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Marc

Vanaf januari tot en met 22 april jl. heeft Marc Houben de directie van het harmonieorkest op zich
genomen hetgeen hij met enthousiasme, deskundigheid en ontzettend veel inzet heeft gedaan.
Vijftien repetities heeft hij voor het orkest gestaan en een goed repetitie bezoek door de leden
maakte het plaatje compleet.
Na afloop van de repetitie op 22 april werd hij door de leden van het orkest bedankt voor de inzet
en zijn deskundig dirigeren.
Namens de vereniging ontving Marc een cadeau en na de repetitie
werden er hapjes geserveerd en werd er nog lang nagepraat.
Bestuur en leden Amicitia
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De afgelopen periode hebben veel activiteiten en gebeurtenissen binnen de vereniging
plaatsgevonden.
In deze Amicitia nieuwsflits leest u meer hierover.
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Nieuwe dirigent bij Amicitia
Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft op 29 april jl. de eerste
repetitie plaatsgevonden door onze nieuwe dirigent Frans
Bemelmans.
Frans is geboren op 29 april 1984 te Maastricht. Hij groeide op in
Geulle waar hij zijn eerste muzikale stappen heeft genomen bij
harmonie St. Caecilia. Hij kreeg muziekles van Hub Maessen die zijn
sporen zeer zeker ook bij onze vereniging heeft verdiend.
Frans heeft meerdere malen deelgenomen aan het solistenconcours
in onze harmoniezaal.
In 2005 is hij klassiek trompet gaan studeren op het conservatorium
van Amsterdam bij Frits Damrow en Theo Wolters. Later vervolgende
hij deze studie in Brussel bij Manu Mellaerts om zijn Master diploma
te halen.
Frans heeft eerst privélessen hafabra-directie gevolgd om hierna zijn
Bachelor diploma Hafabra-directie te behalen op het Koninklijk
Conservatorium Den Haag bij Dhr. Alex Schillings. Op 24 juni 2015
resulteerde dit met medewerking van het Limburgs Fanfare Orkest in
een diploma met onderscheiding van een 8,5.
Frans is jong en ambitieus en heeft momenteel vier orkesten onder zijn hoede, te weten: Harmonie
St. Martinus Vijlen, Jeugdorkest Semper Unitas Sambeek, Philharmonisch Gezelschap Reuver en nu
ook Amicitia Banholt.
Frans ontzettend veel succes en plezier bij Harmonie en Klaroenkorps Amicitia Banholt.
Bestuur, leden, beschermvrouw, ereleden, ere-dirigent en ere-instructeur en de hele Tebanneter
gemeenschap.
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Planning
zondag
dinsdag
zondag
maandag
dinsdag

8 mei
10 mei
15 mei
16 mei
17 mei

Klaroenkorps naar Bundeskoniginnetag Erkelenz (D)
Ophalen oud papier
Pinksterkermis, Processie
Pinksterkermis
Pinksterkermis , rondgang aanvang 18.00 uur.

zondag
dinsdag
zondag
maandag

12 juni
14 juni
26 juni
27 juni

Zomercarnaval ism CV's
Ophalen oud papier
Klaroenkorps naar Euregioparade Peer (B)
Gezam. Rep. t.v.b. op de Marswedstrijden Fed. LZW

vrijdag
maandag
vrijdag
zondag
dinsdag
vrijdag
zaterdag
zondag

1 juli
4 juli
8 juli
10 juli
12 juli
15 juli
16 juli
24 juli

Gezam. Rep. t.v.b. op de Marswedstrijden Fed. LZW
Gezam. Rep. t.v.b. op de Marswedstrijden Fed. LZW
Gezam. Rep. t.v.b. op de Marswedstrijden Fed. LZW
41e Mars- en Showwedstrijden Fed. LZW in Mheer
Ophalen oud papier.
laatste repetitie harmonie en Mherimba voor de vakantie
Zomeravondconcert Amicitia met BBQ
Openluchtconcert Mherimba Mheer

