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Het kan dit jaar niet op met de prinsen en prinsessen binnen
onze vereniging. In navolging van afgelopen jaar waar we
Jeugdprins Sven 1 mochten verwelkomen hebben we dit jaar
meerdere prinsen binnen de Amicitia familie.

Prins Axel I van harte gefeliciteerd
Tijdens de amusante carnavalszitting op vrijdag 8 januari 2016
werd Bestuurslid Axel Denis uitgeroepen tot Prins Axel 1.
Axel 1 mag in 2016 voorop gaan bij de Boemelère. Hij wordt
natuurlijk bijgestaan door echtgenote Silvia en kinderen
Mirthe, Stijn en Jelle. Prins Axel zal net zoals binnen onze
vereniging ook bij de Boemelère tijdens de drie dolle dagen er
vol tegenaan zal gaan.
Prins Axel 1 en Silvia worden tijdens de prinsenreceptie op
zaterdag 30 januari a.s. nog eens extra in de bloemetjes gezet.
Aansluitend aan deze receptie staat de in heinde en verre
bekende auw-wieverbal van Tebannet gepland. De muzikale
omlijsting op deze avond is o.a. in handen van Disco Travel
Sound.
Van harte gefeliciteerd.

Prins Dennis en Prinses Laura van de Böschuule in Teuven
Het kan niet op! Op dezelfde avond, vrijdag 8 januari 2016,
werd bij de Böschuule uit Teuven (Belgie) Prins Dennis en Prinses
Laura uitgeroepen tot prinsenpaar.
Wie had dat gedacht! Dennis en Laura die allebei nog studeren
en in Nijmegen samenwonen het prinsenpaar van de ‘uule’. De
studie zal de komende periode op een lager pitje staan.
Ze zullen zeker met veel energie en enthousiasme de voerstreek
en het heuvelland op zijn kop zetten.
Vader Jean en moeder Jose zijn zeer ‘gruetsch’ op het
prinsenpaar van Teuven.
Van harte gefeliciteerd.
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Rowwen Mingels werd vrijdag 15 januari 2016 uitgeroepen
tot Jeugdprins Rowwen I van de jeugdboemelère. Ook
Rowwen een prachtig carnavalsseizoen toegewenst en
tesamen met Prins Axel zal het weer echt een ‘Tebannets’
carnavalsfeest worden.
Foto: Prins Rowwen met Simone
Van harte proficiat.

