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AMICITIA
1893
in het nieuw
De informatie die in deze Amicitia Nieuwsflits is te lezen is
ook beschikbaar op onze website.
Ga naar: www.amicitiabanholt.nl
Tijdens de bronk op 4 juni 2017 zal onze vereniging volledig in
een nieuw uniform acte de presence geven. Ons nieuwe
uniform zal dan voor het eerst worden gedragen.
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Planning

Ophalen papier
11 april 2017
Frank Bendermacher, Jim Munnix, Dennis Tielens
9 mei 2017
Axel Dennis, Erwin Mingels, Raymond Pitti
13 juni 2017
Thijs Munnix, Bart Bendermacher
(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 2 juni;
Gezamenlijke repetitie harmonie en klaroenkorps, aanvang 20.00 uur (ovb)
zondag
2 april
Solistenconcours Amicitia Banholt
Zondag 4 juni;
Broonk, bijeenkomst 9.45 uur bij parochiehuis, vertrek processie 10.00 uur
vrijdag 5 juni; 7 april Harmonie
58e Concerttreffen
Cadier&Keer
Maandag
speelt voor enMFLZW
na heilige
Mis; bijeenkomst 10.45 uur aan kerk
Dinsdag
door Tebannet,
vertrek
18.00 uur bij Cafe d’r Boemeler.
zaterdag6 juni; 8 april Rondgang
58e Concerttreffen
MFLZW
Cadier&Keer

zaterdag
8 april
zondag
9 april
dinsdag
11
april
Agenda april-mei-juni
zaterdag
22 april
zaterdag
29 april
zaterdag
6 mei
zondag
7 mei
dinsdag
9 mei
zaterdag
13 mei
zondag
14 mei
vrijdag
26 mei
zondag
4 juni
maandag
5 juni
dinsdag
6 juni
dinsdag
13 juni

50 jarig huwelijksfeest Beschermvrouw Fien Opreij
Alg. Ledenvergadering Amicitia. Aanvang 10.00 uur
Ophalen oud papier
20e Drumbandtreffen MFLZW Sint Geertuid
50 jarig huwelijksfeest Sjef (ere-lid) en Lenie Willems
29e Hei Op Feesten
Kindercommunie Banholt
Ophalen oud papier
29e Hei Op Feesten
29e Hei Op Feesten
Gezamenlijke repetitie met Avanti ter voorbereiding op de Processie
Pinksterkermis, Processie
Pinksterkermis
Pinksterkermis , rondgang aanvang 18.00 uur.
Ophalen oud papier

Voorjaarsconcert
Op 18 maart 2017 vond het jaarlijkse voorjaarsconcert plaats. Aan dit concert werd deelgenomen
door:
Harmonie St. Cecilia Mechelen
Harmonieorkest en Klaroenkorps
Kon. Erk. Harmonie Amicitia Banholt
Het was een prachtige concertavond met een zeer gevarieerd programma. Het was niet alleen een
muzikaal feest, maar naast de muziek werden tevens een zestal jubilarissen gehuldigd. Verder werd
Harrie Bendermacher in het zonnetje gezet bij zijn afscheid als actief musicerend lid van onze
harmonie. Tot slot had het steuncomité nog een aangename verrassing en boden zij de gehele
vereniging nieuwe uniformen aan.
Harmonie St. Cecilia uit Mechelen opende het voorjaarsconcert waarna het klaroenkorps volgde.
Vervolgens nam onze eigen harmonie zitting op de bühne en werden de jubilarissen gehuldigd.
Harmonie St. Cecilia Mechelen onder leiding van Dirigent Ron Daelemans speelde het volgende
programma:
Orpheus in de onderwereld
Jacques Offenback; arr. Jules Ardenois
Intermezzo from the L’Arlésienne Suite No. 2 Georges Bizet, arr. Jos van de Braak
Madurodam
Johan de Meij
Florentiner March
Julius Fucik, arr. Mnozil Brass
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Het Klaroenkorps van Amicitia onder leiding van Instructeur Michel Smeets speelde:
Limburgs Roem
Kr Smits
Trompetters Voor
R Bohmer
Steps
Michel Smeets
Diamonds Sounds
Theo Lodewick
Het muzikaal programma van de Koninklijk Erkende Harmonie Amicitia Banholt onder leiding van
dirigent Frans Bemelmans bestond uit:
The Music Makers
Alfred Reed
Godspeed!
Stephen Melillo
The Lady Caliph
Ennio Morricone, arr. Andrew Pearce
Ratatouille Satirique
Erik Satie , arr. Johan de Meij
Crown Imperial
William Walton , arr. Roger Niese
Tercio de Quites
Rafael Tálens Pelló

