2015 04 periode mei ‘15 – juli ’15

St. Gerlachusden halen 2015

De informatie die in deze Amicitia Nieuwsflits is te lezen is ook beschikbaar op onze website.
Ga naar: www.amicitiabanholt.nl

QR code

Het bestuur van de Kon. Erkende Harmonie en Klaroenkorps “AMICITIA Banholt wenst
beschermvrouw, ere-dirigent, ere-instructeur, dirigent, instructeur, docenten, ereleden, leden, leden
van het steuncomité, donateurs, vrienden van Amicitia een prettige vakantie
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Planning
zaterdag
Zondag
dinsdag

11 juli
12 juli
14 juli

Zomeravondconcert Amicitia met BBQ
Mherimba speelt in Mheer
Ophalen oud papier.

ZOMERVAKANTIE
JEUGDORKEST MHERIMBA
LEERLINGEN
HARMONIE
KLAROENKORPS

VANAF 10 JULI T/M 28 AUGUSTUS
VANAF 13 JULI T/M 28 AUGUSTUS
VANAF 10 JULI T/M 28 AUGUSTUS
VANAF 13 JULI T/M 24 AUGUSTUS

zondag
zaterdag
dinsdag
maandag
zondag
maandag

Kermis Terlinden
Wandel 4 daagse
Ophalen oud papier
Gezam. Rep. t.v.b. op de Marswedstrijden Fed. LZW
Augustuskermis. Rondgang.
Gezam. Rep. t.v.b. op de Marswedstrijden Fed. LZW

2 augustus
8 augustus
11 augustus
24 augustus
30 augustus
31 augustus

Ophalen papier
14 juli 2015
Dennis Roijen, Brian Hendriks, Thijs Krauth
11 augustus 2015
Pierre Franssen, Roy Jacobs, Dennis Roijen
(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.)
11 juli zomeravondconcert: Harmonie en Klaroenkorps komen om 18.00 uur bij elkaar aan de
harmoniezaal
12 juli Mherimba speelt in Mheer: bijeenkomst om 10.45 uur in Mheer aan het kasteel
2 augustus Terlinder kermis: Harmonie komt om 10.40 uur aan de kapel in Terlinden bij elkaar.
Bestuur Amicitia
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Muziek/Leerlingen/Instrumenten
Uniformen
Harmoniezaal

W. Bours
H. Schwanen
R. Essers
R. Dodemont
A. Denis
P. Franssen

Passen de nieuwe bestuurspakken?
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Activiteiten
Hei op feesten
De jaarlijkse Hei Op Feesten op zaterdag 25, zondag 26 en zaterdag 2
Mei zijn ook dit jaar zeer succesvol geweest.
Ons steuncomité had weer ontzettend zijn best gedaan om een goed
programma voor de bezoekers samen te stellen. Kosten nog moeite
werden gespaard om de loodsen van de Fa. van den Houdt weer tot een
gezellige feest locatie te maken.
Voor jong en iets ouder!

Op zaterdag 25 april werd gestart met DJ
Didier. Daarna trapten de Schintaler de Hei op
feesten goed af met een daverend concert. De
vele bezoekers amuseerden zich zeer goed.

Op zondag 26 april was er:
 De Banholter Trekker tour
 JARNO HAMS - STERKSTE MAN VAN
NEDERLAND 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2010 en 2012 STERKSTE MAN
VAN WEST-EUROPA 2005/2006/2007 STERKSTE TEAM VAN DE WERELD 2006
 Het NK gazonmaaier racen
Het weer werkte niet helemaal mee maar alle bezoekers hebben zich ontzettend goed geamuseerd.
De krachten van de krachtpatser Jarno
werden met verbazing door het publiek
gade geslagen.
Op zaterdag 2 mei werd tijden de Hei
Op Feesten een 90's Party
georganiseerd. De zaal was vol, het was
supergezellig en het publiek ging
volledig uit zijn dak!
Voor meer info zie ook de website
Leden van het steuncomité, leden van
onze harmonie en klaroenkorps, alle
vrijwilligers die hebben meegeholpen
aan het slagen van dit evenement
hartelijk dank.
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Communicantjes
Op 3 mei hebben zeven kinderen van 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 natuurlijk nog enkele marsen gespeeld. Onder de communicantjes waren ook twee
leerlingen van de vereniging: Lisa Essers en Jana Tielens.
De andere communicantjes waren: Raf Roijen, Cheim Keulen, Quin Hendriks en Purdey
Stevenhaagen
Allen van harte proficiat.
Onderstaand bijeenkomst van de leden van de harmonie aan het eind van de H.Mis.

