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Nieuwe uniformen
Traditioneel maar anders

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 een prettige vakantie.
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Planning
Zomervakantie
Start repetities Klaroenkorps
Harmonie
Mherimba

vrijdag 25 augustus 2017 19.30 uur voetbalterrein
vrijdag 25 augustus 2017 19.30 uur voetbalterrein.
vrijdag 8 september 2017 18.45 uur

dinsdag
vrijdag
vrijdag
zondag
maandag

8 augustus
25 augustus
25 augustus
27 augustus
28 augustus

Ophalen oud papier
Gezam. Rep. Tvb Mars- en Showwedstrijden MFLZW
1e repetitie harmonie na zomervakantie
Augustuskermis. Rondgang.
Gezam. Rep. Tvb Mars- en Showwedstrijden MFLZW

vrijdag
zondag
vanaf maandag
vrijdag
zondag
dinsdag
zaterdag

1 september
3 september
4 september
8 september
10 september
12 september
16 september

Gezam. Rep. Tvb Mars- en Showwedstrijden MFLZW
42e Mars- en Showwedstrijden MFLZW in n.n.b.
Start muzieklessen voor de leerlingen.
1e repetitie Mherimba na zomervakantie
28e St. Gerlachuswandeltocht
Ophalen oud papier.
Mherimba leerlingendag (ovb)

Ophalen papier
8 augustus 2017
Thijs Krauth, Pierre Franssen
12 september 2017
Willy Bours, Stefan Tielens
10 Oktober 2017
Huub Deckers, Nick Knoppen, Peter Clairbois
(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.)

Augustuskermis zondag 27 augustus 2017; Bezoek door de vereniging aan het kerkhof en
rondgang door Terhorst en Mheerderweg. Bijeenkomst na H.Mis van 11.00 uur aan de kerk (uiterlijk
om 11.45 uur buiten bij Cafe d’r Boemeler).
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Activiteiten
Klaroenkorps nam op 22 april deel aan het drumbandtreffen in St Geertruid
Tijdens het drumbandtreffen van de muziekfederatie Limburg Zuid-West op 22 april in St. Geertruid
was het klaroenkorps aanwezig en werd het WMC programma onder leiding van Michel Smeets voor
het eerst volledig uitgevoerd. Het was een prima eerste optreden dat vertrouwen geeft voor het
WMC. Jurilid Jo Zinzen heeft Michel nog enkele tips meegegeven om een en ander nog beter te
maken.
Er was helaas geen optocht in St.
Geertruid, maar het klaroenkorps
heeft dit goed gemaakt door voor het
optreden een bezoek te brengen bij
Jan Volders alwaar een drankje werd
genuttigd (waarvoor dank aan Jan en
Edith). Daarna werd naar de fanfare
zaal gemarcheerd (met muziek
natuurlijk).
Jurylid Jo Zinsen: 'Het blijft een
prachtige club met uitstraling".
Communicantjes
Op 7 mei hebben acht kinderen van ons dorp de Heilige
Communie ontvangen. Maud Claessens, Nina Claessens, Bliss
Essers, Dave Flamand, Lot Keulen, Yves Pilet, Quincy Pinxt an
Danilo Reumers. 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.
Alle communicantjes en ouders van harte proficiat.

Tijdens de nacht voor de
H.Communie waren planten bij het
Heilig Hart beeld uitgetrokkken,
maar Roger kwam in actie en zorgde
er voor dat alle planten weer op hun
plaats werden teruggezet, er werd
water gegeven en alles weer netjes
in orde gemaakt.
Super, Roger bedankt.
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Hei op feesten
Zaterdag 6 mei, zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 stonden voor
de leden van ons steuncomite, de leden van onze vereniging en
alle vrijwilligers in het teken van de 29e Hei Op Feesten.
Ons steuncomite had wederom voor een spetterend programma
gezorgd en de vele bezoekers hebben zich super vermaakt. De
beide zaterdagen waren top met de vele bezoekers.
Op zondag 14 mei was het weer niet gunstig waardoor de
bezoekersaantallen op deze dag tegenvielen. Degenen die er wel
zijn geweest hebben zich overigens goed vermaakt met het NK
Gazonmaaierracen en de demo’s van de brandweer (blusgroep
Banholt-Mheer).
Samengevat; het was top tijdens de 29e Hei Op feesten. Op naar
de 30e Hei-op feesten in 2018.
Ons steuncomite heeft zich wederom van haar beste kant laten
zien waarvoor ontzettend veel dank namens bestuur en alle leden
van Amicitia.
Hartelijk dank aan alle sponsoren, leden, vrijwilligers en iedereen die op de een of andere manier
heeft bijgedragen tot het slagen van de Hei-op Feesten 2017.
De familie Van den Houdt wordt natuurlijk ook wederom bedankt voor het beschikbaar stellen van
loodsen, landerijen en andere zaken.
Het bestuur