Harmonie Amicitia Banholt

Harmonie St. Cecilia uit Mechelen
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Jubilarissen Amicitia
Tijdens het voorjaarconcert was het niet alleen een muzikaal feest, maar naast de muziek werden
tevens een zestal jubilarissen van onze vereniging gehuldigd. De jubilarissen waren:
•
•
•
•
•
•

Pierre Franssen 50 jaar muzikant
Sandra Roijen 25 jaar muzikant en lid
Monique Bertrand 25 jaar muzikant en lid
Erwin Mingels 25 jaar muzikant en lid
Sem Munnix 15 jaar muzikant en lid
Thijs Munnix 15 jaar muzikant en lid

De jubilarissen werden in het zonnetje gezet door de LBM; bestuurslid dhr. Wim Leunissen reikte
insignes en oorkondes uit. Ook waren er natuurlijk attenties van onze eigen vereniging.
Van harte gefeliciteerd en op naar het volgende jubileum!
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Harrie Bendermacher erelid van Amicitia
Tijdens het voorjaarconcert werd er op gepaste wijze afscheid genomen van Harrie Bendermacher
als spelend muzikant van onze harmonie. Harrie nam afscheid als muzikant van onze harmonie, na
meer dan 65 jaar muzikant te zijn geweest. Hij heeft bijna 67 jaar volgemaakt. Oprecht een
prestatie om trots op te zijn. Een aantal jaren als muzikaal actief Amicitia-lid dat maar zelden
wordt bereikt. Actief spelend lid van onze vereniging sinds 1950 op tuba. Een veelzijdig betrokken
lid dat niet alleen in zijn harmonie speelde, maar ook bestuurlijke taken op zich heeft genomen
waaronder het voorzitterschap van 1986 tot 2001. Harrie maakt nog steeds deel uit van de
commissie solistenconcours. Hij is sinds de oprichting lid van de Boemelkapel. Amicitia kan nog
steeds een beroep op hem doen. Als iets te
doen was en is aan en in de harmoniezaal dan
is Harrie er.
Ook op zijn vrouw Mien Bendermacher kan
onze vereniging altijd een beroep doen.
Poetsen van de harmoniezaal, loterijacties,
jarenlang heeft Mien het eten verzorgd tijdens
de traditionele St. Ceciliamaaltijden en tijdens
de Amicitia Familiedagen. Nog vele andere
activiteiten heeft Mien voor onze vereniging
gedaan. Van harte dank hiervoor.
Niet alleen Harrie en Mien zijn lid van onze
vereniging maar ook zoon Frank,
schoondochter Sonja en de kleinkinderen Fleur
en Sven. Een muzikale Amicitia familie pur
sang.
Harrie is met ingang van zaterdag 18 maart
2017 benoemd tot ere-lid van onze vereniging.
Naast een attentie van de vereniging hadden
alle collega-muzikanten van de harmonie ook
gezorgd voor een cadeau in de vorm van een
collage van foto's en een fles Els.

