2016 04

sept ‘16 – dec ’16

Heemkundekalender
2017

De afgelopen maanden hebben veel activiteiten en gebeurtenissen binnen de vereniging
plaatsgevonden. In deze Amicitia nieuwsflits leest u meer hierover.
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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 en al hun familieleden een

ZALIG KERSTFEEST EN EEN VOORSPOEDIG 2017.
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Planning
woensdag
vrijdag
zaterdag
zondag
dinsdag
woensdag
vrijdag

4 januari
6 januari
7 januari
8 januari
10 januari
11 januari
13 januari

Repetitie harmonie ipv vrijdag 6-januari
Grote Carnavalszitting, aanvang 20.00 uur.
Boemel-kermis in Cafe-zaal der Boemelere mmv De Boemelkapel
St. Gerlachuskermis. Harmonie speelt in de kerk. H.Mis om 11.00 uur
Ophalen oud papier
Repetitie harmonie ipv vrijdag 13-januari
Jeugd Carnavalszitting, aanvang 20.00 uur.

zondag
dinsdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag

12 februari
14 februari
18 februari
24 februari
24 februari

Kindercarnavalsmiddag aanvang 14.00 uur
Ophalen oud papier
Prinsenreceptie en Auw-wieverbal
schoolcarnaval in de zaal in Banholt
Geen repetitie harmonie.

zaterdag
dinsdag
maandag
dinsdag
zaterdag
zondag

4 maart
14 maart
20 maart
21 maart
18 maart
19 maart

Video-avond i.v.m. de carnavalsoptocht 2017
Ophalen oud papier
Grote poets zaal
Grote poets zaal
Voorjaarsconcert
Mherimba Jeugdconcert

Ophalen papier
13 december 2016
Jos Bendermacher, Thijs Munnix
10 januari 2017
John Munnix, Sjef Tielens, Peter Munnix
14 februari 2017
John Munnix, Robert Lemlijn, Falco Renierkens
14 maart 2017
Roger Flamand, Sem 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.)
Januari zondag 8 janauri 2017; harmonie speelt tijdens mis om 11.00 uur
Loterij actie 2016
STICHTING STEUNCOMITÉ HARMONIE “AMICITIA” BANHOLT
WINNENDE LOTNUMMERS:
1e PRIJS
LOTNUMMER:
2e PRIJS
LOTNUMMER:
3e PRIJS
LOTNUMMER:
4e PRIJS
LOTNUMMER:
5e PRIJS
LOTNUMMER:
6e PRIJS
LOTNUMMER:

1.456
0.240
1.009
2.174
2.134
0.559

Prijzen kunnen afgehaald worden bij:
Sjef Roijen,Loverixplein 3
Telefoon 043-4572214 / 06-21372180
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Activiteiten
Tijdens het jubileumweekend van Schutterij St.
Sebastianus uit Margraten op 18 september 2016
was het klaroenkorps aanwezig tijdens de
streetparade en voor een optreden op het
Amerikaplein.
Vanaf 12.00 uur werden alle korpsen ontvangen
om acte de préséance te geven tijdens de
presentatie bij ‘Oos Heim’ in de Clermontstraat.
Nadat dit was gebeurd gingen we op weg naar de
Shomonstraat waar bij de familie Bours broodjes
klaar stonden en het bier koud. Daarna terug naar
de Clermontstraat en op weg naar het
Amerikaplein.
Op dit plein werd het publiek vermaakt door een
combinatie van muziek en show. Een prachtig
succes dat door het aanwezige publiek zeer werd
gewaardeerd.
De bassen en tambour-maitre waren nog laat aanwezig,
Huub is nog steeds op zoek naar zijn ‘patsch’.

