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Activiteiten 
 Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op het programma:  

   Loterij-aktie Leerlingenopleiding Ook dit jaar wordt er weer een loterij-actie georganiseerd ten bate van de leerlingenopleiding van Amicitia.    Ophalen papier  13 oktober  Huub Deckers, Peter Clairbois, Nick Knoppen 10 november  Horrie Schwanen, Math Simonis, Maico Flamand 8 december  Jos Bendermacher, Frens Pasmans, Thijs 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.)  Let op: zet in de agenda! 
 Themaconcert met medewerking van Harmonie en Klaroenkorps 
 
Op zaterdag 12 december 2015 wordt er een themaconcert in het kader van het 120 
jarig bestaan van de harmonie en 55 jaar klaroenkorps georganiseerd. Voorafgaand aan dit concert zal er een foto van het gehele korps worden gemaakt. Verdere informatie volgt.   
  

zaterdag 19 septemberLeerlingendag
zaterdag 19 septemberSerenade Gouden paar Jose en Sjir Lardinois-Dodemont
zondag 20 septemberKlaroenkorps Bundesschuetzenfest Bűttgen
Zaterdag 3 oktober Stimmung im Biergarten
zondag 11 oktober Loterij-aktie Leerlingenopleiding 
dinsdag 13 oktober Ophalen oud papier
zondag 18 oktober LBM Concertwedstrijden 2015
zondag 25 oktober LBM Concertwedstrijden 2015
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Activiteiten 
 

Het klaroenkorps op bezoek bij Theo Lodewick  Op vrijdag 10 juli jl. brachten de leden van het klaroenkorps een bezoek en ’serenade’ bij ere-instructeur Theo Lodewick. In vol ornaat werd bij Theo en Annie aangetreden. Tijdens het afscheid van Theo zijn er zoveel foto’s gemaakt en deze zijn in een fotoboek opgenomen. Dit fotoboek werd aan Theo en Annie aangeboden. Er werd natuurlijk nog gesproken over het afscheid en de huidige gang van zaken onder het genot van een koud glas bier of fris. 
  
 
 

 
 
 
 

Zomeravondconcert 2015  Op zaterdag 11 juli heeft ter afsluiting van het muzikale seizoen en voor het zomerreces het traditionele zomeravondconcert plaatsgevonden. Het openluchtconcert vond dit jaar wederom plaats ‘op d’r Cour’ bij de Familie Houbiers en Astrid van d’r Nick (ons erelid dat in het voorjaar is overleden). Het steuncomité zorgde voor een perfecte organisatie. Tenten stonden gereed, buffet was geplaatst, drank was aanwezig en de BBQ inclusief worst, hamburgers en andere heerlijke zaken stonden gereed om de aanwezigen te ontvangen.   Selfie bij vertrek aan harmoniezaal        De leden van de harmonie en het klaroenkorps inclusief bestuur waren om 18.00 uur bij de harmoniezaal present waarna er naar de Dalestraat werd gemarcheerd. Netjes op tijd voor de H. Mis van 18.30 uur.  Pastoor Graat ging voor in de H. Mis die muzikaal werd opgeluisterd door de harmonie. Alle stoelen en banken waren bezet en vele aanwezigen moesten de H. Mis staand bijwonen.    Om 19.15 uur was de H. Mis afgelopen en de grote groep van Dansgroep Banholt maakte zich gereed voor het optreden op de dansvloer. Om 19.30 uur werd gestart, een prachtig optreden van deze groep werd door het enthousiaste publiek met een welgemeend applaus afgerond.     
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   Vervolgens om 19.45 uur werd het podium vrijgemaakt voor het klaroenkorps. Het eerste optreden met de nieuwe instructeur Michel Smeets. Achtereenvolgens werden uitgevoerd: Première (compositie van onze eigen Ruud Dodemont) Trompetters voor (gespeeld in de originele compositie) Tot slot Heuvelland Mars (compositie van Theo Lodewick) 