Nieuwe uniformen
Na een periode van bijna 25 jaar was onze vereniging toe aan nieuwe uniformen. Veel uniformen
waren versleten en er was geen kledingstof om nieuwe uniformen te maken. Op basis hiervan heeft
het bestuur in 2016 besloten om nieuwe uniformen aan te schaffen.
Bestuurslid Axel Denis kreeg de opdracht om er voor te gaan zorgen dat de muzikanten van Amicitia
met ingang van de Pinksterkermis 2017 in het ‘nieuw’ zouden deelnemen aan de bronk.
Een hele opgave! Wat gaan we doen ten aanzien van de nieuwe uniformen, de kleur, de snit van het
pak, de versierselen, etc? Wie wordt de leverancier?
Ten aanzien van de basiskleur was er geen enkele twijfel dat Amicitia bij de basis groene kleur zou
blijven. Op weg naar leveranciers van uniformen. De vele keuzes in soorten uniformen die worden
aangeboden ten aanzien van jas, broek, pet, knopen, kraag, versierselen waren ontzettend groot.
Rood in contrast met groen zou dat wel mooi zijn? “Ik maak u een pak met de kleurstelling en
versierselen zoals u dit wenst en maak u een paar alternatieven” gaf de fa. Daniëls aan. De fa.
Daniëls uit het Belgische Zonhoven was geen onbekende voor onze vereniging omdat ze al vele jaren
uniformen voor de verenging maakt.
Op bezoek bij andere uniformenleveranciers, wederom vele keuzes en voorbeelden. Na een
degelijke voorbereiding en na vele bezoeken werd de keuze gemaakt voor een uniform bij de fa
Daniëls. Dit uniform werd aan de leden gepresenteerd waarbij leden konden aangeven wat ze mooi
vonden en of er ook nog zaken waren welke verbeterd konden worden.
Op 4 juni 2017 kon Banholt en Terhorst tijdens de bronk kennis maken met de nieuwe uniformen. De
reacties waren in het algemeen positief en de meerderheid vindt de gedurfde kleurstelling mooi.
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Axel wordt ontzettend bedankt voor alle inspanningen welke hij heeft geleverd bij het realiseren
van onze nieuwe uniformen. Natuurlijk wordt ook ons steuncomite bedankt voor het financieren van
onze nieuwe prachtige uniformen.
Dank aan Sjef Troisfontaine voor de mooie foto’s. Kijk op de website voor meer foto’s.

Persbericht nieuwe uniformen Koninklijk Erkende Harmonie en Klaroenkorps Amicitia
Banholt
Zondag 4 juni wordt opnieuw een historische dag in de rijke geschiedenis van de Koninklijk
Erkende Harmonie en Klaroenkorps Amicitia Banholt.
Aan de vooravond van het 125-jarig bestaan, welk gevierd wordt in 2018, wordt de
vereniging namelijk letterlijk geheel in een nieuw jasje gestoken.
Het steuncomité van harmonie Amicitia Banholt heeft namelijk de financiële middelen
beschikbaar gesteld voor de aanschaf van nieuwe uniformen, ter vervanging van de
uniformen die bij het 100-jarig jubileum in gebruik zijn genomen.
In de afgelopen maanden is kleermaker Daniëls druk in de weer geweest met het
vervaardigen van 80 nieuwe uniformen voor alle muzikanten van Amicitia.
Inmiddels is dit de 4e keer dat de vereniging van complete uniformen wordt voorzien en
traditiegetrouw zal ook dit uniform bestaan uit de hoofdkleur groen, de kleur waaraan
Amicitia al sinds midden vorige eeuw herkenbaar is. In overleg met de leden zijn er wel
andere accenten aangebracht op het uniform in vergelijking met voorgaande uniformen.
Tijdens de Bronkprocessie op 4 juni a.s. zullen de muzikanten van Amicitia voor het eerst de
nieuwe uniformen dragen en bij het rustaltaar in Terhorst zal pastoor René Graat omstreeks
10.30u deze uniformen inzegenen.
Oude uniformen worden voor een schappelijke prijs verkocht aan eenieder die hierin is
geinteresseerd. Bij interesse svp contact opnemen met bestuurslid Axel Denis.