Muziekfederatie Limburg Zuid-West
Op de eerste dag van het concerttreffen van de Muziekfederatie Limburg Zuid-West scoorde
Amicitia het predicaat “Zeer Goed” met een prachtig puntenaantal van gemiddeld maar liefst
90,25. Bij dit 57e concerttreffen op 14 oktober 2016 beoordeelde Jurylid Rob Goorhuis het
beoordeeld werk “First suite in Es” van Gustav Holst met maar liefst 90,5 punten en voor de overige
werken werden 90 punten toegekend.
Het bericht van de MFLZW is in deze link terug te lezen: bericht-57e-concerttreffenmuziekfederatie-limburg-zuid-west
Amicitia moest op deze eerste dag van het concerttreffen als derde vereniging aan de bak nadat de
verenigingen, Fanfare St. Blasius uit Cadier en Keer en Harmonie Diligentia uit Eckelrade hun beste
beentje hadden voorgezet.

3/13

2016 04

sept ‘16 – dec ’16

Dirigent Frans Bemelmans met Jurylid Rob Goorhuis.

Bij Amicitia werden alle muziekstukken
aangekondigd door jarige job Sabrina Roijen, in
‘tebanneter plat’ werden de stukken toegelicht.

Frans Bemelmans en zijn muzikanten gingen geconcentreerd aan de slag. Een
uitdagend concertprogramma met de volgende titels:
 Overture Richard III
 Prelude in the Dorian mode
 First suite in Es
 Puenteareas
 Arsenal
Het concert was druk bezocht en het publiek luisterde aandachtig. Voorzitter Bert van Dijk van de
muziekfederatie was vlotjes in zijn aankondigingen van de verenigingen en gaf na afloop van ieder
concert een persoonlijke toelichting hierop vanuit zijn eigen waarneming zonder een oordeel over
de muzikaliteit. Dit werd door hem wijselijk overgelaten aan Rob Goorhuis.
Voor de bekendmaking van de predicaten werd door Amicitia het Limburgs volkslied gespeeld. Onze
eigen secretaris Horrie Schwanen
mocht de uitslagen bekend
maken waarbij hij de spanning
voor Amicitia naar het eind
opvoerde. Het werd een
machtige uitslag en dirigent
Frans Bemelmans en zijn Amicitia
muzikanten kregen loon naar
werken. Er werd tot in de late
uurtjes, zoals ook wel gewend
van de wekelijkse repetitie op
vrijdagavond, gesproken over de
gang van zaken.
Ook werden de geluidsopnames
van het concert van Amicitia
beluisterd.
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‘Lekkere klarinetten’ in het
juryrapport. Hiermee kan de redactie
zich verenigen, een goede klank en ze
zien er ook nog goed uit, toch!

Amicitia familiedag
Op zondag 20 november jl. werd er wederom de traditionele Amicitia familiedag georganiseerd met
als thema “De jongens tegen de meisjes”. De organisatie (Martijn, Falco Brigitte, Joyce, Monique en
Sabrina) hadden een prachtig programma samengesteld waarbij de deelnemers zich kostelijk
hebben vermaakt.
Er werd gestart met koffie en vlaai (van Bekkerie Tebannet) met een doorsnee van een meter.

De jongens tegen de meisjes. Brigitte was de ‘Quizmaster’ en ze doet dit ieder jaar ‘alweer
traditioneel’ ontzettend goed. De deelnemers worden strak in de hand gehouden (streng maar
rechtvaardig) en altijd met een humoristische inslag (je mist iets als je d’r niet bij bent).
De strijd tussen de meisjes en de jongens werd langzaam opgevoerd en alle deelnemers waren
ontzettend fanatiek om toch te winnen. Er was immers een grote prijs in het vooruitzicht gesteld.
Het was spannend en het werd een ‘close finish’, maar uiteindelijk was het sterke geslacht toch de
sterkere! De prijs werd uitgereikt door Brigitte en werd door de winnaar met de verliezer netjes
gedeeld.
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Aan het eind van de middag was er nog een voortreffelijk eetbuffet met voor iedereen wat wils.

