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Koninklijk Erkende
Harmonie Amicitia Banholt
Het jaar 2018 is een bijzonder jaar voor de Koninklijk Erkende Harmonie Amicitia Banholt.
Het Banholter muziekgezelschap viert namelijk op zondag 22 april 2018 een bijzonder
jubileum; het 125-jarig bestaan. In de aanloop naar het 100-jarig bestaan van de harmonie in
1995 werd door de auteurs van het boek “Amicitia Banholt, 100 jaar onderweg” ontdekt dat de
harmonie eigenlijk al in november 1893 is opgericht. In een krantenartikel van 10 november
1893 wordt melding gemaakt van de oprichtingsvergadering. Voor 1893 werd er overigens in
Banholt ook al volop gemusiceerd, want de Harmonie St. Cecilia uit Mheer telde veel Banholter
muzikanten. Op het Grande Festival International in Eijsden op 8 juli 1894 werd door de jonge
harmonie immers al meteen een prijs in de wacht gesleept en gaven zij enkele oudere
muziekverenigingen het muzikale nakijken. Tot voor kort heeft men 1895 in Banholt als
oprichtingsjaar voor de harmonie gehanteerd. Dat was immers het jaartal dat prijkte op de eerste
drapeau die in 1895 werd aangekocht. De laatste jaren is regelmatig ervoor gepleit om de
historische fout m.b.t. het oprichtingsjaar, recht te zetten en het oprichtingsjaar aan te passen
aan de daadwerkelijke historie. De roep om aanpassing van het oprichtingsjaar werd in de
algemene ledenvergadering van 2017 gehonoreerd en dat betekent dat Banholt met recht en
trots dit jaar het 125-jarig jubileum van haar harmonie gaat vieren.
Op 22 april vindt ‘Op gen Hei’, alwaar jaarlijks de Hei-Op feesten worden georganiseerd, een
plechtige Jubileum-mis plaats, met aansluitend dorpslunch, receptie en feestmiddag. Deze
locatie is nauw met Amicitia verbonden. Immers worden hier dit jaar voor de dertigste keer de
Hei- Op-feesten georganiseerd door het steuncomité van de harmonie en deze locatie is
eigendom van de familie van den Houdt, waarvan vader Piet van den Houdt in het midden van
de vorige eeuw de voorzittershamer van Amicitia heeft gehanteerd.
De Heilige Mis, met pastoor Graat als voorganger, begint om 11.00u en wordt muzikaal
opgeluisterd door de jubilerende Harmonie en haar klaroenkorps en Gemengd Zangkoor Avanti
uit Banholt. Tijdens deze Heilige Mis zal de nieuwe drapeau, geschonken door beschermvrouwe
mevrouw Fien Opreij-Bendermacher, worden gepresenteerd en ingezegend. Aansluitend zijn
alle inwoners van Banholt en Terhorst uitgenodigd voor een grote dorpslunch. Om 14.00u start
de receptie waarvoor iedereen is uitgenodigd. Tijdens de receptie zal de 125-jarige harmonie
worden gehuldigd, evenals een 7-tal jubilarissen, te weten Romy Rademakers-Waber (15 jaar
lid), Roland Roijen (25 jaar lid), Roger Flamand (25 jaar lid), Peter Munnix (40 jaar lid), Huub
Moonen (40 jaar lid) en dirigent Frans Bemelmans (25 jaar lid van de LBM). Bianca Willems
wordt gehuldigd omdat ze 25 jaar meespeelt in het jeugdorkest.
Na afloop van de receptie is er een gezellige en muzikale feestmiddag voor iedereen, welke
wordt opgeluisterd door Funky ‘D.
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De informatie die in deze Amicitia
Nieuwsflits is te lezen is ook beschikbaar
op onze website.
Ga naar: www.amicitiabanholt.nl

Inhoud

Planning ..................................................................................................................................... 3
Activiteiten ............................................................................................................................... 4
Feestende vereniging AMICITIA 1893 ................................................................................... 6
Programma Hei Op Feesten 2018 bekend ........................................................................... 7
Ledennieuws ............................................................................................................................. 7

2/11

2018 01 periode jan 18 – mrt ’18

Planning
8-apr
10-apr
11-apr
14-apr
14-apr
16-apr
20-apr
21-apr
22-apr
28-apr
6-mei
8-mei
11-mei
20-mei
21-mei
22-mei
12-jun
17-jun
30-jun
8-jul