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

Ophalen papier
16 februari 2016
John Munnix, Robert Lemlijn, Falco Renierkens
8 maart 2016
Roger Flamand, Eugene Houbiers, Sem Munnix
12 april 2016
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.)
Kindermiddag Jeugdcarnaval
Op 24 januari as is er wederom de kindermiddag in de harmoniezaal. Degenen die op de werklijsten
staan gaarne tijdig (om 12.30 uur) aanwezig.
Prinsenreceptie
Op 30 januari 2016 is er de jaarlijkse prinsenreceptie in de Harmoniezaal aanvang 19.11 uur. Onze
vereniging brengt om 19.30 uur een muzikale serenade aan beide prinsen en een tweetal
jubilarissen van de Rv11.
Videoavond
Op 16 februari is de videoavond van de carnavalsoptocht, aanvang 20.00 uur.
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Amicitia 120 jaar
Een muzikale reis door de tijd
Het Jubileumconcert in het kader van 120 jaar Amicitia werd een prachtige afsluiting van het
muzikale jaar van de vereniging. Er werd achtereenvolgend door jeugdorkest, harmonie en
klaroenkorps gemusiceerd en alle aanwezigen waren
vol lof over de optredens van alle drie de korpsen.
De harmoniezaal was tot aan de 'nok' toe gevuld met
publiek en om 19.00 uur stipt startte de avond met een
welkom aan het publiek door de voorzitter waarna snel
het woord werd overgedragen aan spreker Nicky
Tossing. Nicky als bedreven spreker gaf met een
vleugje humor en nuchterheid extra cachet aan de
avond.
Na de introductie van dirigent Marc Houben werd het
woord overgedragen aan Lotte Bours die als spreekster
voor Mherimba het woord voerde. Een vlotte
aankondiging van de mooie stukken van jeugdorkest
Mherimba onder de bedreven leiding van Marc.
Mherimba opende met Slavonic Impressions van Roland Kernen. Daarna het muziekwerk Condacum,
latijns voor samenvloeiing. In voorbereiding op de kerst werd 'A Christmas Night' uitgevoerd met
hierin veel bekende kerst melodieën. Vervolgens werd Klezmeriana van Jan de Haan uitgevoerd.
Instrumentale muziek van de Jiddisch sprekende
Joden uit Oost-Europa wordt klezmer genoemd.
Het orkest sloot haar concert af met de
Mijnmars 2015. Deze mars is een eerbetoon aan
de Limburgse historie van de mijnen en aan de
koempels.
Uiteindelijk werd het optreden van Mherimba
om 19.35 beëindigd en een enthousiast publiek
gaf een daverend applaus voor hun optreden.
Nicky Tossings nam het woord en het vervolgens betrad het harmonieorkest het podium. Een
introductie over de muzikale reis door 120 jaar volgde. Voor deze gelegenheid had de harmonie
onder leiding van dirigent Loek Paulissen een programma ingestudeerd dat uit iedere periode van 10
jaar een bijpassend muziekwerk behandelde. Er werd gestart in 1895, met een mars die in dat jaar
het levenslicht zag. Componist Sousa kroop 120 jaar geleden in de pen en componeerde de mars
King Cotton.
De volgende periode betrof de eerste wereldoorlog. Uit die periode werd muziek uit de film
Warhorse gespeeld. Een film van Spielberg uit 2011, het werk 'Dartmoor 1912' werd begeleid
met beelden uit de bijbehorende film War Horse.
Omstreeks 20.15 uur arriveerde de muzikale reis in het jaar 1937 waarin in Banholt de eerst bronk
werd gevierd. Het Klaroenkorps stelde zich achter het Harmonieorkest op. En er werd gezamenlijk
door harmonie en klaroenkorps La St-Hubert van Louis Gasia uitgevoerd (Marche de procession avec
clairons et tambours). Tijdens het spelen werden (historische) beelden van de bronk getoond.
De Amerikaanse bevolking was in 1941 geschokt en president Roosevelt verklaarde de oorlog aan
Japan bij de aanval op Pearl Harbor. Het volgende muziekwerk bootste de dag van 7 december na.
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Een goed luisterend oor hoorde de kamikazepiloten hun bombarderende duikvluchten maken en het
publiek was tevens getuige van de oorlogsverklaring aan Japan.
Vervolgens de Big Band periode, bekend is Harry James, Amerikaans trompettist, bigbandleider en
filmacteur, die ook wel wordt gezien als de ontdekker van Frank Sinatra. Onze eigen Roland Roijen
kroop in de huid van Harry James en bracht een geweldige trompetsolo behorende bij het door
Amicitia gespeelde muziekwerk A tribute to Harry James.
Na een korte pauze werd het concert door het klaroenkorps
voorgezet vanuit de oprichting in 1960. In de ‘muzikale reis
door de tijd’ nam ook het klaroenkorps het publiek mee in
een reis door de tijd. Het korps liet hierbij de
ontwikkeling horen van de muziek in de beginperiode rond de
jaren ‘70 naar meer recente mars. De eerste mars was
getiteld ‘Mars de Klaroen’ van J.A. Ruskus. Deze mars is
geschreven in bes en werd in de jaren 70 veelvuldig
uitgevoerd. Vervolgens werd de mars getiteld ‘Diamond
Sounds’ gespeeld die in 2007 werd geschreven door ereinstructeur Theo Lodewick ter gelegenheid van het
bondsconcours in dat jaar. Tot slot werd ‘Steps’ een
compositie van de huidige instructeur Michèl Smeets
uitgevoerd. Steps is een modern werk dat een goed beeld
geeft van de mogelijkheden dat een klaroenkorps heeft met
haar traditionele bezetting naast de bekende marsen. Door
gebruik te maken van alle bes en es tonen en moderne
slagwerkritmes heeft Michèl Smeets een gevarieerd,
verrassend en, voor de leden, uitdagend stuk geschreven dat
een opstap is naar het klaroenkorps versie 2.0.
Na dit optreden werd nog een gezamenlijke
mars door harmonieorkest en klaroenkorps ten
gehore gebracht onder de titel Mars Bagatel van
Ruud Böhmer.
Het klaroenkorps verliet het podium en
de harmonie vervolgde haar reis door de tijd.
Het tijdperk van The Beatles de popgroep uit de
Engelse stad Liverpool. De bekendste hits van
The Beatles waren te horen: I Want to Hold Your
Hand, Yesterday, Michelle en natuurlijk Hey
Jude in The Symphonic Beatles.
De jaren 80 en dat was de tijd van The king of
Pop, Michael Jackson. Thriller was een nummer van Michael Jackson uit 1983, nu uitgevoerd door
onze harmonie.
Als herinnering aan de 90'er jaren waarin de harmonie meermaals zeer succesvol aan
bondsconcoursen deelnam speelde de harmonie het vijfde deel uit het verplichte eerste divisiewerk
Yiddisch Dances van Adam Gorb. Dit werk werd in 2006 uitgevoerd tijdens het bondsconcours.
Met het beroemde werk “ Music” sloot de harmonie haar concert af.
Het publiek was razend enthousiast en bleef minuten lang applaudisseren.
Vervolgens een woord van dank aan alle muzikanten, directie van Mhrimba, Harmonie en
Klaroenkorps. De muziekcommissie van de harmonie; Romy, Mandy, Ronald, Monique, Mark en Loek
werden bedankt. De hulp die hebben mogen ontvangen van alle leden en anderen, het zaalbeheer
paar Sjef en Ria, Two-sound.
Huub Deckers en dochter Melissa en Marieke werden bedankt voor de ontzettende lekkere ciabatta
broodjes (smaakt naar meer!). De werkers van de carnavalsvereniging achter het buffet en de
bonnen en natuurlijk spreker Nicky Tossings.
De afterparty duurde tot in de late uurtjes, het bier (nieuw ALFA) smaakte prima.

