2015 02 periode Maart ‘15 – April ’15

Het voorjaar komt eraan!
Na het carnavalsgeweld waarbij Prins Maurice 1 en prins Sven 1 terug kunnen zien op een prachtige
carnaval gaat Amicitia verder met diverse activiteiten, muzikaal en anderszins. Vele mensen zijn
aan het snotteren, zitten te proesten en te hoesen of hebben de griep gehad. We zitten met smart
te wachten op het voorjaar. Het komt eraan!
Er staan de komende periode een aantal bijzondere zaken in de planning waarover in dit Amicitia
nieuws wordt geschreven. In februari is ons ere-lid Nico Ronkers overleden. Op 12 april neemt Jac
Bendermacher afscheid als muzikant bij onze harmonie na een periode van 70 jaar als spelend lid.
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Planning

Ophalen papier
10 maart 2015
Roger Flamand, Eugene Houbiers, Sem Munnix
14 april 2015
Frank Bendermacher, Jim Munnix, Dennis Tielens
(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.)
Potgrondactie
Ook dit jaar organiseert de vereniging wederom een potgrondactie waarbij potgrond, tuinaarde of
tuinturf wordt verkocht. Begin maart worden de briefjes rondgebracht die op 7 maart worden
opgehaald. Op 14 maart wordt de potgrond thuisbezorgd.
Steuncomité
Op dinsdag 10 maart 2015 is er een vergadering van het steuncomité aanvang 20.00 uur.
Harmoniezaal
Grote poets harmoniezaal
De grote poets van de harmoniezaal is op 9 en 10 maart. Degene die zich vrij kan maken en een
hand wil helpen is natuurlijk van harte welkom. Partners of anderen zijn natuurlijk ook van harte
welkom, vele handen maken licht werk. Er wordt op beide dagen gestart om 09.00 uur. Voor vlaai
en koffie wordt gezorgd.
Stemlokaal voor de prov.staten verkiezingen op 18 maart.
Solistenconcours 2015
Het solistenconcours 2015 wordt op zondag 22 maart as georganiseerd.
I.V.A. (Instructie Verantwoord Alcohol)
Cursusdata 25 maart, 1 april en 8 april (start om 20.00 uur in de harmoniezaal, zie ook verderop in
het Amicitia nieuws)
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering staat voor 17 april 2015 gepland dit in tegenstelling tot hetgeen
eerder was gepland. Aanvang 21.15 uur
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Activiteiten
Mherimba in de Appelgaard in Margraten
Op 20 maart as zal Mherimba een concert geven in zorgcentrum De Appelgaard te
Margraten.

Solistenconcours 2015
Het solistenconcours 2015 wordt op zondag 22 maart as georganiseerd en dit jaar voor 30e keer. Er
nemen 77 solisten deel (inschrijvingen op moment van samenstellen van de Amicitia Nieuwsflits). Aan
de jurytafel zit wederom jurylid Jos Stoffels en de pianiste is welbekend: Angeline Scheijen.
Programma
10.50 uur
11.00 uur
13.10 uur
13.45 uur
16.15 uur
16.45 uur
19.30 uur

Aanvang; Welkom
Solisten 1 t/m 22 afdeling Leerlingen, Jeugd, Derde, Tweede en Eerste
Bekendmaking behaalde resultaten
Solisten 23 t/m 53 afdeling Leerlingen, Jeugd, Derde, Tweede, en Eerste
Bekendmaking behaalde resultaten
Solisten 54 t/m 77 afdeling Leerlingen, Jeugd, Derde, Tweede en Eerste
Bekendmaking behaalde resultaten
Bekendmaking winnaars afdeling Leerlingen, Jeugd, Derde, Tweede en Eerste
Bekendmaking winnaar Henk Wishaupt Wisseltrofee
Bekendmaking winnaar Eijsden-Margraten Wisseltrofee
Bekendmaking Concourswinnaar 2015

De deelnemers van onze vereniging:
NR NAAM
3
4
6
19
27
34
44
56
58
59
63
70
76

Karina Brouwers
Britt Mackus
Seth van Soolingen
Fenna Weertz
Kim Lambrix
Sven Bendermacher
Ruud Lemlijn
Luc Flamand
Aron van Soolingen
Guy Lardinois
Emy Bendermacher
Lotte Bours
Fleur Bendermacher

AFDELING DATUM
Leerlingen
Leerlingen
Jeugd
Tweede
Leerlingen
Jeugd
Derde
Leerlingen
Jeugd
Jeugd
Derde
Tweede
Eerste

Zondag 22 maart
Zondag 22 maart
Zondag 22 maart
Zondag 22 maart
Zondag 22 maart
Zondag 22 maart
Zondag 22 maart
Zondag 22 maart
Zondag 22 maart
Zondag 22 maart
Zondag 22 maart
Zondag 22 maart
Zondag 22 maart