Ophalen papier
10 mei 2016
Axel Denis, Raymond Pitti, Erwin Mingels
14 juni 2016
Richard Essers, Thijs Munnix, Bart Bendermacher
12 juli 2016
Guido Lardinois, Thijs Krauth, Brian Hendrikx
(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.)
Activiteiten Amicitia Pinksterkermis
Vrijdag 13 mei;
Gezamenlijke repetitie harmonie en klaroenkorps, aanvang 20.00 uur
Zondag 15 mei;
Broonk, bijeenkomst 9.45 uur bij parochiehuis, vertrek processie 10.00 uur
Maandag 16 mei;
Harmonie speelt voor en na heilige Mis; bijeenkomst 10.45 uur aan kerk
Dinsdag 17 mei;
Rondgang door Tebannet, vertrek 18.00 uur bij Cafe d’r Boemeler.
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Activiteiten
Solistenconcours 2016
Op zondag 13 maart 2016 vond voor de 31e keer het
jaarlijkse Internationale Solistenconcours plaats in Banholt.
Voor de 31e keer stond het Comité Solistenconcours garant
voor de organisatie. Ruim 70 solisten zetten het beste
beentje voor en probeerden het publiek en de jury te
overtuigen van hun muzikale kunnen. De jurering was in
handen van de heer Jos Stoffels uit Thorn. Zowel het jurylid
als het talrijk aanwezige publiek concludeerde dat het
niveau goed tot zeer goed was en er waren eveneens
complimenten voor de voortreffelijke organisatie.

Voor Amicitia was 2016 een groot succes.
Bijgaande foto laat de bekerwinnaars van
Amicitia zien. Een zeker verdiende eervolle
melding is voor Fleur Bendermacher die
concours winnares werd. Alle overige Amicitia
deelnemers worden natuurlijk ook van harte
gefeliciteerd met het resultaat.