Allen van harte bedankt voor deze prachtige middag:
Het organisatiecomité, de beheerder van de harmoniezaal, de
buffethulp, de dames welke ieder jaar vrijwillig bereid zijn
om te helpen bij het opruimen en de afwas verzorgen en last
but not least onze poetsploeg. Deze dames en heren zorgen
ervoor dat de zaal er altijd piekfijn bij ligt.

Voor meer foto’s en kort nieuws kun je onze Facebook pagina raadplegen.
www.facebook.com/Harmonie-en-Klaroenkorps-Amicitia-Banholt-
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Ledennieuws
Verjaardagskalender

OKTOBER
14 okt.
17 okt.
21 okt.
23 okt.
26 okt.
31 okt.
31 okt.

Sabrina Roijen
Pierre Franssen
Ruud Lemlijn
Falco Renierkens
Fenna Weertz
Joyce Jacobs
Erwin Mingels

NOVEMBER
2 nov.
8 nov.
16 nov.
18 nov.
19 nov.
22 nov.
23 nov.
26 nov.
28 nov.
30 nov.

Thijs Munnix
Lauren Mingels
Pierre Roijen
Sem Munnix
Sjef Roijen
Monique Bertrand
Theo Lodewick
Roland Roijen
Bianca Willems
Jim Munnix
René Bendermacher
Jef Roijen-Limpens

DECEMBER
13 dec.
21 dec.
30 dec.

Sandra Voncken-Roijen
Mien Bendermacher-Lennarts
Massimo Commisso
José Lardinois-Dodemont
Chrit Scheepers

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.
2 febr.
7 febr.
7 febr.
8 febr.
10 febr.
10 febr.
11 febr.
18 febr.
19 febr.
21 febr.
24 febr.
27 febr.

Richard Cruts
Alfons Bendermacher
Dennis Roijen
Horrie Schwanen
Jacques Bendermacher
Bart Bendermacher
Math Simonis
Leonore Houben
Sjef Willems
Sven Bendermacher
Peter Munnix
Aron van Soolingen
Richard Didden
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Nieuwe leden:
Gianda Flamand
Vivian Dodemont
Richard Bastings
Gestopt bij Amicitia
Lieke Snijders
Leerlingen gestart met de muziek opleiding.
Dave Flamand
Rachael van Soolingen
Uitslagen muziekexamens
Alle leden die hebben deelgenomen aan de muziekexamens (slagwerkers) zijn geslaagd. Luc en Guy
van harte gefeliciteerd.
Muziekcommissie Harmonie
Monique Bertrand heeft afscheid genomen van de muziekcommissie en deze plek is ingenomen door
Christel van den Houdt. Monique bedankt en Christel veel succes.
Geboren
Geboren Luca (muziek en Amicitia moet in de genen zitten), zoon van Simone
Wishaupt en Massimo Commisso.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon.
Ook natuurlijk grootouders Marjo Wishaupt en Giovanni Commisso van harte gefeliciteerd.

8/13

2016 04

sept ‘16 – dec ’16

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

Frans Bemelmans
Willy Bours

mr.bemelmans@gmail.com
willy.bours@ziggo.nl

Overleden
Voormalig bestuurslid Jan Brouwers (d’r Jan) is op 7 december 2016 overleden. Jan is 85 jaar
geworden. Hij heeft onze vereniging altijd een warm hart toegedragen.
Jan rust zacht.
Het nieuwe logo van Amicitia:
Waarom een nieuw logo?
Een aantal vernieuwingen binnen de vereniging gaven aanleiding om het logo cq embleem te
moderniseren. Vervolgens zijn we aan de slag en zeer zeker niet over één nacht ijs gegaan.
Het ontwerp:
In het ontwerp diende duidelijk herkenbaar te zijn dat het om een muziekvereniging gaat die
bestaat uit een harmonie met klaroenkorps. Daarnaast moest ook de naam Amicitia en de
plaatsnaam Banholt in het Logo opgenomen zijn.
De ontwerper:
In eerste instantie had het bestuur het idee dit mogelijk zelf te kunnen ontwerpen, je kunt
tegenwoordig namelijk veel vinden met behulp van Google, maar al snel bleek de creativiteit te
beperkt en is de hulp van een kunstenaar en een reclamebureau ingeroepen om een ontwerp te
maken dat aan bovenstaande wensen voldeed.
Diverse ontwerpen zijn aangedragen en na urenlange discussies en heen en weer sturen zijn we het
uiteindelijk eens geworden over het onderstaand ontwerp met afbeeldingen en lettertype.
Het Logo en de voettekst:

Harmonie en Klaroenkorps Amicitia Banholt
Opgericht 1895
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning op 14 maart 1995
KvK-nummer: 40203576 - Bankrekeningnummer: NL15RABO0133500691
Secretariaat p/a Pastoor Pendersstraat 36, 6262 PA Banholt - secretariaatamicitiabanholt@live.nl
www.amicitiabanholt.nl

In het midden de solsleutel die klaroenkorps (links als trom symbool afgebeeld) en harmonie (rechts
als trompet symbool afgebeeld), muzikaal met elkaar verbindt tot 1 vereniging genaamd Amicitia
(= vriendschap) van ons dorp Banholt.
Het bestuur is zeer verheugd over het nieuwe logo en is van mening dat de vereniging hier weer
jaren mee vooruit kan.
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WMC nieuws
deelname Klaroenkorps 2017
Bericht uit Kerkrade, dit is toch geen “Kirchröadsj Plat1”!

Dear members of the board,
Herewith we let you know that you are admitted to the contests of the 18th
WMC 2017 in the weekend of:
29/30 July 2017!
Before December 22nd we will notify you regarding the exact day and time of your participation.
In meantime good luck with your preparations!
De voorbereidingen voor de 18e editie van het Wereld Muziek Concours (WMC) Kerkrade van het
Klaroenkorps zijn in volle gang. Deelname is gepland tijdens het laatste weekend van het WMC in het
Parkstad Limburg stadion. Een gegarandeerd vol stadion zal het Klaroenkorps ontvangen.
Het repetitieschema voor 2016 en 2017 is gereed. De eerste repetities onder leiding van instructeur
Michel Smeets en zeker bijgestaan door John Munnix hebben in de sporthal van Gronsveld al
plaatsgevonden. De eerste bochten zijn ingestudeerd.
Voor het marcheren op het veld in Kerkrade is er ook gezorgd voor een oefenveld. Er is contact
opgenomen met de Gemeente Eijsden-Margraten voor een locatie waarop tot en met juli 2017 kan
worden gerepeteerd.
Het oud voetbalveld van Banholtia (nu BMR) is tot augustus 2017 het oefenterrein van het
Klaroenkorps. Het totale WMC parcours kan worden uitgezet en ook worden gelopen. De gemeente
zal dit terrein voor onze vereniging gaan onderhouden, waarvoor natuurlijk ontzettend veel dank.
De klaroensectie wordt versterkt met een tweetal trompetblazers van de harmonie. Roland Roijen en
Glenn Lardinois gaan mee naar Kerkrade. Richard Bastings is zeker geen onbekende voor Amicitia en
hij zal de basklaroenen versterken. De vlaggen worden uitgebreid tot vijf dames. Vivian Dodemont en
Gianda Flamand hebben ook al een Amicitia achtergrond. Kerkrade here we come!
Donateursactie Koninklijk Erkende Harmonie en Klaroenkorps Amicitia Banholt 2017.
Ook dit jaar hebben weer zo’n 20 (oud, ere) leden alle deuren van Tebannet en Terhorst bezocht in
het kader van de jaarlijkse donateursactie.
Hartelijk dank aan alle begunstigers en aan degenen die zich de moeite hebben getroost om aan alle
deuren aan te bellen.
Het bestuur.
Contributie 2017
In de loop van de maand januari 2017 vindt de incasso van de contributie voor 2017 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 2017.
Werklijsten 2017
De werklijsten 2017 zijn samengesteld en zijn te vinden op het besloten ledengedeelte van onze
website. Log-in en ga naar Ledeninfo http://www.amicitiabanholt.nl/ledeninfo/ Op ons besloten
gedeelte van de website staan tevens de wekelijkse mededelingen vermeld. Heb je problemen met
inloggen of anderszins vragen maak dit gaarne kenbaar bij een van de bestuurleden.
1