Activiteiten
Solistenconcours 2017
Op zondag 2 april 2017 vond voor de 32e keer het jaarlijkse Internationale Solistenconcours plaats in
Banholt. Voor de 32e keer stond het Comité Solistenconcours van onze vereniging garant voor de
organisatie. Ruim 60 solisten hebben hun beste beentje voor gezet en het publiek en de jury
overtuigd van hun muzikale kunnen. De jurering was wederom in de bekwame 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.
Het hoogste aantal punten werd dit jaar behaald door Sanna Engelen van Fanfare St.Cecilia uit
Ubachsberg. Sanna behaalde 56 punten, een 1e prijs met lof der jury. Onze eigen Fleur
Bendermacher werd winnares van de Eijsden/Margraten-Wisseltrofee als beste solist van de
gemeente Eijsden-Margraten. Fleur scoorde 54 punten in de afdeling uitmuntendheid, een 1e prijs
met lof.
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De Henk-Wishaupt-wisseltrofee, uitgereikt aan de beste solist uit de afdeling leerlingen en Jeugd,
ging dit jaar naar Lune La Haye van Harmonie St. Petrus uit Gulpen (52 punten, 1e prijs met lof).

De organisatie is aan de slag
Aandachtig en deskundig publiek.

Voor Amicitia was 2017 wederom een groot succes. Alle overige deelnemers worden natuurlijk ook
van harte gefeliciteerd met hun resultaat.

Bekerwinnaars van Amicitia
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Uitslagen van de deelnemers van Amicitia; proficiat met deze prachtige resultaten!
NAAM

AFDELING

Luc Flamand

Jeugd

49 punten

1e prijs met lof

Guy Lardinois

Tweede

48,5 punten

1e prijs

Karina Brouwers

Jeugd

44,5 punten

1e prijs

Britt Mackus

Jeugd

43,5 punten

1e prijs

Seth van Soolingen

Derde

51 punten

1e prijs

Tweede

52,5 punten

1e prijs

Lisa Essers

Leerlingen

48,5 punten

1e prijs met lof

Robin Bendermacher

Leerlingen

44 punten

1e prijs

Simone Mingels

Leonore Houben

Jeugd

46,5 punten

1e prijs

Sven Bendermacher

Jeugd

51,5 punten

1e prijs met lof

Ruud Lemlijn

Derde

50 punten

1e prijs

Emy Bendermacher

Tweede

51 punten

1e prijs

Aron van Soolingen

Tweede

50 punten

1e prijs

Glenn Lardinois

Tweede

49,5 punten

1e prijs

Fleur Bendermacher

Uitmuntend 54 punten

1e prijs met lof

Onderstaand een overzicht met de topdrie uit ieder afdeling
Leerlingenafdeling:
1e Noa Didden
Kon.Harmonie St.Cecilia 1836 Vaals
(50 punten, 1e pr met lof)
2e Lisa Essers
Harmonie Amicitia Banholt
(48.5 punten, 1e pr met lof)
3e Pien Haagen
(48 punten,1e prijs)
3e Sven Houben
Kon.Harmonie Walram’s Genootschap Valkenburg (48 punten,1e prijs)
Jeugdafdeling:
1e Lune La Haye
Harmonie St.Petrus Gulpen
2e Melanie Drummen Harmonie Berggalm Noorbeek
3e Sven Bendermacher Harmonie Amicitia Banholt

(52 punten, 1e prijs met lof)
(51.5 punten, 1e prijs met lof)
(51.5 punten, 1e prijs met lof)

Derde afdeling:
1e Sanna Engelen
2e Lorenz Taxhet
3e Pien Frints

(56 punten, 1e prijs met lof)
(54 punten, 1e prijs met lof)
(52 punten, 1e prijs)

Fanfare St.Cecilia Ubachsberg
Harmonie Concordia Margraten

Tweede afdeling:
1e Simone Mingels
Harmonie Amicitia Banholt
2e Nick Didden
Kon.Harmonie St.Cecilia 1836 Vaals
3e Emy Bendermacher Harmonie Amicitia Banholt

(52.5 punten, 1e prijs)
(52 punten, 1e prijs)
(51 punten 1e prijs)

Eerste afdeling:
1e Lisan van Proemeren

Kon.Harmonie St.Cecilia Mheer

(52 punten, 1e prijs)