De uitslagen van de deelnemers van Amicitia
Leerlingenafdeling
Leonore Houben
47 punten ( 1e prijs)
Luc Flamand
43,5 punten (1e prijs)
Jeugdafdeling
Karina Brouwers
45,5 punten (1e prijs)
Britt Mackus
46 punten ( 1e prijs)
Sven Bendermacher
48 punten ( 1e prijs + lof)
Derde afdeling
Aron van Soolingen
48 punten (1e prijs)
Guy Lardinois
49 punten (1e prijs)
Ruud Lemlijn
50 punten ( 1e prijs)
Tweede afdeling
Fenna Weertz
49 punten (1e prijs)
Simone Mingels
50 punten (1e prijs)
Levi van Soolingen
50 punten (1e prijs)
Emy Bendermacher
52 punten (1e prijs)
Glenn Lardinois
51 punten (1e prijs)
Eerste afdeling
Fleur Bendermacher
55,5 punten ( 1e prijs + lof)
Lotte Bours
51 punten (1e prijs)
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In onderstaand overzicht treft u de top 3 per afdeling aan:
Afdeling Leerlingen
Ilse Sturmans, (hobo, Harmonie St. Agnes Bunde) 48 pnt.,1e prijs met lof
Marie-Elize Lemlijn (hoorn, Kon. Harmonie St. Cecilia Mheer) 47,5 pnt., 1e prijs
Leonore Houben (sax-alt, Kon. Erk. Harmonie Amicita Banholt) 47 pnt., 1e prijs, Noa Didden
(trompet, Kon. Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals) 47 pnt., 1e prijs
Afdeling Jeugd
Dion Broers, (bugel, Kon. Fanfare St. Caecilia Hulsberg) 52,5 pnt., 1e prijs met lof
Toine Eyck, (Euphonium, Kon. Oude harmonie Eijsden) 51,5 pnt., 1e prijs met lof
Tijcho Potgens, (bugel, Fanfare Kunst en Vriendschap Partij ) 51 pnt., 1e prijs met lof
Derde afdeling
Sylvia Titulaer, ( hobo, Kon. Harmonie St.Cecilia Mheer ) 50,5 pnt.,1e prijs
Michiel Donners, (snaredrum, Harmonie St. Gertrudis Wijlre) 50 pnt., 1e prijs
Ruud Lemlijn, (trompet, Kon. Erk. Harmonie Amicitia Banholt) 50 pnt.,1e prijs
Tweede afdeling
Bente Kerkhoffs, (dwarsfluit, Kurkapel Falcobergia Valkenburg) , 52 pnt., 1e prijs
Emy Bendermacher, (klarinet, Kon. Erk. Harmonie Amicitia Banholt), 52 pnt., 1e prijs
Céline Michon, (dwarsfluit, Kon. Harmonie Ste. Cécile Eijsden) 51,5 pnt., 1e prijs
Eerste afdeling
Fleur Bendermacher, (klarinet, Kon. Erk. Harmonie Amicitia Banholt), 55,5 pnt., 1e prijs met lof
Esther Lekner, (dwarsfluit, Kon. Harmonie Ste. Cécile Eijsden), 54 pnt., 1e prijs met lof
Emmy Berndsen (klarinet, Kon. Harmonie. St Cecilia Mheer 52 pnt.,1e prijs
Afdeling Uitmuntend
Henriette Titulaer, (dwarsfluit, Kon. Harmonie St. Cecilia Mheer), 54,5 pnt. 1e prijs met lof
Sven Hendrikx (sax-alt, Kon.Harmonie van Heer) 54 pnt., 1e prijs met lof
De Henk-Wishaupt-wisseltrofee, uitgereikt aan de beste solist uit de afd. Leerlingen en Jeugd, ging
dit jaar naar Dion Broers van Kon. Fanfare St. Caecilia Hulsberg.
De Eijsden/Margraten-Wisseltrofee ( beste solist gemeente Eijsden-Margraten) ging naar onze Fleur.
Fleur werd tevens uitgeroepen tot concourswinnaar 2016, vanwege het hoogste puntenaantal van
alle deelnemers.
Het comité Solistenconcours wordt van harte bedankt voor een geslaagde dag.

Klaroenkorps succesvol tijdens drumbandtreffen in Cadier en Keer
Tijdens het drumbandtreffen van de muziekfederatie Limburg Zuid-West op 2 april in Cadier & Keer
heeft het klaroenkorps wederom haar visitekaartje afgegeven. Het korps als enige deelnemer in de
hoogste afdeling scoorde het predicaat zeer goed met 85,3 punten.
Jurylid Jo Zinsen: 'Het blijft een prachtige club met uitstraling"
Het korps en instructeur Michel Smeets worden gefeliciteerd met dit prachtige resultaat.
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Hei op feesten
Op zaterdag 16 april, zaterdag 23 en zondag 24 april
2016 vonden de 28ste Hei Op Feesten plaats en het
programma was wederom overweldigend.
Na het succes van voorbije jaren vond op 16 april wederom
een grootse THE 90’s PARTY plaats. De avond werd
ingevuld door dj’s van Falcon Radio en optredens van: 2
Fabiola, Vengaboys en Darkraver.
Op zaterdag 23 april stond Q.Music – The Party op het
programma. De verdere medewerking aan deze avond
werd verzorgd door: Snolle Bollekes en niemand minder
dan DJ Didier.
Helaas waren de weergoden op Zondag 24 april niet
gunstig, het was koud en regenachtig waardoor het NK
Gazonmaaierrace niet geheel kon worden afgemaakt. Voor
degenen die er wel waren was het in de loods gezellig
waar als speciale attractie “De Sterkste Man Jarno Hams”
voor vertier zorgde.
Ook blusgroep Banholt/Mheer was aanwezig en er werden
diverse demonstraties door hen gegeven tussen de buien
door.
Kortom; het was top tijdens de 28ste Hei Op feesten.
Het steuncomite heeft zich wederom van haar beste kant laten zien waarvoor ontzettend veel dank
namens bestuur en alle leden van Amicitia.
Onderstaand enkele foto’s. Er zijn meer foto’s van de ‘Hei-op’ feesten te vinden op de website”
http://hei-op-feesten.tebannet.nl/index.php
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Onderstaand een foto-impressie van de opbouw.