   Michel kan trots zijn op zijn eerste optreden, het klonk vertrouwd, maar ook weer anders, het publiek vond het een prachtig optreden. Om 20.00 uur was het porium vrijgemaakt voor de kleine groep van Dansgroep Banholt voor hun optreden. Helaas waren er een paar geblesseerden, maar het was een ontzettend mooi optreden. Wederom een groot applaus door het vele publiek.   Vervolgens was het podium voor onze harmonie. Een prachtig afwissend concertoptreden onder leiding van dirigent Loek Paulissen werd enthousiast begroet.  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 veeltallig aanwezige publiek bedankte het Harmonieorkest met een welgemeend applaus.   Na afloop van het concert werd er nog lange tijd nagepraat, gegeten en natuurlijk ook gedronken. Een prachtige warme zomeravond zorgde er mede voor dat tot in de kleine uurtjes werd gefeest.             
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  Hartelijk dank:  Alle medewerkers en leden van ons steuncomité;  Pastoor Graat, kerkbestuur en misdienaars;  Bestuur en leden van Dansgroep Banholt;  Leden van Harmonie en Klaroenkorps, dirigent Loek Paulissen en instructeur Michel Smeets;  Het vele publiek aanwezig en  Last but not least Fam Houbiers en Astrid Ronckers  Het bestuur van Amicitia Banholt    
Terlinder kermis   Tijdens de traditionele Terlinder kermis van 2 augustus jl. heeft onze harmonie de H. Mis opgeluisterd. De H. Mis werd onder een stralende zon voorgegaan door Pastoor René Graat die in zijn preek het traditioneel vieren met broonk en kermis besprak en met name ook de beleving in het cluster Terlinden (parochies Reijmerstok, Noorbeek en Banholt). Ondanks dat de kermis midden in de vakantie viel wisten we toch een mooie uitvoering ten gehore te brengen onder leiding van Mark Houben. Onze harmonie had ook nog een inleenkracht in de vorm van Jacques Bendermacher. Heeft hij die klarinet toch niet voor de ‘show’ ontvangen, maar wordt ze toch nog gebruikt.   
Augustuskermis  De jonkheid organiseerde tijdens de augustuskermis op zaterdag 29 augustus een zeskamp die door vele inwoners werd bezocht. Op de landerijen van de familie Schepers was er een mooi zeskamp parkoers uitgezet en werd er fanatiek deelgenomen. Vervolgens was er een BBQ en was het buffet open. Tot in de late uurtjes werd onder het genot van een drankje nog lang nagepraat. Traditioneel speelde de Hamonie op kermiszondag een mars voor de H. Mis waarna onze vereniging in bijzijn van Pastoor Graat het kerkhof bezocht. Daar werd door Pastoor Graat gebeden voor alle (ere)leden en overleden (ere)leden van onze vereniging en met name werd ons erelid Nico Ronckers herdacht. Na het bezoek aan het kerkhof werd de rondgang door Tebannet en Terhorst onder tropische temperaturen voortgezet. In de Zandstraat in Terhorst werd het korps door de bewoners traditioneel getracteerd op een welverdiend drankje. Na deze verkoeling werd de rondgang voortgezet via de Mheerderweg om uiteindelijk bij de kerk te eindigen. Iedereen was drijfnat van zweet!  Op zondagmiddag was er een geslaagd Boete Boemelfestival georganiseerd door de Boemelkapel. Iedereen kon op het kerkplein genieten van prachtige blaasmuziek. Kijk voor een impressie naar de foto’s op de website van de Boemelkapel http://www.boemelkapel.nl/ .  Alle leden bedankt voor deelname aan de rondgang. De augustuskermis is weliswaar een traditie die niet meer bij alle inwoners (hoog) in het vaandel staat, maar we proberen als vereniging deze traditie en het saamhorigheidsgevoel binnen Tebannet en Terhorst hoog te houden.  Het bestuur heeft in ieder geval de hoge temperatuur en het dragen van het uniform besproken en komt hier spoedig op terug.   
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Het klaroenkorps in Büttgen (Duitsland)  Op zondag 20 September 2015 was het klaroenkorps te gast op het Bundesschützenfest in Büttgen Duitsland. Om 10.00 uur in de morgen werd met de bus vertrokken naar Büttgen in de buurt van Neuss.  Huub Deckers had voor broodjes gezorgd en deze smaakten zeer goed waarvoor hartelijk dank. Voordat met de optocht werd gestart eerst zordragen voor de innerlijke mens (brood en bier!). Als muziekkorps met nummer 15 aan de start gevolgd door tientallen schutters, koningen, koninginnen en anderen. Het was prachtig, ontzettend veel publiek dat dolenthousiast was. Ook het defile „Abnahme des Vorbeimarschs an der Ehrentribüne am Rathausplatz“ was mooi en goed gegaan. Ook hier was het publiek wederom nadrukkelijk aanwezig met applaus. Het hoogtepunt was omgetwijfeld de binnenkomst in de feesttent. Een tent van zo’n 100 bij 50 meter afgeladen vol met publiek. Binnenkomst door het klaroenkorps het was om kippenvel van te krijgen. Vervolgens aan het welverdiende pilsje. Gepland was om omstreek 16.00 uur te vertrekken, maar het werd later en voordat we de feesttent verlieten moesten we nog een ‚ehrenrunde‘ maken, dus defilé met ‚Our Band‘. Daarna terug naar de bus en met een goed gevoel terugkijkend op een prachtige zondag. Zeer zeker voor herhaling vatbaar.      
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 Uitslagen 
  