5/10

2016 01 periode jan ‘15 – feb ’15

Jubilarissen Amicitia

Na afloop van het jubileum concert werden vijf
jubilarissen gehuldigd en in het zonnetje gezet.
Guido Lardinois, Frank Bendermacher, Jos
Bendermacher, Huub Deckers en Willy Bours
allen 40 jaar trouw lid van onze prachtige
vereniging werden door secretaris Horrie
Schwanen hartelijk toegesproken.
Alle jubilarissen werden voorzien van
de verdiende insignes van de bonden en
natuurlijk van een prachtige boeket bloemen.

Wiel Roijen erelid van Amicitia
Het bestuur maakte na het jubileumconcert namens de vereniging bekend dat Wiel Roijen is
benoemd tot ere-lid van Harmonie en Klaroenkorps Amicitia. Deze aankondiging werd door het
publiek bekrachtigd met een hartelijk applaus en Wiel was terecht 'gruetsch'. Een verdiende titel
voor een lid dat zich jarenlang vol overgave heeft ingezet voor Amicitia.

Activiteiten

Serende bij gouden bruidspaar Huub en Netta Loo-Bours
Op exact 50 jaar na hun huwelijk op
17 december 1965, heeft de
vereniging een muzikale serenade
gebracht bij het gouden bruidspaar.
Het weer speelde goed mee en
daardoor smaakte het bier en fris
prima.

Secretaris Horrie heft het glas en
feliciteert het gouden paar.