Communicantjes
Op 1 mei hebben acht 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 twee
leerlingen van de vereniging: Thijs Houben en Joep Essers.
De andere communicantjes waren: Lotte, Dylan, Lars, Fenne, Dajs, Jeremy. Verder gaan de
felicitaties uit naar Kyan, Jente die eerder hun communie deden.
Allen van harte proficiat.
Onderstaand bijeenkomst van de leden van de harmonie aan het eind van de H.Mis.
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Ledennieuws
Verjaardagskalender

APRIL
2-apr Sonja Bendermacher-Hamaekers
Joyce Steijns
3-apr Peter Houben
6-apr Jos Bendermacher
8-apr Varsha Ubachs
9-apr Axel Denis
16-apr Nico Bastings
26-apr Wiel Roijen
Jef Tielens
30-apr Frank Bendermacher

MEI
1-mei Nicky Tossings
2-mei Raymond Pitti
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
11-jun John Munnix
11-jun Hub Scheepers
12-jun Willy Bours
19-jun Stefan Tielens
21-jun Bea Tielens
Dennis Tielens
24-jun Milan Tielens
25-jun Simone Wishaupt
27-jun Ronald Bendermacher
30-jun Brian Hendrikx
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Geboren
Lisette Munnix
Op 17 februari 2016 is Lisette geboren dochter van Esther en Roger en zusje van Matthijs. Trotse
ouders en grote broer van harte gefeliciteerd en natuurlijk ook de grootouders.
Proficiat met jullie dochter.

Chiara Roijen
Bij Wendy en Roland is dochter Chiara geboren op 6 maart 2016. Ook grote broer Giann is natuurlijk
reuzetrots op zijn kleine zus.
Van harte proficiat met de nieuwe Roijen-telg.
Grootouders Sjef en Ria proficiat.
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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
Harmoniezaal

Onderhoud aan harmoniezaal
Voor het kleine onderhoud en reparaties aan de harmoniezaal is
Dave Claessens bereid gevonden om hier hand en spandiensten te
verlenen. Dave van harte welkom bij onze vereniging en vanaf
deze plaats al harte dank voor de inzet en inspanningen.
Bestuurslid Richard en Stefan toosten al op de goede
samenwerking.
Grote poets harmoniezaal
De grote poets van de harmoniezaal is op maandag 7 en dinsdag 8 maart
uitgevoerd. Op zaterdag 12 maart werden nog alle puntjes op de ‘i’ gezet. Onze
harmoniezaal ziet er weer piekfijn uit en de geur van het voorjaar heeft er een
lange tijd in gehangen. Alle dames en heren welke zich vrij hebben gemaakt om
een hand te helpen, hartelijk dank.
Namens bestuur en alle leden van de vereniging.
Stoelen op wielen
In het eerste kwartaal zijn er door Jacques en Harrie Bendermacher karretjes
gemaakt waarop de stoelen van de harmoniezaal staan. Vakwerk door beide
heren hetgeen zeer wordt geapprecieerd.
Jacques en Harrie van harte bedankt.

Overlijden van Oscar Tielens
Op 15 januari 2016 ontvingen wij het droevige bericht dat Oscar Tielens (d’r
Kaoleboer) plotseling was overleden. Oscar was jarenlang lid van het steuncomite
van Amicitia. Hij heeft zich altijd ingezet voor zijn vereniging Amicitia.
Oscar rust in vrede.