5/17

2017 02

April ‘17 – juli ’17

Pinksterkermis 2017

Het weekend van 4 juni ’17 was een prachtig pinksterweekend, niet te warm en ook niet te koud,
precies goed op het juiste moment.
De Jonkheid van Tebannet en Terhorst had weer alle zaken netjes in orde. ’s Ochtends werd de den
neergelaten en voor het eerst werden opnames gemaakt uit de
lucht van het vallen van d’r den. OM ca 10.30 uur blies Kaptein Paul
Waterval op zijn toeter en de stoet met zo’n 35 paarden ging
onderweg om de 137e St. Gerlachusden te halen in het bos bij
Epen. Omstreeks 19.30 uur op tijd terug in Tebannet met de 137e
den. De getrouwde mannen zorgden ’s avonds dat de St.
Gerlachusden weer kaarsrecht naast de kerk overeind stond.
Onze vereniging heeft traditioneel tijdens de
broonk en kermis prachtig acte de présence
gegeven. Helemaal in nieuwe uniformen
konden de inwoners van Tebannet en Terhorst
kennis maken met onze nieuwe uniformen.
Nieuw, hetzelfde, anders, rood, platte pet.
Bijeenkomst bij het parochiehuis waar Esther
en Roger nog voor een drankje en versnapering
hadden gezorgd.

Het voltallig college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten nam dit
jaar deel aan de bronk en ook zij konden kennis maken met de nieuwe ‘look’ van Amicitia. Uit
gesprekken met B&W bleek dat de nieuwe uniformen ook bij hen goed in de smaak vielen.
Een voltallige Harmonie en Klaroenkorps nam deel aan de ‘broonk’ op 4 juni. Om 10.00 uur stipt
werd de processie gestart met de processiemars La St.-Hubert (Marche de procession avec clairons
et tambours) van Louis Gasia. Harmonie en Klaroenkorps gezamenlijk musicerend onderweg naar
Terhorst. Niet alleen nieuwe uniformen maar nieuw was ook de opstelling van het korps. In rijen
van vijf werd opgesteld en gemusiceerd en dus geen gezamenlijke mars in rijen van acht. Prima
opstelling en een en ander is goed verlopen.
In Terhorst bij ’t Kapelke (Heiligenhüske) aangekomen werd het Tantum Ergo gezamenlijk met
Zangkoor Avanti onder leiding van Marc Houben ten gehore gebracht. In Terhorst werden onze
nieuwe uniformen deskundig, met zeer goed en veel wijwater door Pastoor Graat ingezegend.
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Na alle verdere zaken werd de processie
vervolgd richting Tebannet naar de
Mheerderweg om bij de Fam.
Schrijnemakers bij ’t tweede
Heiligenhüske te stoppen. Alle
plichtplegingen werden gedaan, de weg
werd vervolgd via de Pastoor Penderstraat
naar ‘oonder in gen durrep’. Ergens
onderweg had onze dirigent Frans
Bemelmans zijn plekje tussen het bestuur
ingenomen. “Oonder in gen durrep” ook
wel “a gen kruuskes”genaamd werd bij
het derde Heiligenhüske gestopt. Nadat
zangkoor, harmonie, Meneer Pastoor , de Joonkheid en anderen alle zaken hadden gedaan die
moesten worden gedaan werd de processie vervolgd naar de Lourdesgrot. Aan de Lourdesgrot werd
‘Aan u O Koning der Eeuwen’ gespeeld en
gezongen waarna onze vereniging voorop
ging naar de kerk waar de ‘broonk’ werd
afgesloten.
Alle leden van de vereniging, steuncomite
werden op een consumptie getrakteerd
door harmoniebestuur én door Café d’r
Boemeler, waarvoor hartelijk dank.
Het bestuur ging traditioneel inclusief
dirigent en ere-leden voor een kleine
afdronk naar de pastorie waar Meneer
Pastoor René Graat trakteerde. Het duurde
voor veel leden nog lang voordat de dorst
geheel was gelest.
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Op Maandag speelde de harmonie om 9.45 uur
enkele marsen voor de WOCO (Woord en
Communiedienst). Een goede opkomst zorgde
voor goede muziek, na de WOCO werden
wederom (traditioneel) marsen gespeeld en de
cafés bezocht. Ook werd al gestart met het
blazen van ‘Reij’ marsen (‘never spoil a good
moment; vertaald: als de gelenheid er is moet
je er gebruik van maken). Gezellig en iedereen
vond het prachtig. Vanaf 13.30 uur het
middagprogramma van jonkheid en cafe D’r
Boemeler. Het duurde tot in de late uurtjes
voordat de dorst was gelest.
Leden werden van
harte bedankt!