TIJDSTIP
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

11.09 uur
11.13 uur
11.23 uur
12.30 uur
14.03 uur
14.35 uur
15.19 uur
16.54 uur
17,02 uur
17.07 uur
17.28 uur
18.14 uur
18.52 uur
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Voorjaarsconcert Harmonie

Dit jaar organiseert onze vereniging wederom een voorjaarsconcert. Op zondag 12 april as start om
19.00 uur gastvereniging Harmonie en drumband Koninklijk Walram’s Genootschap uit Valkenburg.
Om ca. 20.30 uur zal onze harmonie het concert vervolgen met een afwisselend programma.
Programma Harmonie:
 Terpsichore
 Of Skies, Rivers, Lakes and Mountains.
 Nino Rota film
 Les Miserables
 Land of Make believe
 Werkstaking der muzikanten (https://www.youtube.com/watch?v=DEOkhilv2wc)
In voorbereiding op het voorjaarsconcert zullen voor de harmonie een drietal extra repetities
worden gehouden.
De data voor de extra repetities:
 18 mrt: hout-rep
 25 mrt: koper-rep
 8 april: extra tutti-rep
Afscheid als muzikant van Jac Bendermacher

Op 12 april 2015 zullen we na afloop van het voorjaarsconcert afscheid nemen van Jac
Bendermacher als actief spelend lid van onze harmonie. Dit concert is het de laatste keer dat hij
meespeelt met het harmonieorkest.
Een opvallend en opmerkelijk muzikant binnen het klarinettenregister. De klarinettengroep bestaat al
vele jaren uit vrouwen, meisjes en Jac. Als een soort vaderfiguur heeft hij zich altijd ontvermd over de
klarinettengroep.
Jac is dit jaar 70 jaar spelend lid van
onze harmonie hetgeen Amicitia
natuurlijk niet zomaar voorbij zal
laten gaan. Niemand binnen onze
vereniging is of was ooit 70 jaar
actief lid, een mijlpaal!
Om dit te bereiken zijn nadrukkelijk
interesse, grote hobby, fanatiek zijn,
betrokkenheid,
doorzettingsvermogen en nog vele
andere aspecten benodigd. Al
ditgene is op Jac van toepassing,
altijd op repetitie aanwezig (of er
moet een vakantiereisje tussendoor komen), erbij zijn, geinteresseerd zijn, al deze zaken zijn van
toepassing.
De reden voor het stoppen als actief muzikant is dat het steeds lastiger wordt om de muziek te volgen,
nieuwe stukken eigen te maken en daarna ook te spelen. Geinteresseerd zal hij altijd blijven.
Na afloop van het concert zullen we Jac nog in de bloemetjes zetten. We gaan in dit Amicitia nieuws
niet alle zaken bekend maken, maar we gaan wel uit van een grote opkomst bij dit bijzondere concert.
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Voor de agenda:
Het najaarsconcert
In verband met de planning van het najaarsconcert, de herfstvakantie, is besloten om dit te
verschuiven naar zaterdag 12 december 2015. Het verzoek is om dit alvast in de agenda te
reserveren.

Afscheid van Theo Lodewick
De officiële receptie/afscheid van Theo vindt plaats op 28
maart 2015.
Op






het programma staan:
onthulling gedenksteen op het Theo Lodewickplein
receptie
afscheidsconcert Theo met klaroenkorps
optreden Boemelkapel
gezellige avond met DJ PIair

In tegenstelling tot hetgeen wat in het kerkklokje is vermeld
start het programma om 20.00 uur.
Onze vereniging zal een muzikale serenade brengen om ca
20.00 uur.
Er zullen geen uitnodigingskaarten worden verstuurd, er zal
wel nog een uitnodiging komen in het kerkklokje.
Degenen die persoonlijk afscheid van Theo willen nemen zijn
bij deze al uitgenodigd.

Selectie nieuwe instructeur Klaroenkorps
Op maandag 23 februari heeft en komende maandag 9 maart zal een proefrepetitie plaatsvinden. De
vervolgstap is dat de leden van het klaroenkorps op maandag 16 maart zullen besluiten 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.
Werklijsten Hei op Feesten
Om de Hei op Feesten te kunnen laten slagen zijn er vele
vrijwilligers benodigd waarbij alle leden worden ingedeeld op de
welbekende werklijsten. Zoals elk jaar kan iedereen zijn/haar
voorkeur aangeven. Met deze voorkeuren wordt getracht rekening te
houden; echter garanties zijn er niet.
Tijdens de repetitie van het klaroenkorps op 23 februari en de
repetitie van de harmonie op 27 februari is een lid van het
steuncomité langsgekomen om leden die hun keuze nog niet kenbaar hadden gemaakt verder in te
vullen. Voor het eerst kon dit jaar ook gebruik worden gemaakt van een online formulier.
Bij vragen kan altijd contact worden opgenomen met een van de leden van het Steuncomité.
Alvast dank voor de medewerking,
Steuncomité Harmonie Amicitia