Uitmuntendheid:
1e Sven Hendrikx

Kon.Harmonie van Heer

(55.5 punten, 1e prijs met lof)
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58e concertwedstrijden in Cadier en Keer
Onze harmonie nam op 7 april deel aan het concerttreffen georganiseerd door Fanfare St. Blasius uit
Cadier en Keer. Jurylid was Jacob Slagter die alle korpsen vakkundig beoordeelde.
Onder leiding van dirigent Frans Bemelmans nam onze harmonie deel aan het concerttreffen
waarbij voor Amicitia het predicaat niet bekend werd gemaakt omdat er buiten mededinging werd
gemusiceerd. Wel heeft het jurylid een rapport gemaakt, waarmee onze vereniging haar voordeel
kan doen.
Achtereenvolgens werden ten gehore gebracht:
The music makers
Alfred Reed
Godspeed
Stephen Melillo
The lady Caliph
Ennio Morricone arr. Andre Pearce
Ratatouille Satirique Eric Satie arr. Johan de Meij
Tercio de Quites
Rafael Talens Pello
Alle concertstukken werden aangekondigd door Sabrina Roijen. Een prachtig afwisseld concert
waarbij het publiek met volle aandacht genoot van de prachtige muziek. Zonder de overige
muzikanten tekort te doen, de solo’s van Ronald en Jim bij The lady Caliph waren ontzettend mooi.
Ga er maar eens aan staan met je instrument staand voor het orkest!
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St. Gerlachuskermis
Op zondag 8 januari 2017 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

AMICITIA 1893
Tijdens algemene ledenvergadering op 9 april 2017 heeft de vergadering besloten om de
oprichtingsdatum van onze vereniging aan te passen aan de hand van de documenten die inmiddels
beschikbaar zijn. Met een grote meerderheid werd besloten om voortaan 1893 als oprichtingsjaar te
hanteren. Op de nieuwe drapeau zal dit jaartal met trots worden vermeld.
Onderstaande documenten werden in 1893 geplaatst in dagblad ‘de Limburger Koerier’.

Dit betekent dat we inmiddels 100% zeker weten dat Amicitia in november 1893 werd opgericht en
dat onze vereniging in 2018 dus haar 125 jarige bestaansjubileum zal vieren. Er zal een commissie
worden samengesteld die de feestactiviteiten gaat coordineren.
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Programma Hei Op Feesten 2017 bekend
De Hei op Feesten beginnen op zaterdag 6 mei. Op deze
avond zal er voor de 5e maal in successie een feestelijke
90's party worden gehouden voor jong en oud met de
artiesten van toen. De 90's party is zeer bekend en populair
bij het grote publiek in Zuid-Limburg, zeker gezien de grote
bezoekersaantallen in de voorgaande jaren. Net als
voorgaande jaren zal Falcon Radio met hun DJ's zorgen voor
de juiste jaren 90 sfeer tussen de optredens van de
artiesten.
Q-Music - The Party op zaterdag 13 mei. Net als in 2016 zal
de populaire radio zender Q-Music met hun Q-Party het
aanwezige publiek vermaken. In 2016 was deze Party een
groot succes. Tijdens hun show zal natuurlijk het Foute Uur
ook niet ontbreken. DJ Didier is geen onbekende in de regio
en zeker niet tijdens de Hei Op Feesten. Hij zal vooraf en na
de Q-Party zorgen voor de juiste stemming. Gebroeders Ko
De gebroeders Ko, wie kent ze niet? Zij zullen deze avond
een afwisseling vormen in het feestprogramma.
Op zondag 14 mei staan diverse activiteiten op het
programma. Het NK Gazonmaaierrace; de snelste gazonmaaiers komen deze zondag samen om
tegen elkaar te racen. Tebanetter Tractor Tour; ook dit jaar wordt er weer een Tractor Toertocht
gehouden door onze prachtige omgeving. De tractor toertocht zal ongeveer 25 km zijn. Brandweer
Demo's; dit mag je niet missen! Politiehonden Demo's; er zal een demonstratie van politiehonden
worden georganiseerd.
De leden van het steuncomite wordt van harte bedankt voor alle inspanningen die worden verricht.
Het bestuur
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Ledennieuws
Gestopt bij Amicitia
Esther Munnix-Hainebach is gestopt als muzikante bij onze harmonie. Esther heeft aangegeven dat ze
onze vereniging blijft steunen en behulpzaam wil zijn als dit enigszins uitkomt.