Geslaagde Muziekexamens Amicitia Banholt  Met ingang van lesjaar 2014-2015 neemt onze vereniging weer officiële HAFA- examens af. Drie zaterdagen op rij traden maar liefst 15 leerlingen/muzikanten aan voor hun Hafa-A of Hafa-B examen. Op zaterdag 27 juni werd door klarinettist Aron van Solingen het spits afgebeten. Vervolgens was het de beurt aan Levi van Solingen (altsax), Emy Bendermacher (klarinet), Yvonne Lemlijn (altsax), Lotte Bours (klarinet), Fleur Bendermacher (klarinet). Last but not least op deze eerste zaterdag sloot slagwerker Guy Lardinois de rij.  De resultaten mocht er zijn: allen slaagden zij met mooie cijfers voor hun A- of B examen. Aron en Yvonne kregen zelfs toegang tot het harmonieorkest met hun vertoonde spel. De examencommissie, bestaande uit harmoniedirigent Loek Paulissen, jeugdorkestdirigent Marc Houben en de docent van de leerling beoordeelden alle muzikanten op de onderdelen 1. Toonladders en drieklanken 2. Prima Vista ritmisch  3. Prima Vista melodisch 4. Een voor- en naspeeldictee 5. Toon- en klankkwaliteit 6. Zuiverheid 7. Articulatie en frasering 8. Dynamiek 9. Speeltechniek 10. Ritmische vaardigheid 11. Samenspel (middels spelen duet met docent) 12. Algemene muzikaliteit  Levi, Emy en Fleur wisten op deze eerste dag zelfs met lof (eindcijfer 9) te slagen voor hun examen. Op zaterdag 4 juli waren de fluitisten van juf Ellen aan de beurt. Karina Brouwers en Britt Mackus slaagden beide voor het A-examen, hetgeen Britt een plekje in het jeugdorkest naast Karina oplevert. Seth van Solingen mag door het behalen van het B-examen een plek innemen in de fluitsectie van ons harmonieorkest. Onze harmoniefluitistes Fenna Weertz en Simone Mingels maakten indruk met mooie uitvoeringen voor hun B-examen en we zien hen dan ook in de toekomst graag het C-examen doen (hetgeen natuurlijk geldt voor alle B-diplomakandidaten). Drie trompettisten sloten op 11 juli in “’t Patronaat” de examenrij. Glenn Lardinois wist, ondanks de handicap van de beugel, goed te laten horen dat hij veel in z’n mars heeft en dus behaalde hij overtuigend zijn B-examen. Sven Bendermacher liet in zijn A-examen horen in de voetsporen van vader Frank te willen treden en Ruud Lemlijn wist met met name gevoel voor muzikaliteit in algemene zin een plek in de trompetsectie van het harmonieorkest te veroveren. De examencommissie, onder voorzitterschap van Loek Paulissen, feliciteert alle leerlingen nogmaals met hun fraaie uitvoeringen en behaalde diploma’s. Samen met opleidingscommissie en bestuur spreken zij de hoop uit dat er in 2015-2016 gestaag verder wordt gebouwd aan eenieders muzikale kwaliteiten. Voor ons is duidelijk; Banholt got talent! We zijn ervan overtuigd dat volgend jaar in de nieuwe examenronde wederom te mogen constateren. Dank tot slot aan alle docenten voor de begeleiding in het afgelopen jaar en tijdens het examen..  Met muzikale groet namens examencommissie, bestuur en opleidingscommissie, Marc Houben 
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Mars en showwedstrijden in Noorbeek 6 sept 2015  De mars en showwedstrijden van de MFLZW werden op 6 september ’15 georganiseerd door Harmonie Berggalm uit Noorbeek. Het voetbalterrein van Noorbeek was de lokatie waar de mars en showedstrijden hebben plaatsgevonden en waar we als Harmonie en Klaroenkorps acte de presence hebben gegeven. Na een rondtocht door Noorbeek hebben we een degelijke show neergezet. Jurylid Arnold Wensink gaf in het juryrapport aan dat er een goede presentatie en frisse tempokeuze was. Er waren ook een paar kleine kritsche noten, maar de algehele indruk: “Goede choriografie en marsorde, keurige uniformen, complimenten”.   De eerste prijs voor de showwedstrijden ging naar de Fanfare St Gertrudis uit St.Geertruid De publieksprijs was voor Eckelrade.  Overige activiteiten 
 