Kermis in Tebannet en Terhoorsch
In het weekend van 23 mei ’15 was het weer traditioneel St. Gerlachusden halen, Broonk en
pinksterkermis (het kan niet op!).
De Jonkheid van Tebannet had weer alle zaken piekfijn
geregeld. Op zaterdag werd de 135e St. Gerlachusden gehaald
met 29 paarden. De getrouwden zorgden dat deze weer
kaarsrecht naast de kerk recht overeind werd gezet. Op naar
Pinksterzondag.
Onze vereniging heeft tijdens de broonk en kermis prachtig acte de présence gegeven.
Een bijna voltallige Harmonie en Klaroenkorps nam deel aan de ‘broonk’ op 24 mei. De
bestuursleden stonden er in de nieuwe pakken prachtig op. Ere-leden, dirigent inclusief Wiel Roijen
waren present. Er was ook voor water gezorgd om in ieder geval de nadorst van het den halen te
lessen.
Om 10.00 uur stipt onder een zonnetje
werd de processie gestart (bijna
traditioneel) met processiemars La St.Hubert (Marche de procession avec
clairons et tambours) van Louis Gasia.
Harmonie en Klaroenkorps gezamenlijk
muzicerend onderweg naar Terhorst.
Verder tradioneel onderweg afwisselend
muzicerend door Harmonie en
Klaroenkorps met wederom de
(traditioneel) tempowisselingen.
In Terhorst bij ’t Kapelke
(Heiligenhüske) aangekomen werd het
Tantum Ergo gezamenlijk met Zangkoor
Avanti 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 leden ontvingen een flesje water van
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dames die hiermee gereed stonden en deze uitdeelden (waarvoor dank). Alle plichtplegingen
werden gedaan, de weg werd vervolgt via de Pastoor Engelenstraat naar ‘oonder in gen durrep’.
Hier werd bij het derde Heiligenhüske gestopt. Nadat zangkoor, harmonie, Meneer Pastoor, de
Joonkheid en andere alle zaken hadden gedaan die moesten worden worden gedaan werd de
processie vervolgd naar de Lourdesgrot. Hier werd gezamenlijk ‘Aan u oh koning der eeuwen’
gespeeld waarna onze vereniging voorop ging naar de kerk waar de ‘broonk’ werd afgesloten.
Alle leden van de vereniging werden op een consumptie getracteerd door Harmonie en door Cafe d’r
Boemeler.
Het bestuur ging traditioneel inclusief dirigent en ere-leden voor een kleine afdronk naar pastorie
waar Meneer Pastoor Rene Graat trakteerde. Het duurde voor vele leden nog lang voordat de dorst
geheel was gelest.
Op Maandag speelde de harmonie om 10.45 uur enkele marsen voor de H. Mis.
Een goede opkomst zorgde voor goede muziek, na de mis werden werdom
(traditioneel) marsen gespeeld en de cafe’s bezocht. Vanaf 13.30 uur was het
orkest Zugabe present dat verder voor muziek zorgde. Wederom tot in de late
uurtjes voordat de dorst was gelest.