Op dinsdag startte het programma voor onze vereniging om 18.00 uur
bij Café d’r Boelemer. Na het (traditioneel) Limburgs kwartiertje werd
gestart met de rondgang door Tebannet. Met Jonkheid, kinderen,
volgers in Reij naar ‘der Berrig’ waar bij Harrie (sinds dit jaar erelid van
de vereniging) en Mien Bendermacher een consumptie werd genoten.
Na een kort dankwoord door de voorzitter werd de weg vervolgd naar
het Gouden Bruidspaar Lenie en Jef Willems-van Mulken. Zij vierden op
29 april 2017 hun 50 jarig huwelijk. Onze vereniging kon helaas op deze
dag gezien de vakantieperiode en vele andere verplichtingen geen serenade brengen en dat werd nu
zeker ingehaald. Sjef, Lenie en kinderen werden door de voorzitter toegesproken en gefeliciteerd.
Er werd een klinkende serenade gebracht waarna bier en fris
goed smaakten.
Verder naar ‘de Hei’. Stoppen bij de Fam. van den Houdt, een
consumptie nuttigen en aansluitend een dankwoord door de
voorzitter. Hierin werden ook de Hei-op feesten genoemd en
het gebruik van de landerijen en materialen.
Verder op weg naar de Pastoor Engelenstraat bij Edmon en
Gemma van den Hove. De jeugd komt hier ieder jaar graag
omdat er ijs is. Voor de grote kinderen is er bier en jonge klare!
Fris was er ook.
Vervolgens werd gestopt bij Brigitte en Guido Lardinois waar de
drank wederom goed smaakte. Het lijkt wel een drankfestijn?
Tot slot op weg naar de kerk waar de rondgang werd afgesloten
door het spelen van diverse Reij marsen.
Jonkheid voorop, kinderen en anderen mee. Omstreeks 21.30 uur
werd de Reij afgesloten en werd de kermis in het café nog een
paar laatste uurtjes voortgezet.
Het bestuur dankt alle leden
voor de zeer goede opkomst en
presentatie, ‘gruutsch’ is het
woord dat hierbij past.
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Op 18 juni was het klaroenkorps te gast tijdens het schuttersfeest in Houthem.
Op het prachtige landgoed St.Gerlach in
Houthem werd op 18 juni 2017 een schutters- en
verboederingsfeest gehouden.
Vanaf 14.30 uur vertrok de optocht met een
twintigtal schutterijen en het klaroenkorps door
de Houthemse straten met defilé bij de
parochiekerk. Het Klaroenkorps nam als laatste
korps deel aan de optocht en de voorbereidingen
in het kader van het WMC waren duidelijk
zichtbaar.
Toeschouwers waren zichtbaar onder de indruk
van muziek en marsorde.
De optocht werd mede gade geslagen door onze
ere-instructeur Theo Lodewick en echtgenote
Annie. De temperatuur op deze zondag was
ontzettend hoog zodat er nog lang is nagenoten.
Na afloop werd met Theo en hij had (zoals we
hem kennen) nog tips om de ‘puntjes op de i’ te
zetten.