Heuvelland 4 daagse  Op 8 augustus heeft de harmoniezaal wederom dienst gedaan als tussenstop tijdens de Heuvelland 4 daagse. Het was wederom ontzettend druk en de vlaai was niet aan te slepen (Sjef heeft vlaai uit alle uithoeken weten te halen). Vele vrijwilligers hebben geholpen om het voor onze vereniging wederom een financieel succesvolle activiteit te laten zijn.  Hartelijk dank voor het organiseren van deze activiteit en aan eenieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen.  
St Gerlachus Wandeltocht  Op zondag 13 september organiseerde het Steuncomité de jaarlijkse St.Gerlachus wandeltocht. Na de succesvolle jubileum editie van afgelopen jaar was de deelname dit jaar minder. Blijkbaar hebben de vele evenementen binnen de regio een grote invloed gehad op de bezoekersaantallen. Vanaf 7.00 – 14.00 uur waren de inschrijftafels open en schreven de deelnemers voor een bepaalde afstand in. De organisatie van de tocht is geen kleinigheid en het steuncomité en diverse dames zijn dagen druk in de weer om alle zaken voor te bereiden om het geheel soepeltjes te laten verlopen. De wandelroutes moeten worden uitgezet, de rustplaatsen moeten worden ingericht en voorzien van drank en eten, werklijsten samenstellen is altijd lastig, de parkeerweide, opruimen, etc.  Steuncomité, vrijwilligers en leden zorgden voor de bemensing van de inschrijftafels (eet)buffetten, parkeerweide, stempelden, etc.   Het steuncomité en eenieder die op de een of andere manier een bijdrage heeft geleverd aan dit geslaagde evenement, hartelijk dank.  

Gouden bruidspaar Jose en Sjir Lardinois-Dodemont   Op zaterdag 19 september jl bracht het gehele korps een gepaste serenade aan het gouden bruidspaar Lardinois-Dodemont. Jose en Sjir zijn zeer zeker geen onbekenden voor onze vereniging. Er kan altijd een beroep op hen worden gedaan voor hulp en of ondersteuning op welke wijze dan ook. Ook spelen zoon Guido en de kleinzoon Glen mee in onze harmonie. Guy is in opleiding, maar speelt ook bij de harmonie tijdens optochten en serenades. Schoondochter Brigitte speelde jarenlang in onze harmonie en is nu een van de kartrekkers van de Amicitia Familiedag en het sollistenconcours.  Van harte gefeliciteerd.    
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 Programma 
 