Op dinsdag start het programma voor onze vereniging om 18.00 uur bij Cafe d’r Boelemer. Na het
(traditioneel) Limburgs kwartiertje werd gestart met de rondgang door Tebannet. Eerste stopplaats
bij de Fam Math en Tonny Roijen (nieuwe bewoners in het huis van Marie-Louise en Ben Defauwes)
die onze vereniging tracteerden op een consumptie. Vervolgens met Jonkheid, kinderen, volgers in
Reij naar der Berrig waar bij Harrie en Mien Bendermacher een consumptie werd genoten. Korte
bedankwoord door de voorzitter waarna de weg werd vervolgd naar ‘de Hei’. Stoppen bij de Fam
van de Houdt, een consumptie nuttigen, dankwoord door
de voorzitter. Hierin werden ook de Hei-op feesten
genoemd en het gebruik van de landerijen.
Verder op weg naar Pastoor Engelenstraat bij Edmon en
Gemma van den Hove. De jeugd komt hier ieder jaar
graag omdat er ijs is. Voor de grote kinderen bier en
jonge klare! Fris was er ook.
Tot slot via St Gerlachusstraat en Penderstraat richting
Mheerderweg. De laatste stop bij Brigitte en Guido
Lardinois. Wederom smaakte het bier goed, fris was prima
en ook alle andere versnaperingen. Goed regeld.
Tot slot op weg naar de kerk waar de rondgang werd
afgesloten door het spelen van diverse Reij marsen.
Joonkheid voorop, kinderen en onderen mee. Omstreeks
21.30 uur werd de Reij afgesloten en werd de kermis in
cafe voortgezet.
Het bestuur dankt alle leden voor de zeer goede opkomst
en presentatie, ‘gruutsch’ is het woord dat hierbij past.
Normaal doet ie dat nooit!
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Ledennieuws
Verjaardagskalender

MEI
1-mei Nicky Tossings
2-mei Raymond Pitti
2-mei Jermo Roijen
3-mei Marieke Deckers
6-mei Harie Bendermacher
Roger Munnix
Stijn Denis
16-mei Aliny Krauth-Goessens
21-mei Ludi Hambeukers
21-mei Joep Braam
22-mei Robin Bendermacher
26-mei Fleur Bendermacher
28-mei Richard Essers
29-mei Léon Simons
31-mei Lisa Essers
JUNI
6-jun Jeuf Roijen
11-jun John Munnix
11-jun Hub Scheepers
12-jun Willy Bours
19-jun Stefan Tielens
21-jun Bea Tielens
Dennis Tielens
Oscar Tielens
24-jun Milan Tielens
25-jun Simone Wishaupt
27-jun Ronald Bendermacher
30-jun Brian Hendrikx

JULI
1-jul Agnes Senden-Munnix
5-jul Loewiek du Chatinier
7-jul Jean-Louis Bours
9-jul Sander Flamand
10-jul Simone Mingels
11-jul Yvonne Lemlijn
14-jul Ruud Dodemont
Mandy Weusten-Stollman
18-jul Sanne Bours
22-jul Glenn Lardinois
23-jul Jef van den Houdt
28-jul Richard Jongen

AUGUSTUS
03 aug. Raymond Bastings
03 aug. Thijs Krauth
07 aug. Huub Loo
09 aug. Kim Lambrix
18 aug. Marc Houben
26 aug. Martijn Aarts
26 aug. Levi van Soolingen
27 aug. Robert Bours

Mien en Harrie Bendermacher gouden bruidspaar
Op 30 mei jl was onze vereniging present voor een serenade
aan het gouden bruidspaar Mien en Harrie Bendermacher. Het
was een gezellige en een bijzondere avond. Niet alleen
vanwege het feest, maar ook vanwege de aanwezigheid van
drie (voormalig) dirigenten van Amicitia.

De drie dirigenten van Amicitia.
Dirigent Loek Paulissen
Voormalig dirigent Jan Knops
Ere-dirigent Leon Simons
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Programma

Zomeravondconcert en BBQ
Voordat we met zijn allen gaan genieten van een welverdiende vakantie, vindt er op zaterdag 11 juli
traditioneel een openluchtconcert plaats. Voor de derde maal, maar we willen hier een traditie van
maken om de muziek dichter bij de mensen van ons dorp te brengen. Ons steuncomité organiseert
wederom dit concert en ook dit jaar is het concert bij de Fam. Houbiers aan de Dalestraat. We gaan
natuurlijk uit van beter weer dan afgelopen jaar.
Het totale programma ziet er als volgt uit.
18.30 uur H. Mis, opluistering door Harmonie Amicitia
Tijdens de mis wordt gespeeld door de harmonie:
 A Quiet Moment
 Gabriella’s Song
 Oblivion
19.30 uur optreden door de dansmarietjes Banholt.
19.45 uur optreden Klaroenkorps:
 Heuvelland Mars
 Premiere
 Diamond Sound
20.00 uur optreden door de dansmarietjes Banholt.
20.15 uur Concert Harmonie
 Amicitia
 Rag (uit First Suite)
 Gallop (uit First Suite)
 Mar i Bel
 Alte (und neue) Kameraden
 Land of Make Believe
 Europa Marsch
 Prager Gassen
Het concert is vrij toegankelijk en er is een drankbuffet en BBQ aanwezig.
Harmonie en Klaroenkorps komen om 18.00 uur bij elkaar aan de harmoniezaal en gaan in mars naar
de Dalestraat.