Van harte gefeliciteerd.
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St. Gerlachuskermis
Op zondag 3 januari 2016 werd door de harmonie de H.Mis ter ere van onze
patroonheilige Sint Gerlachus muzikaal opgeluisterd. Het was een zeer
verdienstelijk opluistering onder leiding van Marc Houben.
Dank aan alle aanwezige leden voor de opluistering van deze H. Mis.

Het bestuur

Programma Hei Op Feesten 2016 bekend
Op zaterdag 16 april, zaterdag 23 en zondag 24 april
2016 vinden de inmiddels 28ste Hei Op Feesten plaats en
het programma is helemaal compleet; op zaterdag 16
april zal, na het geweldige succes van de voorbije jaren,
wederom een grootse THE 90’s PARTY plaatsvinden! Deze
avond wordt ingevuld door dj’s van Falcon Radio en
optredens van: 2 Fabiola, Vengaboys en Darkraver.
Op zaterdag 23 april a.s. staat de Q.Music – The Party op
het programma. Verdere medewerking aan deze avond
door: Snolle Bollekes en niemand minder dan DJ Didier.
Zondag 24 april staat de Tractor Tourtocht, het NK
Gazonmaaierrace, de Fun-klasse voor gazonmaaierrace op
het programma. Na het succes van vorig jaar is dit jaar als
speciale attractie wederom gezorgd voor “De Sterkste Man
Jarno Hams”. Kortom; een top-programma tijdens de
28ste Hei Op feesten!
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Ledennieuws
Eugène Houbiers heeft afscheid genomen als klaroenblazer bij het klaroenkorps. Eugene heeft zich
meer dan 47 jaar als actief lid ingezet voor de vereniging. Hij heeft aangegeven dat we altijd een
beroep op hem kunnen blijven doen. Eugene van harte bedankt.
Guy Lardinois is met ingang van januari als slagwerker van het harmonieorkest begonnen.
Leonore Houben versterkt met ingang van januari het jeugdorkest als altsaxofoniste.
Afscheid van dirigent Loek Paulissen
Eind 2015 heeft onze vereniging afscheid genomen van dirigent Loek Paulissen. Dit afscheid is in
gezamenlijk overleg met Loek genomen en hierop volgend is meteen de sollicitatieprocedure voor
een nieuwe dirigent(e) gestart. De vacature staat voor sollicitatie open tot eind januari 2016. De
muziekcommissie en bestuur zullen op basis van de sollicitaties een pre-selectie maken waarna een
kleine commissie uit bestuur en muziekcommissie gesprekken met een aantal kandidaten zal
voeren. Er zullen nadrukkelijk referenties bij verenigingen worden gevraagd waar de mogelijke
kandidaten al dirigent zijn.
Het bestuur gaat ervan uit dat eind februari de nieuwe dirigent aan de leden kan worden
voorgesteld. Voor vragen wordt verwezen naar bestuur of leden van de muziekcommissie.
Marc Houben heeft de repetities overgenomen waarvoor we hem bij voorbaat al van harte bedanken
en ontzettend veel succes wensen.
Het Bestuur
Verjaardagskalender

JANUARI
4 jan.
Emy Bendermacher
5 jan.
Lilian Cleven
7 jan.
Jana Tielens
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. 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. Sven Bendermacher
21 febr. Peter Munnix
24 febr. Aron van Soolingen
27 febr. Richard Didden

MAART
04 mrt.
07 mrt.
07 mrt.
11 mrt.
11 mrt.
20 mrt.
20 mrt.
29 mrt.
29 mrt.
30 mrt.
30 mrt.
31 mrt.