Stimmung im Biergarten  Op 3 oktober as zal de Boemelkapel het feest “Stimmung im Biergarten” in de harmoniezaal organiseren. De zaal zal dan in dat thema worden ingericht. Het is de verwachting dat het een mooie avond zal worden met hoogstaande muziek, gezelligheid en een heerlijk eetbuffet. De zaal is open vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur zal de eigen Boemelkapel het programma openen.  Vervolgens is het de beurt aan De Limburgse Boereblaoskapel uit Beek-Genhout en de avond wordt afgesloten door de Böhmerwaldkapel uit Schinnen. Tussendoor vindt er ook een optreden plaats van de gerenommeerde "joekskapel" oftewel Zaate Herremenie Blamaasj.  Voor meer informatie zie de website van de Boemelkapel: www.boemelkapel.nl of het promotiefilmpje op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=iuSBNZvJ__Y  Er kan worden deelgenomen aan het passend eetbuffet dat geserveerd wordt van 18.00-20.00 uur.  Deelname aan dit buffet kan alleen nadat men zich vooraf heeft aangemeld en de gevraagde bijdrage heeft betaald. De entree voor deze avond bedraagt € 5,00 en entree plus deelname buffet bedraagt € 11,00.  Aanmelden voor het Boemel buffet kan tot uiterlijk 25 september.  Frank Bendermacher  043-4574229/06-50443349  frank.bendermacher@ziggo.nl  Ronald Bendermacher  043-4571794/ 06-48669215  ronald_wendy@ziggo.nl  Jim Munnix   06-25462987    jmunnix@hotmail.com  Guido Lardinois  043-4571210/06-42223037  g.lardinois@hetnet.nl    
Familiedag 2015             Ook dit jaar is er weer in navolging van de succesvolle Amicitia familiedagen uit het verleden een Familiedag, het thema is NIX. Alle (ere)leden, (ere)dirigenten en instructeur, leden van het steuncomité en overige begunstigers zijn van harte uitgenodigd. Ook natuurlijk echtgenoot, vriend(in), kinderen zijn van harte welkom.  Gaarne voor 8 november aanmelden bij Brigitte Lardinois 043-4571210 e-mail: g.lardinois@hetnet.nl    
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 Ledennieuws 
  We hebben afgelopen periode helaas afscheid moeten nemen van een aantal leden binnen onze vereniging. Lieve Knoppen is begin 2015 gestopt als hoorniste. Loes Huijnen is gestopt als trompettiste. Richard Cruts heeft afscheid genomen als klaroenblazer, maar blijft wel verbonden met de vereniging als lid van het steuncomite. Saskia Flamand is gestopt als vlaggendraagster bij het klaroenkorps.   

 
Verjaardagskalender 

 

 Van harte gefeliciteerd! 
 

Geboren 
 
Bij Ellen Berben, onze AMV opleidster en fluitlerares is een dochtertje 
geboren: Hailey. 
 
Ellen en Martijn van harte gefeliciteerd. 
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Afscheid van Jeuf Roijen  Op vrijdag 19 september 2015 is ere-lid Jeuf Roijen overleden. Met een gezegende leeftijd van 97 jaar was hij het oudste lid, erelid van onze vereniging.  Als jonge vent van een jaar of 14 gestart bij harmonie Amicitia waar hij met toewijding en inzet de tuba (bariton) speelde. Naast het lidmaatschap bij de harmonie speelde hij ook jarenlang in de Boemelkapel. Het maken van plezier stond mede voorop. Op 9 mei 1982 werd Jeuf gehuldigd voor zijn 50 jarig jubileum bij Amicitia. 50 jaar lang aanwezig bij repetities, serenades, kermissen en concerten. In 1983 kreeg Jeuf voor zijn inzet bij Amicitia een Koninklijke onderscheiding en werd hij benoemd in de Orde van Oranje-Nassau.  Toen de belasting van het actief spelen te groot voor hem werd stopte hij als tuba (bariton) blazer in de harmonie en tijdens de Algemene ledenvergadering van Amicitia op 21 april 1989 werd hij benoemd tot erelid van onze vereniging. Iets waar hij trots waarlijk ‘gruetsch’ op waor. Een erelid dat deze titel met gepaste trots droeg. Na zijn actief lidmaatschap bleef Jeuf bij Amicitia betrokken. Bij iedere uitvoering of concert van zijn harmonie was Jeuf en echtgenote Mia aanwezig. Een waarlijk supporters-paar dat vele hoogtepunten van onze harmonie heeft meegemaakt. Geïnteresseerd in het wel en wee van onze vereniging en natuurlijk ook in kleinzoon Richard als spelend lid op hoorn.   Op 23 september 2015 heeft een ensemble van onze harmonie de begrafenismis opgeluiserd en is op het kerkhof “the last post” gespeeld door Ronald Roijen. Alle leden, ereleden, beschermvrouwe van harte dank voor het bijwonen van de begrafenis.  Jeuf rust zacht.  