Mherimba Noorbeek
Ophalen oud papier
Extra repetitie harmonie
Mherimba Heel
Amicitia concertwedstrijden
Gezamenlijke repetitie
Gezamenlijke repetitie
30e Hei-op feesten
H.Mis Jubileum 125 jaar
30e Hei-op feesten
Kindercommunie
Ophalen oud papier
Gezamenlijke repetitie met Avanti
Pinksterkermis, Processie
Pinksterkermis
Pinksterkermis , rondgang
Ophalen oud papier
Klaroenkorps Bad Munster Eiffel
Zomeravondconcert
Marswedstrijden St Geertruid

13.00
17.45
19.30
12.00
21.30
20.00
19.30
20.00
11.00
20.00
8.30
17.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

9.30 uur
10.45 uur
18.00 uur
17.45 uur
nader bekend te maken
19.00 uur
nader bekend te maken

Ophalen papier aanwezig aan harmoniezaal 17.45 uur
Groep 4 Dinsdag 10 april
Bendermacher Frank
Munnix
Jim
Tielens
Dennis

Groep 5 Dinsdag 8 mei
Dennis
Axel
Mingels
Erwin
Pitti
Raymond

Groep 6 Dinsdag 12 juni
Bendermacher Bart
Lardinois
Glen

Groep 7 Dinsdag 10 juli
Bours
Willy
Hendrikx
Brian
Essers
Richard

(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 taken
overdragen.)
Activiteiten Amicitia Pinksterkermis
Vrijdag 18 mei;
Gezamenlijke repetitie harmonie en klaroenkorps, aanvang 20.00 uur
Zondag 20 mei;
Broonk, bijeenkomst 9.45 uur bij parochiehuis, vertrek processie
10.00 uur
Maandag 21 mei;
Harmonie speelt voor en na heilige Mis; bijeenkomst 10.45 uur aan kerk
Dinsdag 22 mei;
Rondgang door Tebannet, vertrek 18.00 uur bij Cafe d’r Boemeler.
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Activiteiten
Prins Ronald 1 van de Boemelère
Op 5 januari werd Ronald Bendermacher tijdens een prachtige carnavalszitting uitgeroepen tot Prins
Ronald 1 van de Boemelère. Niet voor iedereen een verassing want de naam van Ronald werd al
meerdere jaren genoemd als een van de gegadigden
voor prins van de Boemelère.
Ons korps bracht tijdens de prinsenreceptie op
zaterdag 3 februari een klinkende serenade aan
Prins Ronald, echtgenote Wendy en Jeugdprins
Bradley. Tevens werden jubilarissen Dion, Roel,
Raymond en Nicky van harte gefeliciteerd met hun
11 jarig jubileum bij CV de Boemelère.
De prinsenreceptie werd druk bezocht en de ‘auw
wieverbal’ was wederom een ware happening met
de traditionele Boemelère polonaise.
Op zondag 11 februari was de traditionele H. Mis en
op maandag 12 februari de optocht tijdens prachtig
weer.
Een hele mooie en unieke optocht waar Prins
Ronald en Jeugdprins Bradley volop van hebben
genoten.

Het bestuur bedankt alle werkers, zaalbeheerder,
poetsers voor alle werkzaamheden tijdens de
carnavalsactiviteiten in de harmoniezaal.