Afsluiting van het muzikale seizoen tijdens het zomeravondfeest
Op zaterdag 8 juli 2017 heeft ter afsluiting van het muzikale seizoen en voor het zomerreces het
traditionele zomeravondfeest plaatsgevonden. De leden van de harmonie en het klaroenkorps
inclusief bestuur waren om 18.30 uur ‘op d’r Cour’ bij de Familie Houbiers en Astrid. Het
steuncomité zorgde wederom voor de 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.
Pastoor Graat ging ook dit jaar weer voor in de H. Mis
die muzikaal werd opgeluisterd door onze harmonie.
Alle stoelen en banken waren bezet en vele aanwezigen
moesten de H. Mis staand bijwonen. Om circa 19.15 uur
was de Mis afgelopen.
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Daarna namen de leden van jeugdorkest Mherimba plaats bij het harmonieorkest en onder leiding
van Marc Houben werden er door Harmonie en Mherimba enkele mooie stukken uitgevoerd. Zo kon
worden geluisterd naar onder andere Clarinet Cocktail en God Save the Queen. Het publiek was
enthousiast en het optreden werd afgesloten met een mooie pasodoble Consuelo Ciscar. Tijdens het
concert was ook een inleen-bekkenist aanwezig (zie foto boven). Moet nog veel oefenen!!
Daarna speelde de harmonie onder leiding van Frans Bemelmans
nog enkele leuke stukken waaronder Böhmischer Galopp, 76
Trombones, Strike up the band en What a wonderful world. Het
publiek bedankte de harmonie en dirigent met een hartelijk
applaus.
Daarna nam het klaroenkorps het stokje over en werd in de
Dalestraat opgesteld in startopstelling voor het optreden van het
WMC. Opmars, daarna de stukken die tijdens het WMC worden
beoordeeld en tot slot afsluiting met de afmars van het terrein van
het Parkstad Limburg Stadion. Een zeer verdienstelijk optreden
werd afgesloten en een aanmoediging voor het WMC optreden in
vorm van een groot applaus.
Na het optreden van het klaroenkorps 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;
Geluidsinstallaties Fernand Tielens;
Leden van Harmonie en Klaroenkorps, dirigent Frans Bemelmans en instructeur Michel Smeets;
Leden van jeugdorkest Mherimba, dirigent Mark Houben en de begeleidingscommissie;
Het vele publiek aanwezig en
‘Last but not at least’ Fam Houbiers en Astrid Ronckers
Het bestuur van Amicitia Banholt
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Ledennieuws
Verjaardagskalender

JULI

AUGUSTUS
03 aug. Raymond Bastings
03 aug. Thijs Krauth
07 aug. Huub Loo
09 aug. Kim Lambrix
18 aug. Marc Houben
26 aug. Martijn Aarts
26 aug. Levi van Soolingen
27 aug. Robert Bours

1-jul Agnes Senden-Munnix
7-jul Jean-Louis Bours
10-jul Simone Mingels
11-jul Yvonne Lemlijn
14-jul Ruud Dodemont
Mandy Weusten-Stollman
18-jul Sanne Bours
22-jul Glenn Lardinois
23-jul Jef van den Houdt
28-jul Richard Jongen
SEPTEMBER
6 sept. Huub
HuubDeckers
Deckers
9 sept. Romy Waber
18 sept. Peter Clairbois
23 sept. Ellen Giebels
23 sept. Karina Brouwers
25 sept. Marie-José Roijen-Theunissen
25 sept. Wendy Roijen-Zegers
26 sept. Lotte Bours
27 sept. Luc Flamand
27 sept. Britt Mackus

Nieuwe leden:
Nieuw bestuurslid bij Amicitia
Op de bestuursvergadering van dinsdag 11 juli mocht het bestuur John Pelzer
begroeten als nieuw aspirant bestuurslid van onze vereniging. John woont
een tweetal jaar binnen ons dorp en is ook wel bekend als de vriend van
Marly Roijen. John is sowieso geen onbekende omdat hij al diverse malen
heeft geholpen bij activiteiten van de vereniging.
Hij heeft een muzikale carrière achter de rug bij diverse
muziekverenigingen, maar moest helaas zijn actieve periode wegens
omstandigheden beëindigen. Amicitia is ontzettend blij om John te
verwelkomen als bestuurslid en wensen hem natuurlijk ontzettend veel succes.
Leden en bestuur van Amicitia
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Geboren
Geboren Jelle, zoontje van Nadine Aarts en Thijs Krauth. Grootouders Aliny en Rob Krauth zijn
natuurlijk reuze trots op hun kleinzoon.