 Overig 
 Afmelden leden van het harmonieorkest:  Pierre Franssen pierre.franssen@home.nl Afmelden leden van het klaroenkorps:  Willy Bours willy.bours@ziggo.nl   

Het logo van AMICITIA  Het bestuur vindt dat het logo van Amicitia een opfrisser kan gebruiken. We nodigen alle leden uit om mee na te denken en invulling te geven aan een nieuw logo dat past bij de huidige tijd en bij onze vereniging. Degene die het nieuwe logo voor onze verening vormgeeft zal op een gepaste wijze hiervoor worden bedankt.  
Adviseur van het bestuur  Het bestuur bestaat uit zes personen en de rolverdeling is helder. Op dossiers waar het bestuur niet alle kennis heeft of waar zaken uitgezocht moeten worden, wordt gebruik gemaakt van adviseur Math Roijen. Math helpt het bestuur in diverse dossiers en is op basis hiervan bij sommige bestuursvergaderingen als toehoorder of adviseur aanwezig.  Het bestuur   
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Activiteiten Mherimba  

Openlucht concert in Mheer   Op 12 juli jl was er in Mheer het jaarlijkse openlucht concert dat in de tuinen van het kasteel wordt georganiseerd. Helaas speelden de weergoden niet mee en moest het concert plaatsvinden in de harmoniezaal in Mheer.  Mherimba was aanwezig en maakte er een prachtige happening van. Onder leiding van dirigent Marc Houben werd een prachtig en afwisselend concert ten gehore gebracht waarvan het publiek in Mheer zichbaar onder de indruk was. St.Cecilia had de grootste moeite om dit te overtreffen.                           
Leerlingendag Irrland  Op zaterdag 19 september is dejaarlijkse leerlingendag georganiseerd. Dit jaar werd Irrland in Duitsland bezocht. Het weer was niet helemaal perfect, maar het plezier en de BBQ maakte alles goed. Om 9.00 uur werd met de bus vertrokken vanaf de harmoniezaal in Banholt, 29 leerlingen in totaal waarvan 20 uit Banholt, 7 leerlingen uit Mheer en 2 uit Reijmerstok. Begeleiding en leiding was in handen van Wendy, Sonja en Leonie die deze dag perfect hadden georganiseerd. Verder waren jeugdorkest dirigent Marc Houben, bestuursleden Richard Essers en Willy Bours en de nestor van de begeleiding Ben Defauwes aanwezig.  Alle deelnemende kinderen hebben ontzettend genoten en het eten van de BBQ smaakte voortreffenlijk. Ben zorgt er al jaren voor dat het eten op juiste wijze wordt bereid en er is, ook nu weer.       
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                   De leerlingen hebben zelfs een bekende Nederlander getroffen en deze was zeer welwillend voor een fotoshoot! De hamvraag: Wie is het? (zie volgende pagina)   
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 Wie was het? Klaas van Checkpoint bij ZAPP Checkpoint is een stoer test-programma waarin presentator Klaas van Kruistum en zijn testteam op een geheime testlocatie allerlei zinnige en onzinnige zaken doen.  
  
  De begeleiding vond het prachtig (dit was nog voordat de rosé werd geopend!). Daarna was het pas echt feest.   Alle begeleiders van harte dank.            Helemaal kapot op weg naar huis, zware tijden voor bestuursleden. 