St. Gerlachuskermis
Op zondag 7 januari 2018 werd door de harmonie de H.Mis ter ere van onze
patroonheilige Sint Gerlachus muzikaal opgeluisterd. Het was een verdienstelijke
opluistering onder leiding van Marc Houben.
Dank aan alle aanwezige leden voor de opluistering van deze H. Mis.
Het bestuur
Na de H. Mis werd er nog verder ‘gevierd’ in cafe D’r Boemeler en in het Voshoes.
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Klaroenkorps nam deel aan het drumbandfestival in Margraten
Op zaterdag 24 maart nam het klaroenkorps in Margraten deel aan het drumbandfestival dat
georganiseerd werd door Harmonie Concordia uit Margraten. Om 21.30 uur was het klaroenkorps
gepland voor een optreden in zaal ‘Os Heim’.
Niet alleen is het klaroenkorps qua instrumenten een ander
korps dan alle andere slagwerkkorpsen. Ook het totale optreden
inclusief opkomst, introductie en afmars was als vanouds en laat
marsdiscipline zien.
De binnenkomst in de zaal vond plaats met de mars Limburgs
Roem waarna de marsen Trompetters Voor en La Cravatte
Rouge werden gespeeld.
De laatst genoemde mars is speciaal voor het klaroenkorps door
instructeur Michel Smeets geschreven en is geinspireerd door…
Ook Michel droeg voor de gelegenheid een rode stropdas.
Blijkbaar was deze stropdas volledig verwarrend voor
muziekfederatievoorzitter Bert van Dijk. In zijn aankondiging
noemde hij als instructeur van het klaroenkorps Andre ??, maar
wat Michel ook tegen Bert zei, hij bleef in deze naam
volharden, het stond immers op zijn papiertje.
Het werd een mooi optreden dat door jurylid Jo Zinsen
werd beloond met het predicaat zeer goed. Als enige
korps in de eerste divisie. Het jurylid schreef in het
juryrapport ‘ik heb genoten van jullie totaalsound’.
De afmars werd uitgevoerd met de mars Our Band.
Bert gaf na afloop van het optreden toe dat hij een
foutje bij de aankondiging had gemaakt en bedankte
Michel en het klaroenkorps voor het mooie optreden.
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Jubilarissen Amicitia
Op 22 april tijdens het 125 jarigbestaansfeest wordt niet alleen onze vereniging in het zonnetje
gezet, maar zullen tevens een zevental jubilarissen gehuldigd.
De jubilarissen zijn:
 Romy Rademakers-Waber 15 jr.
 Roland Roijen 25 jr.
 Roger Flamand 25 jr.
 Frans Bemelmans 25 jr.
 Peter Munnix 40 jr.
 Huub Moonen 40 jr.
 Bianca Willems 25 jr.

Feestende vereniging AMICITIA 1893
Het programma voor zondag 22 april op locatie feestloods Hei-Op Feesten
H. Mis met inzegening nieuwe drapeau, aanvang
11.00 uur.
Lunch
12.30 uur
Tractor Tour Tocht vertrekt na de lunch om
14.00 uur.
Receptie Amicitia en jubilarissen
14.00 uur – 16.00 uur
Muzikale middag met Funky D
tot ca. 19.00 uur
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Programma Hei Op Feesten 2018 bekend
De Hei op Feesten beginnen op zaterdag 21 april
mei. Op deze avond zal er voor de 6e 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.
Op zondag 22 april is het grote jubileumfeest van
onze vereniging en het 30 jarige bestaan van de Heiop feesten. Lees verderop over het programma op
deze dag.
Q-Music - De Foute Party op zaterdag 28 april. Net
als in 2017 zal de populaire radio zender Q-Music met
hun Q-Party het aanwezige publiek vermaken. In
2017 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.
Alle leden worden verzocht naar de werklijsten te kijken en tijdig aanwezig te zijn. De leden van
het steuncomite worden van harte bedankt voor alle inspanningen.
Het bestuur

Ledennieuws
Gestopt bij Amicitia
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Axel Dennis aangegeven zijn functie als bestuurslid
wegens persoonlijke omstandigheden niet te verlengen. Hoewel zijn besluit betreuren willen we Axel
ontzettend bedanken voor de inzet als bestuurslid voor onze vereniging.
Richard Bastings en Thijs Krauth hebben hun lidmaatschap bij het klaroenkorps opgezegd.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Harmonie en
Klaroenkorps Amicitia een zogeheten privacy policy vastgesteld. In deze policy staat vermeld op welke
wijze Amicitia omgaat met persoonsgegevens. De privacy policy staat op de website van onze
vereniging.
Zie onderstaande link. http://www.amicitiabanholt.nl/info/privacy-policy/
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Verjaardagskalender

APRIL
2-apr Sonja Bendermacher-Hamaekers
Joyce Steijns
3-apr Peter Houben
6-apr Jos Bendermacher
13-apr Frens Pasmans
16-apr Nico Bastings
23-apr Dave Flamand
26-apr Wiel Roijen
Jef Tielens
29-apr Frans Bemelmans
30-apr Frank Bendermacher