Officiële spelling, nagevraagd bij een insider.
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Felicitaties
Dirigent Frans Bemelmans is op 26 november jl. op concours
geweest met het Philharmonisch Gezelschap Reuver. Tijdens
het concours te Veldhoven werd in de 3e divisie een 1e prijs
met promotie behaald met 86,75 punten. Zeer zeker een
felicitatie waard met een bloemetje.
Proficiat met dit prachtige resultaat.

Receptie
Drumband St. Gertrudis St. Geertruid
Op zondag 27 november was het klaroenkorps aanwezig bij de receptie van de slagwerkers van
fanfare St. Gertrudis uit St. Geertruid. Dit korps werd met 94,67 punten op zaterdag 22 oktober
Limburgs Kampioen tijdens het Podiumconcours in Heel in de 3e divisie.
Harmoniezaal
Mobiele platvorms voor stoelen
Alle stoelen van de harmoniezaal staan nu op mobiele platvorms waardoor deze makkelijk binnen de
zaal en daarbuiten zijn te verplaatsen. Jacques Bendermacher heeft deze gemaakt waarvoor dank.
‘Nieuwe’ kapstokken
Bart Troisfontaine heeft gezorgd voor ‘nieuwe’ kapstokken. Ook deze zijn door J.Bendermacher
voorzien van wieltjes waardoor ook deze makkelijk zijn te verplaatsen.
Overig
Onderhoud van onze harmoniezaal is een activiteit die constant aandacht vraagt. Vernieuwing en
aanpassing is voortdurend aan de gang. Onze klusjesman Dave Claessen is regelmatig bezig met
zaken welke stuk zijn of aangepast moeten worden. Ook voormalig voorzitter Ben Defauwes en
Harrie Bendermacher verrichten diverse klussen.
Verbouwing harmoniezaal
Tijdens de Algemene ledenvergadering 2016 is aangekondigd dat er binnen de vereniging een
werkgroep aan de slag is om op basis van een wensenlijst van het bestuur na te gaan welke
mogelijkheden er zijn om onze zaal een opknapbeurt te geven. Er wordt hierbij onder andere
gedacht aan opknappen van de buhne, opslag ruimte voor meubilair, instrumenten en uniformen,
geluidsdicht scheiden van cafe en zaal, de acoustiekvan de zaal, verlichting, opleidingsruimte en in
zijn algemeen het gebruikvriendelijker maken. De eerste ontwerpen zijn klaar en met het bestuur
besproken. Er worden nu vervolgstappen gezet om te bezien hoe realistisch de plannen zijn (met
name ook financieel) en er is ook een werkgroep aan de slag om te bezien op welke wijze
financiering vorm kan krijgen.
Tijdens de Algemene ledenvergadering 2017 komt het bestuur hierop meer gedetailleerd op terug.
Nieuwe uniformen
De huidige uniformen zijn inmiddels 22 jaar oud en het stof om nieuwe uniformen te maken is
helemaal gebruikt. We kunnen geen nieuwe uniformen meer maken in de huidige kleur. De
uniformen welke nog in de kast van de vereniging hangen zijn allemaal dusdanig vermaakt dat de
kleermaker alleen in zeer specifieke gevallen (meestal zeer klein) er nog iets van kan maken. Er
kunnen dus geen uniformen meer worden gemaakt en veel uniformen van leden zijn aan vervanging
toe.
Op basis hiervan heeft het bestuur besloten om tot aanschaf van nieuwe uniformen over te gaan. De
basiskleur blijft groen, maar komt een modernere schnit en andere accenten. Binnenkort zullen
voorbeelden tijdens de repetitie worden gepresenteerd.
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Bericht van het steuncomite