Overlijden van voormalig bestuurslid Lej Achten.
Op 22 april 2016 bereikte ons het droevige nieuws dat voormalig bestuurlid Lej
Achten op 90 jarige leeftijd was overleden. Op 7 november 2015 bracht onze
vereniging nog een serenade ter gelegenheid van deze verjaardag.
Lej rust in vrede.
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Fons Bendermacher ontvangt een koninklijke onderscheiding
Op dinsdag 26 april 2016 werd ons lid Fons
Bendermacher tijdens de jaarlijkse
lintjesregen onderscheiden in de Orde van
Oranje-Nassau.
Deze orde werd door Burgemeester
Dieudonné Akkermans uitgereikt ter
gelegenheid van de viering van de
verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.
Een zeker weldiend lintje werd aan Fons
uitgereikt wegens zijn meer dan 60 jarig
lidmaatschap bij zijn Harmonie Amicitia, het
lange kerkmeestschap en het vele werk dat
hij voor de kerk en de gemeenschap heeft
verricht en naar wij allen hopen nog lange
tijd zal blijven doen.
Ook Amicitia hoopt nog jaren plezier te hebben van zijn muzikale kunnen en inzet voor de
vereniging.
Van harte gefeliciteerd, ook natuurlijk Elly, kinderen en kleinkinderen.
Bestuur, directie, leden, beschermvrouwe, ereleden, ere-dirigent, ere-instructeur, leden van het
steuncomite AMICITIA
Algemene ledenvergadering 2016
Enkele punten uit de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering werd op
zondagmorgen 3 april 2016 gehouden. Diverse agendapunten werden behandeld. Richard Essers
heeft het financieel jaarverslag over 2015 toegelicht en de kascommissie onder leiding van Sonja
was lovend over de wijze waarop de stukken in orde waren. Er waren geen aftredende
bestuurleden.
Tijdens de vergadering werden toelichtingen gegeven op diverse ontwikkelingen binnen de
vereniging zoals repetitiebezoek, leerlingenopleiding, instrumentarium, maar ook de nieuwe
bierleverancier (ALFA).
Er werd stilgestaan bij de aanstaande verbouwing van de harmoniezaal waarbij een eerste
verkenning met de leden werd gedeeld. Er is hiervoor een werkgroep samengesteld die
mogelijkheden verkend en hiermee bij het bestuur terugkomt. Tevens heeft er terugkoppeling
plaatsgehad van een eerste verkenning inzake een mogelijke samenwerking met onze
zustervereniging St. Cecilia uit Mheer. Uitgangspunt is een zelfstandig Amicitia.
Repetitiebezoek 2015
In 2015 is de vereniging weer gestart met het bijhouden van het repetitiebezoek. In 2015 heeft bij
het harmonieorkest Lotte Bours geen enkele repetitie gemist. Bij het klaroenkorps waren er drie
leden die geen enkele repetitie hadden gemist. Dit waren Joyce Steijns, Huub Deckers en Hub
Moonen. Deze leden werden allen voorzien van enkele bonnen.
Proficiat
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Muziekfederatie Limburg Zuid-West
Activiteiten 2016



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 'goed/zeer goed' tijdens het Eurofestival
Het Eurofestival vond op 16 en 17 april 2016 plaats in Heel. Mherimba uit
Banholt, Mheer en Reijmerstok speelde op 16 april onder de deskundige
leiding van dirigent Marc Houben van 12.40 uur tot 13.05 uur.

Het succes komt niet zomaar aanwaaien, maar heeft veel inzet van alle leden en dirigent van het
orkest gevraagd. Na de vele repetities was er op vrijdag 15 april de 'generale' repetitie in de
harmoniezaal van Banholt. De spanning was bij sommige orkestleden al zichtbaar, maar er was
zeker vertrouwen in een goed resultaat. De laatste puntjes nog op de 'i' zetten.
Op zaterdag 16 april om 10.20 uur verzamelen waarna er om 10.30 uur aan de harmoniezaal werd
vertrokken naar Heel. Van 11.55 uur tot 12.25 uur werd er ingespeeld en daarna in spanning voor
het optreden.
Het jeugdorkest betrad omstreeks 12.35 uur
onder leiding van Marc het concourspodium.
Stipt om 12.40 uur gingen de gordijnen van
het podium open en Mherimba was er klaar
voor. Emy Bendermacher nam de microfoon
en kondigde het inspeelwerk aan.