Ledennieuws
Verjaardagskalender
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Afscheid van Nico Ronckers
Op donderdag 19 februari 2015 vroeg in de ochtend is ere-lid Nico Ronkers
overleden.
Nico was vanaf de oprichting van de drumband in 1960 lid en heeft de
pauketrom bespeeld
Al snel na zijn lidmaatschap van het klaroenkorps werd Nico in 1964 lid van
het bestuur van Harmonie Amicitia. Als Nico door zijn dagelijks harde werken
tijdens een bestuursvergadering een oogje toeknikte
was hij er weer voor 100% bij als het woord
Klaroenkorps viel.
Nico heeft vele zaken voor onze vereniging gedaan en was in 1969 tezamen
met Piet van den Houdt degene die aan de deur bij Theo Lodewick stond
om hem te vragen of hij voor het klaroenkorps als instructeur zou willen
gaan staan. In 1993 haalde Nico de krant als oudste deelnemer aan het
Wereld Muziek Concours te Kerkrade.
In april 1995 stopte Nico als actief spelend lid van het klaroenkorps.
Nico bleef bestuurslid van Amicitia en werd op 14 oktober 2000 gehuldigd
voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Hierna nam hij afscheid als bestuurslid en
werd tijdens de algemene ledenvergadering van 25 maart 2001 benoemd
tot ere-lid van Amicitia.
Nico, Nic vah Gene, en zik jong, rust zacht.

Overig
Afmelden leden van het harmonieorkest:
Afmelden leden van het klaroenkorps:

Pierre Franssen pierre.franssen@home.nl
Willy Bours
willy.bours@ziggo.nl
Contributie 2015

Leden, die de contributie nog niet hebben voldaan worden vriendelijk verzocht om hun contributie
te voldoen, via overboeking op rekening nr. NL15RABO0133500691, tnv Harmonie Amicitia Banholt,
onder vermelding van Contributie 2015.
I.V.A. cursus

Ten gevolge van de nieuwe drank en horecawet is onze vereniging verplicht om alle medewerkers
die aan het buffet werken (ook tussenbuffet) een zogeheten I.V.A. cursus (Instructie Verantwoord
Alcohol schenken) te laten volgen.
Alle leden worden verzocht om aan de cursus deel te nemen omdat er altijd wel achter het buffet
gewerkt zal worden. Ook het steuncomite, vrijwilligers, de jonkheid en andere verenigingen worden
uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus. Deelname leeftijd is vanaf 15 jaar. Er wordt gestart
om 20.00 uur tot ca 22.00 uur en de cursus wordt gehouden in de harmoniezaal.
Cursusdata:
Woensdag 25 maart 2015
Woensdag 1 april 2015
Woensdag 8 april 2015
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Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering staat voor 17 april 2015 gepland, dit in tegenstelling tot hetgeen
eerder was gepland. Aanvang 21.15 uur. Alle leden worden van harte uitgenodigd en bijzonder
aangemoedigd om hierbij aanwezig te zijn.
Er zal tijdens deze vergadering afscheid genomen worden van Penningmeester Sjef Roijen en een
drietal nieuwe bestuursleden zullen worden voorgedragen om het bestuur te komen verstevigen.
Het bestuur gaat uit van een grote opkomst zodat besluiten ook gedragen worden en we verder
gezamenlijk vorm kunnen geven aan onze prachtige vereniging.
Het bestuur
Muziekfederatie Limburg Zuid-West
Op 21 januari 2015 heeft onze vereniging een brief ontvangen van het bestuur van de
Muziekfederatie Limburg Zuid-West (MFLZW), onderstaand een korte samenvatting.
Het volledige Dagelijk Bestuur van de MFLZW treedt in 2015, uiterlijk op 31 december 2015 af. Dit
betekent dat er nieuwe bestuurders moeten komen en het DB vraagt vriendelijk doch indringend
naar kandidaten die een functie in het bestuur van de MFLZW willen vervullen.
Verder deelt het DB mede dat het DB samen met o.a werkgroepen en afgevaardigden van alle
verenigingen aan de vernieuwing heeft gewerkt. “Het nieuwe gezicht van de “Federatie vanaf
2015” is er thans.” De jaarlijkse drie activiteiten in de nieuwe opstelling worden dit jaar als een
leerproces gezien. Nog dit jaar zal direkt na de laatste activiteit een evaluatie plaatsvinden.
Geinteresseerden kunnen contact opneen met secretaris Huub Dirix.
Het drumbandfestival zal dit jaar in Eckelrade plaatsvinden en wel op vrijdag 10 april. Het
Klaroenkorps Amicitia zal hier niet aan deelnemen.
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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