Dringende oproep namens Steuncomité:
Welke enthousiaste jongen, meisje, heer of mevrouw houdt van wandelen en heeft interesse om
mee te helpen bij het uitstippelen van een wandelroute??
Meld je dan zsm bij Guido Lardinois.
Het steuncomité organiseert immers elk jaar de Sint Gerlachuswandeltocht, maar is dringend op
zoek naar nieuwe mensen om deze mee te organiseren.
Heb je zin en tijd om een wandeling te maken en deze uit te werken ( en vervolgens op kaart uit te
tekenen), dan is dit misschien wel iets voor jou.
Is je interesse gewekt; laat dan van je horen. Misschien weten jullie wel iemand van buiten onze
vereniging die hier in geïnteresseerd zou zijn; ook dat horen we graag.
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Activiteiten Mherimba
Fanfare St. Franciscus Reijmerstok verlaat Mherimba
De leerlingen van Fanfare St Fransciscus uit Reijmerstok nemen vanaf de
zomervakantie niet meer deel aan het jeugdorkest Mherimba. De fanfare
heeft de samenwerking opgezegd en is van mening dat een samenwerking
met fanfare Berg en Dal uit Slenaken een mogelijk betere oplossing voor de
leerlingen uit Reijmerstok is.
Mherimba vindt het natuurlijk ontzettend jammer dat de leerlingen uit
Reijmerkstok niet meer deelnemen, maar danken de fanfare en alle leerlingen voor de jarenlange
samenwerking.
Leerlingendag op 24 september 2016
De leerlingendag 2016 was dit jaar in de harmoniezaal van Mheer. Het was weer reuzegezellig
tijdens de leerlingendag. Er werd gestart met een speurtocht door Mheer en omstreken en daarna
werden diverse spellen gespeeld in de zaal. Dit werd onderbroken door natuurlijk friet en een snack
(Richard dank voor het halen van de friet en de snacks in Tebannet).
Om een uur of 9 ’s avonds, het was al helemaal donker werd de jas aangetrokken en op weg naar
het Mheerderbos. Het smokkelspel. De begeleiding Annemiek, Leonie, Wendy en Sonja, ondersteund
door Marc, Richard en Willy gingen mee op pad naar het bos om alle zaken in goede banen te
leiden.
In het donker van de ene kant naar de andere kant door het bos met een ‘huuf’. Opletten dat je
niet wordt gezien want dan de ‘huuf’ inleveren en opnieuw beginnen. Aan het begin van het spel
was het toch wel heel spannend en het donkere bos. Maar na een kleine gewenning gingen alle
kinderen rennend door het bos om zoveel mogelijk huuve van de ene kant naar de andere te
brengen.
Daarna terug naar de zaal en
zich gereed maken voor films
en de overnachting. In de
ochtend een ontbijtje en
terug naar huis om weer bij
te komen van de vermoeiende
dag en nacht. Maar wel weer
ontzettend leuk en gezellig!
Kerstmarkt in Mheer
Op zondag 11 december was Mherimba voor het tweede achtereenvolgende jaar present op de
kerstmarkt in Mheer, alwaar enkele kerstliederen ten gehore werden gebracht.
Pannekoek concert 19 maart 2017
Momenteel bereidt het jeugdorkest zich voor op het ‘pannekoekconcert’ op zondag 19 maart 2017
in onze eigen harmoniezaal.
Naast Mherimba zullen die concertdag ook het Jeugdorkest van Kon. Walrams Genootschap uit
Valkenburg, het jeugdorkest uit Slenaken/Reijmerstok en het jeugdorkest van St.Joost het prodium
betreden. Het begint om 10.30u en duurt tot 13.30u.
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