcarnaval weer in Tebannet in de harmoniezaal. Op vrijdagmiddag 13 februari wordt
de carnaval door de jeugd van Tebannet en Mhèr gestart onder de leiding Prins Sven 1. Aanvang
13.00 uur.
Videoavond
Op 21 februari is de videoavond van de carnavalsoptocht, aanvang 20.00 uur.
Steuncomité
Op dinsdag 10 maart 2015 is er een vergadering van het steuncomité aanvang 20.00 uur.
Harmoniezaal
Rustplaats van de wandeling van Harm. Berggalm Noorbeek op 1 maart
Grote poets harmoniezaal
De grote poets van de harmoniezaal is op 16 en 17 maart. Er wordt op beide dagen gestart om 09.00
uur.
Stemlokaal voor de prov.staten verkiezingen op 18 maart.
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Activiteiten
Harmonie speelt in Kerk tijdens januari kermis
Tijdens St. Gerlachus kermis op 4 januari heeft de harmonie tijdens de H.Mis gespeeld in de kerk.
Een periodiek terugkerende activiteit die de verbondenheid van onze vereniging met het dorp
aangeeft.

Kindermiddag Jeugdcarnaval
Dit jaar staat de kindermiddag in het thema van DISCO.
Zieng Hoeglustigheid Preens Sven 1 zal tijdens deze middag vele
prinsen en prinsessen uit de omgeving in de hamoniezaal
verwelkomen. De jeugd gaat helemaal los.

Mherimba
Op 1 maart 2015 zal Mherimba de Gezinsmis van 09.30 uur muzikaal opluisteren

Voorjaarsconcert Harmonie
Dit jaar organiseert onze vereniging wederom een voorjaarsconcert. Op zondag 12 april as start om
19.30 uur gastvereniging Harmonie Koninklijk Walram’s Genootschap uit Valkenburg met haar
concert. Om ca. 20.30 uur zal onze harmonie het concert vervolgen met een afwisselend
programma.
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Afscheid van Theo Lodewick
Op maandag 22 december jl. werd een bijzondere
feestavond georganiseerd waarbij alle (oud)-leden, (oud)
bestuursleden, beschermvrouwe en echtgeno(o)t(es) waren
uitgenodigd. Het werd een bijzondere avond waarbij meer
dan 100 mensen aanwezig waren.
Moeite nog kosten waren gespaard om er een geslaagde
avond van te maken en dat is het zeer zeker geworden.
Het organisatiecomité (Martin, Joyce, Roger, Stefan en
Thijs) had een prachtig programma samengesteld waarbij
eenieder op de een of andere wijze ontzettend veel plezier
heeft gehad, ‘vanouds’!
Er werden filmpjes getoond van optredens van het
klaroenkorps uit een al dan niet ver verleden.
Er werd een kwis georganiseerd tussen de oud- en huidige
leden. De kwis werd met een nipte voorsprong door de oud
leden gewonnen.
De filmpjes uit een grijs verleden waren prachtig, maar ook de nieuwe filmpjes konden eenieder
bekoren. Vervolgens “Ich houw van Theo umdat!!!!”. Ontelbare complimenten en statements
werden geschetst over Theo.
Wie de filmpjes wil nazien kan hiervoor terecht bij Hub Moonen (hagmoonen@home.nl ). Tegen een
vergoeding van € 5 kan een DVD worden verkregen (aanrader!).

De officiële receptie/afscheid van Theo vindt plaats op 28 maart
2015. Ook hier is het comité bezig met het samenstellen van een
mooi programma.
Onze vereniging zal een muzikale serenade brengen om 19.00 uur.
Theo zal in ieder geval zijn laatste concert geven met het
klaroenkorps. Verder staan er nog enkele andere verrassingen op het
programma. Het volledig programma en het definitieve tijdschema
zullen op korte termijn worden bekend gemaakt.

Selectie nieuwe instructeur Klaroenkorps
In de selectieprocedure voor een nieuwe instructeur voor het klaroenkorps is de selectiecommissie
in een finale fase terecht gekomen. Dit betekent kennismaking tussen kandidaat en korps.
Op maandag 23 februari en 2 maart as. zal dhr. Michel Smeets een tweetal proefrepetities met het
klaroenkorps houden. Tijdens deze twee repetities wordt van beide zijden kennis gemaakt en
bezien of er een ‘click’ is.
We gaan er natuurlijk vanuit dat er een grote opkomst is van leden tijdens deze repetities zodat
alle leden kennis kunnen maken. De verdere procedure is dat de leden van het klaroenkorps op
maandag 9 maart kunnen kiezen of ze met dhr. Smeets willen doorgaan. Deze keuze is natuurlijk
ook aan dhr. Smeets.
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Hei op feesten
Het steuncomité heeft ook dit 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.
Na de carnaval komen leden van het steuncomité naar de repetities
met de werklijsten voor de Hei Op Feesten.
Uitgangspunt is dat ieder lid één zaterdag werkt en verder op de
zondag ingedeeld wordt. Alle leden kunnen hun voorkeur opgeven.

Ledennieuws
Verjaardagskalender

JANUARI
4 jan. Emy Bendermacher
4 jan. Rick Bendermacher
5 jan. Lilian Cleven
14 jan. Annie Loo-Bastings
18 jan. José Roijen-Senden
19 jan. Robert Lemlijn
20 jan. Saskia Bendermacher-Lennarts
21 jan. Ria Roijen-Didderen
24 jan. Nick Knoppen
31 jan. Martin Roijen
31 jan. Seth van Soolingen
FEBRUARI
1 febr. Richard Cruts
2 febr. Alfons Bendermacher
7 febr. Saskia Flamand-Noordink
7 febr. Dennis Roijen
7 febr. Horrie Schwanen
8 febr. Jacques Bendermacher
10 febr. Bart Bendermacher
10 febr. Math Simonis
11 febr. Leonore Houben
18 febr. Sjef Willems
19 febr. Loek Paulissen
19 febr. Sven Bendermacher
21 febr. Peter Munnix
24 febr. Aron van Soolingen
27 febr. Richard Didden
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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

Prins Bernard Cultuurfonds
Onze vereniging heeft een donatie van het Prins Bernard Cultuurfonds ontvangen
van €500 voor de aanschaf van een nieuw instrument (muziektrom)
Hartelijk dank
Donaties van het comité solistenconcours in 2014
Het comité solistenconcours zet zich jaarlijks in voor de organisatie van het Solistenconcours. Niet
krijgt de jeugd een podium om zelfstandig eigen kunnen te laten horen, maar voor onze vereniging
is het tevens een welkome financiele ondersteuning die met name gericht is op de jeugdopleiding
en jeugdorkest Mherimba voor wat betreft de leden van Amicitia.
Afgelopen jaar hebben de opbrengsten bijgedragen aan:
 Internationaal Jeugdtreffen Heel
 Nieuwe hemden met logo
 Leerlingendag
Geacht comité en alle vrijwilligers; namens alle leden en met name jeugdleden van Amicitia
hartelijk dank voor alle inspanningen en de bijdragen.
Het solistenconcours 2015 wordt op zondag 22 maart as georganiseerd.
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.
Concoursdata 2015
De concoursdata 2015 voor harmonieorkesten zijn zondag 18 en 25 oktober 2015

Rookverbod
Vanaf 1 januari jl is handhaving op het verbod van roken in o.a. openbare
gelegenheden versterkt. Bij een overtreding worden geen waarschuwingen meer
uitgedeeld, maar worden direct boetes toegekend.
Website
www.amicitiabanholt.nl
Help de website actueel te houden: 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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