Franck Custers
Christel v.d. Houdt
Guy Lardinois
Wiel Schwanen
Hub Moonen
Roger Flamand
Roy Jacobs
John Gerekens
Guido Lardinois
Mevr. Fien Opreij-Bendermacher
Marly Roijen
Jean Roijen
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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

Algemene ledenvergadering 2016
De algemene ledenvergadering is gepland op zondagochtend 3 april 2016. Omdat we tijdens deze
vergadering vele zaken bespreken en besluiten is een hoge opkomst van leden van groot belang.
Ieder lid kan zijn zegje doen en aangeven wat er wellicht gewijzigd of verbeterd kan worden. In de
praktijk blijkt dat er altijd dezelfde leden aanwezig zijn tijdens de Algemene ledenvergadering. Het
bestuur vraagt alle leden om mee na te denken over een wijze waarop we de opkomst kunnen
verbeteren. Alle ideeën zijn welkom en maak dit kenbaar bij het bestuur.
Contributie 2016
In de loop van de maand januari 2016 vindt de incasso van de contributie voor 2016 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 2016.
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 vereniging vormgeeft zal op een gepaste
wijze hiervoor worden bedankt.
Muziekfederatie Limburg Zuid-West
Vanaf 1 januari 2016 vinden de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur(DB) plaats met de
voorzitters en secretarissen van de lidverenigingen, die het Algemeen Bestuur(AB) vormen.
Voorheen beschikte elke vereniging over een 1e en 2e afgevaardigde als contactpersoon met het DB.
Huub Dirix, secretaris-penningmeester sinds 1993 en Jef Jacobs, voorzitter vanaf 2005, hebben hun
functie per 31 december 2015 ter beschikking gesteld.
Het DB bestaat op 1 januari 2016 uit:
 Voorzitter: Bert van Dijk Eckelrade.
 Vice-voorzitter: Tiny Pittie-Knaapen St. Geertruid.
 Secretaris-penningmeester: vacature.
Activiteiten 2016.
 Drumbandtreffen met optocht en podiumoptredens zaterdag 2 april te Cadier en Keer.
Organisatie: Fanfare St. Blasius. Jurylid: de heer Jo Zinzen.
 Mars- en Showwedstrijden met optocht en showgedeelte zondag 10 juli in Mheer.
Organisatie: Koninklijke Harmonie St. Cecilia. Jurylid: de heer Ruud Böhmer.
 Concerttreffen vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober te Banholt.
Organisatie: Harmonie Amicitia. Jurylid: de heer Rob Goorhuis.
Indeling en volgorde van optreden:

Vrijdag 14 oktober
19.30 u. Harmonie St. Laurentius Bemelen
20.30 u. Harmonie Diligentia Eckelrade
21.30 u. Harmonie Amicitia Banholt
Fanfare St. Blasius C. en Keer is vrijgesteld.

Zaterdag 15 oktober
18.00 u. Fanfare St. Gertrudis St. Geertruid
19.00 u. Harmoniecombinatie Noorbeek/Voeren
20.00 u. Harmonie Concordia Margraten
21.00 u. Kon. Harmonie St. Cecilia Mheer
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Activiteiten Mherimba

Mherimba in Mheer
Op zondag 6 december heeft Mherimba opgetreden tijdens
de Kunst- en kerstmarkt in Mheer. Op de binnenplaats van
het kasteel werd plaatsgenomen op de kiosk. Niet alle leden
vonden hierop een plekje dus moest er worden
geimproviseerd en namen een aantal muzikanten plaats voor
de kiosk. Het muziekoptreden met natuurlijk kerstliederen
en een aantal leden met kerstmuts was verdienstelijk en
gezellig.

Amicitia 120 jaar
Voor het verslag van de muzikale reis op 12 december in Banholt zie eerder in deze Amicitia
Nieuwsflits.
Oonder weeg nao Keersjmes’
In de Mheerder harmoniezaal werden op 13 december kerstliederen gespeeld voor de deelnemers
aan ‘Oonder weeg nao Keersjmes’, een ‘orientatie’kerst loop.
Deelname aan Euro-Festival In Heel
Jeugdorkest Mherimba heeft zich aangemeld voor het Euro-Festival in Heel in april 2016. In 2014
werd door Mherimba ook al deelgenomen aan dit concours voor jeugdorkesten. De repetities in de
komende periode zullen dus in het teken staan van de twee daar beoordeelde werken en een
inspeelwerk. Meer info volgt t.z.t.
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