Van harte gefeliciteerd

Beschermvrouw Fien Opreij 50 jaar getrouwd
Op 8 april 2017 was het echtpaar Fien en Sjef Opreij-Bendermacher 50 jaar getrouwd. Op 29 april
werd het gouden echtpaar in de bloemetjes gezet. Het feest begon met een H.Mis in de Margarita
kerk te Margraten en werd muzikaal opgeluisterd door onze eigen harmonie.
Het was een prachtige mis die werd voorgegaan door Pastoor Janssen en waarbij ons
harmonieorkest onder leiding van Frans Bemelmans (hij was op deze dag jarig en werd door de
leden op een fles wijn getracteerd) zich van zijn beste kant heeft laten horen. Het orkest was bijna
compleet ondanks dat het feest midden in de voorjaarsvakantie was.
Ook Fien en Sjef, kinderen en kleinkinderen waren ontzettend blij met de opluistering van Amicitia.
De leden van de harmonie werden na de mis door het gouden bruidspaar uitgenodigd op vlaai en
drank hetgeen goed in de smaak viel.

Fien en Sjef van harte gefeliciteerd met het gouden jubileum en de hele Amicitia familie wenst
jullie nog vele jaren samen in een goede gezondheid.
Bestuur en leden Amicitia
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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

St. Gerlachus wandeltocht gaat in 2017 niet door
De St. Gerlachus wandeltocht stond dit jaar gepland op 10 september 2017. Door omstandigheden
kan deze tocht helaas dit jaar niet doorgaan.
Het steuncomite

WMC deelname Klaroenkorps 2017
De voorbereidingen voor de 18e editie van het Wereld Muziek Concours (WMC) Kerkrade lopen op
zijn eind om volledig voorbereid te zijn op het optreden op 30 juli 2017 om 13.27 uur. De
maandenlange voorbereidingen onder leiding van Michel Smeets bijgestaan door Bert Offermans (uit
Noorbeek) en tamboer Maître John Munnix zullen dan in de praktijk gebracht moeten worden.
Op zondag 16 juli vond er een try-out plaats op het kunstgrasveld van VV Eijsden waarbij een eerste
visitekaartje werd afgegeven. Jurylid Rob Janssen heeft laatste tips gegeven en de opnames van het
optreden zijn
bestudeerd. De puntjes
moeten verder op de
welbekende ‘i’!

Op dinsdag 18 juli werd in het Parkstad Limburg Stadion geoefend onder het toezicht van ereinstructeur Theo Lodewick. Ook Theo heeft nog enkele tips gegeven om het optreden in Kerkrade
verder te verbeteren. Op youtube zijn opnames te zien van het oefenen
https://www.youtube.com/watch?v=j2vWMpcqGJM&t=159s
De laatste week van de voorbereiding begint en de redactie is ervan overtuigd dat er met een goed
resultaat naar Banholt uit Kerkrade zal worden teruggekomen.
Veel succes
Rabobank heeft toegangskaartjes als
sponsoring van onze verenging ter
beschikking gesteld.
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Zondag 30 juli 2017 WMC dag voor Amicitia
De supportersbussen vertrekken om 9.45 uur stipt, bijeenkomst om 9.30 uur aan de harmoniezaal.
Terugreis naar Banholt van de eerste bussen is omstreek 18.00 uur. Er zullen op 31 juli omstreeks
18.00 uur ook bussen (inclusief leden van het klaroenkorps) naar Kerkrade centrum reizen om het
WMC-feest af te sluiten. Omstreeks 21.00 u / 22.00 u zullen deze bussen naar Banholt terugkeren.
Er zijn nog enkele kaartjes voor supporters bij Amicitia beschikbaar. Deze kunnen worden
aangevraagd bij Ruud Dodemont.
Op maandag 31 juli is er bij een goed resultaat een receptie in de harmoniezaal waar iedereen
welkom is. De receptie start om 19.30 u.

Boete Boemele tijdens Augustuskermis Banholt
Inmiddels voor de 7e keer zal er op zondag 27 augustus tijdens de
augustuskermis weer een kapellenfestival plaats vinden. De
Boemelkapel heeft wederom een aantal bevriende kapellen bereid
gevonden om deze middag muzikaal op luisteren met als thema
Boete Boemele.
Dit betekent dat er onder het genot van een hapje en een drankje
genoten kan worden van gezellige muziek. Dit alles vindt plaats in
de openlucht op het dorpsplein bij de kerk.
De deelnemende kapellen zijn :
- Böhmische Freunde;
- Kamaradski;
- onze eigen Boemelkapel.
Kortom; een muzikaal prachtig programma wat u aangeboden
wordt op de kermiszondag van de Augustuskermis.
Er wordt gestart om 14.00 uur en de entree is geheel gratis!