Mherimba in Mheer
Mherimba speelt op zondag 12 juli in Mheer tijdens het openlucht-vakantieconcert in het
kasteelpark in Mheer. Dit concert start om 11.00 uur.

Kermis Terlinden
In overleg met de leden van de harmonie en dirigent is afgesproken dat onze harmonie op 2 augustus
tijdens de H.Mis in Terlinden tijdens de Terlinner Kermis zal opluisteren.

De muzikanten van de harmonie worden uiterlijk om 10.40 uur verwacht bij de kapel in Terlinden
waar de H. Mis om 11.00 uur begint.
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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

15 examen kandidaten voor HAFA-A en -B.
Op zaterdag 27 juni doen 7 kandidaten, op zaterdag 4 juli 5 kandidaten en tot slot 3 kandidaten op
zaterdag 11 juli doen hun muziekexamen. Hiermee doen maar liefst 15 leerlingen hun examen voor
HAFA-A of -B. Tijdens dit examen zullen onze leerlingen
worden getoetst op hun kennis van muziek en hun muzikaal
kunnen. Een deskundige examencommissie onder leiding van
Loek Paulissen zorgt voor de beoordeling.
Leerlingen laat de commissie zien wat je kan: jullie kunnen
het!!
Alle kandidaten ontzettend veel succes en toi toi toi!

Rookverbod
Vanaf 1 januari 2015 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.
Het rookverbod is ook van toepassing in de hal bij
de ingang van de harmoniezaal. Om de rokers niet
in verleiding te brengen om hier te roken is de
grote asbak(bak) weggehaald en buiten bij de
ingang is er een zogenoemde asbaktegel gelegd.

Martin heeft de tegel netjes geplaatst. Om de
rokers tijdens gelegenheden droog te houden zal er een vouwtent
worden aangeschaft.
Martin bedankt!
Werk in uitvoering
De opslag van instrumenten die niet worden
gebruikt vindt plaats op een zolder in onze
harmoniezaal. De bereikbaarheid van deze zolder
is lastig en daardoor is het beheer van de
instrumenten lastig. Er is gekozen voor een nieuwe
plek voor onze instrumenten.
Op de foto twee oud bestuursleden aan de slag met
de nieuwe plaats.
Namens alle leden: Peter en Ben hartelijk dank
voor jullie inspanningen.
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Concoursdata 2015
De concoursdata 2015 voor harmonieorkesten zijn zondag 18 en 25 oktober 2015

Website
Op onze vernieuwde website is ontzettend veel informatie over de vereniging te vinden.
Ga naar onze website en kijk of je nog tips hebt. Ook als er nieuwigheden zijn kun je dit
aangeven bij het secretariaat. Deze zaken zullen snel op de website worden gezet.
Alle evenementen van de vereniging zijn op de website te vinden. Het laatste nieuws,
etc. Voor alle leden komt er een afgeschermd deel. Je kunt je nu al aanmelden via login,
aanmelden
www.amicitiabanholt.nl

Heuvelland 4 daagse
Op 8 augustus zal wederom de Heuvelland 4 daagse de Harmoniezaal als tussenstop bezoeken. De
Heuvelland4daagse bezoekt onze harmoniezaal voor vierde maal en het was in het verleden voor
onze vereniging hard werken maar financieel succesvol. We hopen dat we een beroep kunnen doen
op leden om hand en spandiensten te kunnen verrichten.
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