Verjaardagskalender

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

M EI

Franck Custers
Christel v.d. Houdt
Guy Lardinois
Wiel Schwanen
APRIL
Hub Moonen
Roger Flamand
2- apr Sonja Benderma
cher-Hamaekers
John Gerekens
Joyce Steijns
Guido Lardinois
3- apr Peter Houben
Mevr. Fien Opreij-Bendermacher
6- apr Jos Bendermach
er
Marly Roijen
8- apr Varsha Ubachs
Jean Roijen
9- apr Axel Denis
16-apr Nico Bastings
26-apr Wiel Roijen
Jef Tielens
30-apr Frank Benderma
cher

1- mei Nick
y Tossings
2- mei Raym
ond Pitti
3- mei Mari
eke Decke
rs
6- mei Hari
e Benderm
acher
Roger Mun
nix
Stijn Denis
16- mei Ali
ny KrauthGoessens
21- mei Lud
i Hambeuk
ers
21- mei Joe
p Braam
22- mei Ro
bin Benderm
acher
26- mei Fle
ur Benderm
acher
28- mei Ric
hard Essers
29- mei Léo
n Simons
31- mei Lis
a Essers

JUNI
Munnix
11- jun John
Scheepers
11- jun Hub
Bours
12- jun Willy
n Tielens
19- jun Stefa
Tielens
21- jun Bea
ns
Dennis Tiele
n Tielens
24- jun Mila
pt
one Wishau
r
25- jun Sim
endermache
B
ld
a
n
o
R
27- jun
n Hendrikx
30- jun Bria
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Overig
Afmelden leden van het harmonieorkest:
Afmelden leden van het klaroenkorps:

Telefonisch bij Dirigent Frans Bemelmans
Willy Bours
willy.bours@ziggo.nl

Algemene ledenvergadering 2017
De algemene ledenvergadering werd gehouden op zondagochtend 9 april 2017 van 11.00 uur tot
12.45 uur. De vergadering werd geopend met de Christelijke groet en daarna werd er meteen
gestart met vlaai. Pierre Roijen zorgde dat er tijdens de vergadering ook een drankje kon worden
genutigd.
Onderstaand de agenda van de vergadering en een korte toelichting inzake besluiten.
1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Bestuursverkiezing
3. Notulen 121e Algemene Ledenvergadering en Jaarverslag 2016
4. Financieel verslag 2016
a) Toelichting financieel jaarverslag 2016
b) Verslag kascommissie over 2016
c) Verkiezing en benoeming nieuwe kascommissie
5. Mededelingen bestuur, dirigent en instructeur
a) Leerlingen, opleiding
b) Instrumentarium
c) Repetitiebezoek
d) Mededelingen directie
e) Uniformen
f) Drapeau
g) VOG Beleid
6. Oprichtingsjaar Amicitia
7. Harmoniezaal
a) Werkgroep verbouwing
8. Rondvraag
9. Sluiting
Ad 2 bestuursverkiezing: Geen andere kandidaten. Pierre Franssen was herkiesbaar en werd via
applaus vanuit de vergadering voor een nieuwe periode benoemd.
Ad. 3 Notulen, etc: geen bijzonderheden
Ad. 4:Geen bijzonderheden, Kascommissie was zeer tevreden. Nieuw lid van de kascommissie is
Monique Betrand.
Ad. 5:
• Romy Waber miste geen enkele repetitie van de harmonie en Joyce Steijns geen enkele
repetitie bij het klaroenkorps.Voor beide leden was er een gepaste attentie en alle lof en
waardering. Frans Bemelmans was aanwezig en heeft een korte toelichting gegeven ten
aanzien van zijn eerste jaar als dirigent bij onze vereniging. In het kort: was positief,
complimenteerde de ontwikkeling van jeugdige muzikanten, blikte terug op drie mooie
eerste concerten en de ceciliamis en had alle vertrouwen in de toekomst, zowel op
muzikaal als sociaal vlak. Muziekcommissievoorziter Marc Houben onderstreepte vervolgens
de goede en prettige samenwerking met Frans tot op heden, sprak een woord van dank
richting muziekarchivaris Guido lardinois en het bestuur van Amicitia en kondigde aan dat
het themaconcert in het najaar als thema “Amerika” heeft, waarbij twee bekwame zangers,
t.w. Serge Gulikers en Imke Heitzer zijn gecontracteerd. Marc Houben gaf daarna als
dirigent van het jeugdorkest een toelichting op het wel en wee van jeugdorkest Mherimba.
Ook hier een positief verhaal met terugblik op muzikale hoogtepunten in 2016 en een woord
van dank aan de vaste uithelpers en de begeleiders, met name Sonja en Wendy
Bendermacher. Instructeur Michel Smeets was niet bij de vergadering.
• Nieuw Drapeau er hierin voortgang geboekt. Horrie maakt het ontwerp.
• VOG (verklaring van goed gedrag). Het bestuur heeft hierin beleid ontwikkeld (voor
(bestuurs)leden, directie, opleiders en begeleiding).
Ad. 6: oprichtingsjaar: 1893! Zie elders in deze Nieuwsflits
Ad. 7: Harmoniezaal: geen bijzonderheden. De werkgroepen (Technisch en Financieel) gaan door.
Ad. 8: Geen grote bijzonderheden, wel o.a. vraag om aandacht voor marsmuziek harmonieorkest.
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In memoriam: Huub Dirix