Stimmung Im Biergarten
Na een tweetal mooie en gezellige edities zal
op zaterdag 14 oktober 2017 de derde editie
plaatsvinden van Stimmung Im Biergarten!
De volgende drie kapellen zullen deze avond
muzikaal opluisteren:
Boemelkapel Banholt, Maasgalmkapel uit
Kessenich en Stolz Ohne Holz uit Bocholtz.
Tussendoor zal DJ Wiener Jack voor
entertainment zorg dragen.
Daarnaast bestaat er wederom de mogelijkheid
om deel te nemen aan een heerlijk eetbuffet.
De aanwezige toeschouwers van eerdere jaren
waren vol lof over deze gehele avond.
De entree voor deze avond bedraagt € 12.50 inclusief deelname eetbuffet.
Losse entree is € 7.50.
Indien uw interesse gewekt is, kunt u zich vanaf heden al aanmelden per mail of telefonisch bij
Guido Lardinois (g.lardinois@hetnet.nl / 043-4571210)
Deze avond zal plaatsvinden in de Harmoniezaal van Banholt.
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Romy & Thies gaan trouwen
Op 16 september 2017 treden Romy en Thies in het huwelijk en onze vereniging zal hen een
klinkende serenade brengen.

Muziekfederatie Limburg Zuid-West
Mars- en showwedstrijden 2017:
Organiserende vereniging: Harmonie Diligentia Eckelrade
Datum: 3 september 2017

Simone Mingels nam succesvol deel aan de Finale Jonge Solisten
Simone Mingels heeft op 25 juni aan de Finale Jonge Solisten van de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen deelgenomen. De deelnemers aan deze Finale
werden geselecteerd via voorrondes. De jury bestond uit de heren Jos van de
Braak en Fried Dobbelstein. Simone deed mee in de 2e divisie, samen met 8
andere muzikanten. Ze behaalde daar met haar solo “Earth” een score van 89
punten, en werd daarmee 4e!
Simone, van harte gefeliciteerd met het geweldig mooie resultaat, namens de
hele Amicitia familie!
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Introductie AMV op basisschool
Op maandag 10 juli was de introductie van de AMV op Basisschool de Den.
Dit jaar was er gekozen voor een nieuw format, waarbij leerlingen van Banholt en Mheer enkele
stukjes gezamenlijk ten gehore brachten. Marc Houben had hiervoor de muziekstukjes uitgezocht en
na een korte repetitie was iedereen er klaar voor. De leerlingen van de groepen 3 en 4 konden op
deze manier al de verschillende instrumenten zien en horen. Alle leerlingen uit groep 3 en 4 hebben
een aanmeldingsbrief gekregen en kunnen zich op deze manier aanmelden om in september te
beginnen met de blokfluitlessen bij onze lerares Ellen Giebels.
Leerlingendag
De jaarlijkse leerlingendag wordt georganiseerd op 16 september. Het beloofd wederom een mooie
dag te worden waarbij klein en groot zich kostelijk zullen amuseren.

Activiteiten Mherimba
Mherimba te gast in de tuin van kasteel Mheer
Na het optreden met onze eigen harmonie Amicitia tijdens het
zomeravondfeest was er de dag erna op 9 juli een optreden tijdens de
afsluiting van het muzikaal seizoen in Mheer. Er werd opgetreden in de tuin
van het kasteel voor een publiek dat bestond uit inwoners van Banholt,
Terhorst en Mheer. Onder leiding van dirigent Marc Houben werd een
prachtig programma gespeeld dat eenieder kon bekoren.

Mherimba; Mheer, Banholt en Noorbeek
Zoals in een van de vorige edities van de nieuwsflits aangekondigd bestaat het jeugdorkest
Mherimba op dit moment uit de jeugdleden van Amicitia Banholt en St. Cecilia Mheer. Na de
vakantie zullen ook jeugdige leden van Harmonie Berghalm uit Noorbeek deel gaan uitmaken van
Mherimba. Een goede zaak om de jeugd van de kerkdorpen gezamenlijk muziek te laten maken.
Leden van Berghalm Noorbeek van harte welkom bij jeugdorkest Mherimba.

17/17