JUNI

M EI
1-mei Nicky
Tossings
2- mei Raym
ond Pitti
3- mei Marie
ke Deckers
6-mei Harie
Bendermache
r
Roger Munni
x
Stijn Denis
16- mei Alin
y Krauth- Go
essens
21-mei Ludi
Hambeukers
21- mei Joep
Braam
22-mei Rob
in Bendermac
her
23- mei Rac
haël van Soo
lin
gen
26-mei Fleur
Bendermache
r
28-mei Richa
rd Essers
29- mei Léo
n Simons
31-mei Lisa
Essers
JULI

6-jun Jeuf Roijen
11-jun John Munnix
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

1- jul Agnes Senden
-Munnix
7- jul Jean- Louis Bo
urs
9- jul Sander Flam
and
10-jul Simone Min
gels
Thijs Houben
11-jul Yvonne Lem
lijn
14-jul Ruud Dode
mont
Mandy WeustenStollman
18-jul Sanne Bour
s
22-jul Glenn Lardi
nois
23-jul Jef van den
Houdt
24-jul Maico Flama
nd
28-jul Richard Jo
ngen

Huwelijk tussen Frans Bemelmans en partner Esther
Op zaterdag 7 april stapte onze dirigent Frans Bemelmans in het
huwelijksbootje met zijn partner Esther. Frans en Esther hadden ervoor
gekozen geen officiële receptie te houden, maar aangegeven het leuk te
vinden als er muzikanten van Frans zijn verenigingen (Reuver, Vijlen,
Brunssum en Banholt) een muzikale felicitatie wilden komen brengen.
Alle vier de orkesten hadden hier invulling gegeven en onder leiding van
Marc Houben werden twee marsen gespeeld en natuurlijk ‘Lang zullen ze
leven’. Het net in huwelijk getreden echtpaar genoot zichtbaar.
Mooi plaatje toch.
Van harte gefeliciteerd en een prachtige toekomst gewenst.
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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 2018
De algemene ledenvergadering werd gehouden op zondagochtend 25 maart 2018 van 11.00 uur tot
12.45 uur. De vergadering werd geopend met de Christelijke groet, onderstaand de agenda van de
vergadering en een korte toelichting inzake besluiten.
1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Bestuursverkiezing
3. Notulen 122e Algemene Ledenvergadering en Jaarverslag 2017
4. Financieel verslag 2017
a) Toelichting financieel jaarverslag 2017
b) Verslag kascommissie over 2017
c) Verkiezing en benoeming nieuwe kascommissie
5. Mededelingen bestuur, dirigent en instructeur
a) Leerlingen, opleiding
b) Instrumentarium
c) Repetitiebezoek
d) Mededelingen directie
6. Harmoniezaal
7. Rondvraag
8. Sluiting
Ad 2 bestuursverkiezing: Aftreedbaar:
W. Bours
Herkiesbaar
A. Denis
Niet herkiesbaar
R. Dodemont
Herkiesbaar
R. Essers
Herkiesbaar
H. Schwanen
Herkiesbaar
Nieuw bestuurslid:
John Pelzer
Ad. 3 Notulen, etc: geen bijzonderheden
Ad. 4:Geen bijzonderheden, Kascommissie was zeer tevreden over boeken. Nieuw lid van de
kascommissie is Frank Bendermacher.
Ad. 5: Ruud Dodemont gaf een toelichting over de leerlingenopleiding en de leerlingen. Tevens gaf
hij een toelichting op de nieuwe instrumenten en de vervanging van oude klarinetten.
 Romy Rademacher-Waber was ook dit jaar weer het lid van de harmonie dat het minst
aantal repetities miste en Joyce Steijns was bij geen enkele repetitie van het klaroenkorps
afwezig. Marc Houben gaf als dirigent van het jeugdorkest een toelichting op het wel en
wee van jeugdorkest Mherimba. Een woord van dank aan de vaste uithelpers en de
begeleiders, met name Sonja en Wendy Bendermacher. Dirigent Frans Bemelmans en
instructeur Michel Smeets waren niet bij de vergadering.
Ad. 7: Harmoniezaal: Peter Houben gaf een uitgebreidde toelichting op de plannen inzake de
verbouwing van de harmoniezaal. De tekeningen werden getoond en daarbij een mogelijke fasering.
Vervolgens gaf Sabrina Roijen een toelichting op het ontwerp dat ze heeft gemaakt ten aanzien van
de inrichting van het cafe gedeelte. De werkgroepen (Technisch en Financieel) gaan door.
Ad. 7: Enkele leden maakten hiervan gebruik.
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59e concerttreffen van de Muziekfederatie Limburg Zuid-West op 13 en 14 april
Liefhebbers en geïnteresseerden in HaFa-blaasmuziek kunnen op 13 en 14 april a.s. weer volop
genieten van prachtige en gevarieerde concertuitvoeringen. Dit jaar zullen de concertwedstrijden
voor de eerste maal plaatsvinden in de raadzaal in het huis van de burger van de gemeente EijsdenMargaten (Amerikaplein 1 te Margraten).
Het 59e concerttreffen van de Muziekfederatie Limburg Zuid West wordt door de Oude Harmonie St.
Cecilia 's-Gravenvoeren georganiseerd. De zeven deelnemende harmonieën en fanfares hebben zich
onder leiding van hun dirigenten terdege voorbereid. De deelnemende verenigingen zullen worden
beoordeeld door de heer Jacob Slagter, jurylid concertconcoursen HaFaBra.
Het concerttreffen begint op vrijdag 13 april. Vanaf 19.30 uur musiceren telkens om het uur de
orkesten van:
 Harmonie Concordia Margraten i.s.m. Harmonie St. Rosa Sibbe, o.l.v. Jos Dobbelstein
 Fanfare St. Blasius Cadier en Keer, o.l.v. Ben Essers
 Koninklijk erkende Fanfare St. Gertrudis St. Geertruid, o.l.v. Jos Dobbelstein
Op zaterdag 14 april gaat het concerttreffen om 18.30 uur verder met de orkesten van:
 Harmonie Sint Laurentius Bemelen, o.l.v. Ron Dalemans
 Harmonie Diligentia Eckelrade, o.l.v. Henk Haan
 Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer, o.l.v. Fried Dobbelstein
En ‘last but not least’ zal om 21.30 uur onze eigen
 jubilerende vereniging Koninklijk erkende Harmonie Amicitia Banholt, o.l.v. Frans
Bemelmans muziceren
Aan het slot van iedere avond wordt de juryuitslag bekend gemaakt.
Activiteiten Mherimba