Na een overtuigend inspeelwerk genaamd “Don Pedro” van de componist Johan Nijs werden de twee
beoordeelde werken uitgevoerd. Op het beoordelingsprogramma stond de “Astro Suite” van Eric
Swiggers en de compositie “Klezmeriana“ van Jan de Haan. De jurering was in deskundige handen
bij Jos van de Braak en René Schrader, beiden gerenommeerde dirigenten in de Blaasmuziekwereld.
Na een overtuigend optreden, dat met groot applaus werd beloond door het aanwezige publiek,
volgde een half uur later de uitslag. De orkestleden van Mherimba en haar dirigent Marc Houben
werden beloond met het predicaat “goed/zeer goed”. In de bijbehorende juryrapporten waren o.a.
de volgende mooie woorden te lezen: “Fijne orkestklank”, “Zeer verzorgde techniek en prima
articulatie”, De muzikale uitdrukking is steeds enthousiast en gedreven”, ”Men speelt met
aandacht voor details”, “Orkest en dirigent zijn beiden zeer betrokken bij het uitstekende
samenspel”,
“Zeer geslaagd concert onder leiding van muzikale dirigent”
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Hulp bij Mherimba
Het jeugdorkest werd voor het ‘zware’ koper en hout ondersteund door een aantal leden van
Amicitia. Dank aan Sonja, Romy, Mandy, Guido, Math, en Patrick (Commisso). Dames en heren
hartelijk dank voor jullie ondersteuning en inspanning om de ‘jeugd’ van Amicitia en onze
zusterverenigingen uit Mheer en Reijmerstok te steunen.

Onderstaand een overzicht van de uitgereikte predicaten tijdens het Eurofestival in Heel:
Uitmuntend:
Jeugdorkest Musjiek Schinnen
Zeer Goed/Uitmuntend:
Jeugdfanfare De Vrije Burgers Val-Meer (België)
Zeer Goed:
Jeugdfanfare Eensgezindheid Maasbracht, Jeugdharmonie
KOH Eijsden, Jeugdfanfare Kessenich.
Goed / Zeer Goed:
Jeugdorkest Mherimba Banholt/Mheer/Reijmerstok ,
Fanfare Overpelt (België) , Jeugdfanfare St. Hubertus
Hegelsom, Jeugdfanfare St. Caecilia Puth
Goed:
Leerlingorkest Harm. St. Joseph Sittard, Jeugdfanfare
Eendracht en Vrijheid Harelbeke (België) ,
Jeugdharmonie Concordia Obbicht, Jeugdharmonie St.
Caecilia Blerick, Jeugdorkest Peel & Maas Helden/Panningen/Kessel, Jeugdorkest The Young Ones
Spaubeek
Ruim Voldoende / Goed:
Jeugdharmonie EMM Wessem, Jeugdharmonie U&O Beek en Donk, Jeugdorkest Haelen/Heythuysen,
Jeugdharmonie St. Caecilia Grevenbicht, Jeugdfanfare Einighausen/Guttecoven, Jeugdorkest St.
Oda Merselo.
Ruim Voldoende:
Jeugdharmonie Vriendenkrans Heel, Jeugdorkest IJgenwijs Cadzand.

Dank ook aan de begeleiding van Mherimba waaronder onze eigen Sonja en Wendy.

Agenda Mherimba



Zomeravondconcert in Banholt op 16 juli
Openluchtconcert in Mheer op 24 juli
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