Muziekfederatie Limburg Zuid-West

Allen wisten we dat Huub Dirix ernstig ziek was. Zondagochtend ontvingen wij het bericht dat Huub
op Zaterdag 11 maart is overleden.
Als Muziekfederatie Limburg Zuid West hebben wij mede namens de aangesloten verenigingen een
annonce bij zijn overlijdensbericht laten plaatsen.
De uitvaart, met muzikaal eerbetoon door Fanfare Sint Blasius, vindt plaats op zaterdag 18 maart om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Kruisverheffing in Cadier en Keer.
Huub was een zeer gewaardeerd bestuurslid van de Muziekfederatie Limburg Zuid West.
Na een periode van 23 jaar de functie van bestuurssecretaris te hebben vervuld is Huub in 2016
benoemd tot Ere bestuurslid van de Muziekfederatie Limburg Zuid West.
Met vriendelijke groet
namens het bestuur van de Muziekfederatie Limburg Zuid West,
Peter Bertrand
Een bestuursafvaardiging was present bij de uitvaart van de heer Dirix. Peter Bertrand, de nieuwe
secretaris van de muziekfederatie en voormalig lid van Amicitia, heeft tijdens het 58e
concerttreffen van de MFLZW zijn eerste publieke optreden gehad waarbij alle zaken netjes waren
geregeld.

Gouden bruidspaar Fien en Sjef Opreij-Bendermacher
Op 8 april 2017 waren Fien en Sjef Opreij-Bendermacher 50 jaar getrouwd. Het bruidspaar zal op 29
april 2017 het feest vieren dat start met een Heilige Mis in de kerk te Margraten. Onze eigen
harmonie zal deze H. Mis muzikaal opluisteren om 14.00 uur in de Margaritakerk in Margraten.
Beschermvrouwe Fien, Sjef en (klein)kinderen van harte gefeliciteerd!

Dag Horrie
Wij zouden graag het Bestuur en alle leden van de Harmonie en het Klaroenkorps van
harte willen bedanken voor de prachtige bloemen, die wij mochten ontvangen ter ere
van ons 50 jarig huwelijk. Wij waarderen het ten zeerste.
Met vriendelijke groet
Fien Opreij

Gouden Bruidspaar Lenie en Jef Willems-van Mulken
Op 29 april 2017 zijn ons erelid Jef Willems en echtgenote Lenie Van Mulken 50 jaar getrouwd. Ze
vieren op deze dag dan ook hun gouden huwelijk en houden receptie vanaf 19.00 uur – 20.00 uur bij
hun eigen woning aan de Bergstraat 9 Banholt.
Onze vereniging kan helaas op deze dag gezien de vakantieperiode en vele andere verplichtingen
niet representatief een serenade brengen. Er is afgesproken dat we dit op Pinsterdinsdag zeker
goed zullen maken
Sjef, Lenie en kinderen, alvast van harte gefeliciteerd en een prachtige dag toegewenst!
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WMC nieuws
deelname Klaroenkorps 2017