Mherimba in Noorbeek
Op zondag 8 april sloot Mherimba de
voorspeelochtend in Noorbeek af. Het was een
pachtig optreden onder leiding van dirigent
Marc Houben. Dit concert was een goede
voorbereiding voor het concours in Heel.
Op zaterdag 14 april neemt Mherimba deel aan
het Eurofestival in Heel. Op de volgende pagina
staat een toelichting.
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Jeugdorkest Mherimba uit Banholt-Mheer-Noorbeek opnieuw naar Euro-festival in Heel.
Het Jeugdorkest Mherimba, bestaande uit muzikanten van de harmonieën van Banholt, Mheer en
Noorbeek neemt op zaterdag 14 april voor de derde keer in haar 6-jarig bestaan deel aan het Eurofestival in Heel, een concours voor Jeugdorkesten. Bij de deelname in 2014 wist het orkest het
predicaat ‘Goed’ te bemachtigen. In 2016 waardeerde de tweehoofdige jury de concertuitvoering
van Mherimba met het predicaat ‘Goed / Zeer Goed’. Jeugdorkest Mherimba zal onder leiding van
dirigent Marc Houben haar optreden openen met het inspeelwerk Suite Espaniola van componist Ivo
Kouwenhoven. Vervolgens zullen de twee beoordelingswerken ten gehore worden gebracht, te
weten: Dakota - Indian Sketches én Odilia - Pop Overture for Band, beide werken van Jacob de
Haan. Het juryteam bestaat uit de heren Jos van de Braak en Björn Bus, beiden in verleden én
heden dirigent bij zeer gerenommeerde blaasorkesten.
Het optreden van Mherimba staat gepland voor zaterdag 14 april om 12.00 uur in zaal Don Bosco in
Heel. De generale repetitie van Mherimba staat gepland voor vrijdag 13 april om 18.30u en vindt
plaats in Harmoniezaal Amicitia in Banholt. De begeleidingscommissie van Mherimba, de muzikanten
en dirigent nodigen muziekliefhebbers en supporters van harte uit de jeugdige muzikanten middels
hun aanwezigheid te steunen en te komen genieten van het jeugdig talent van Mherimba, zowel op
13 als 14 april.
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