De voorbereidingen voor de 18e editie van het Wereld Muziek Concours (WMC) Kerkrade van het
Klaroenkorps zijn in volle gang. Deelname staat gepland tijdens het laatste weekend van het WMC in
het Parkstad Limburg stadion. Om 13.59 uur op 30 juli is het zover.
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 oude 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. Het onderhoud
aan het veld is gestart en binnenkort zal er voor het eerst buiten worden gemarcheerd.
Op onderstaande foto’s zijn John Gerekens en Maico Flamand op het terrein bezig.

Het terrein wordt exact uitgemeten en de lijnen worden getrokken. Een ervaren lijnentrekker is
ingehuurd.
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Activiteiten Mherimba

Mherimba in Mheer
Op zondag 11 december 2016 heeft Mherimba
opgetreden tijdens de Kunst- en kerstmarkt in Mheer.
Op de binnenplaats van het kasteel werd vanaf een
kiosk gemuziceerd. Het muziekoptreden met
natuurlijk kerstliederen en een aantal leden met
kerstmuts was verdienstelijk en gezellig.

Pannenkoekenconcert
Op 19 maart ’17 organiseerde Mherimba voor de eerste keer een Pannenkoekenconcert. Het concert
stond volledig in het teken van optredens door jeugdorkesten. De begeleiding van Mherimba (Leonie
Titulaer, Annemiek Berndsen, Sonja Bendermacher, Wendy Bendermacher en Marc Houben) hadden
hun beste organisatorische talenten naar boven gehaald en een prachtig programma samengesteld.
Maar liefst vier jeugdorkesten betraden het podium in onze zaal in Banholt.
Alle orkesten werden deskundig aangekondigd door spreekster Leonie Titulaer. De jeugd van de
jeugdfanfare uit Sint Joost onder leiding van dirigente Evelyn Dirix trad als eerste orkest op in een
volledig bezette zaal. Het optreden werd door een enthousiast publiek en met veel applaus begroet
en afgesloten. Vervolgens was het jeugdorkest uit Slenaken/Reijmerstok onder leiding van dirigent
Dion Kowalski muzikaal aan zet. Ook hier was er wederom een enthousiast publiek en veel applaus
te horen.

Jeugdorkest Mherimba, aangevuld met blokfluiters en instrumentalisten die nog niet in het orkest spelen

15/16

2017 01 periode jan 17 – april ’17
Als derde korps betrad
het jeugdorkest uit
Walram onder leiding van
dirigente Evelyn Dirix het
podium. Wederom een
dolenthousiast publiek en
zeer veel applaus en
waardering. Als laatste
gaf ons eigen jeugdorkest
Mherimba onder leiding
van Marc Houben een
prachtig concert. Het
thuisvoordeel werd
volledig benut en ook hier
wederom een zeer
enthousiast publiek en
zeer veel applaus voor
het prachtige optreden.
Het muzikaal programma
werd afsloten door een
gezamenlijk optreden
door alle jeugdorkesten
onder de deskundige leiding van Marc Houben. Een prachtige zondagochtend- en middag die alle
jeugdige muzikanten en bezoekers ontzettend goed is bevallen. Op naar het volgende
pannenkoekenconcert!

Een pannenkoekenconcert zonder
pannenkoeken kan natuurlijk niet. Ben
Defauwes bijgestaan door Sonja
Bendermacher en Wendy Bendermacher
heeft vanaf circa 10.00 uur tot 15.30 uur
continu pannenkoeken staan bakken. Drie
pannen tegelijkertijd en er bleven maar rijen
klanten staan voor het loket. Zou het aan de
smaak hebben gelegen of was het omdat de
pannenkoeken gratis waren? De redactie
heeft ze zich in ieder geval laten smaken.
Goed gedaan Ben en je hele team.

Het gehele team bij
elkaar.
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