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Koninklijk Erkende 
Harmonie Amicitia Banholt 

 
 
 

 
 
De informatie van deze Amicitia Nieuwsflits is ook beschikbaar op onze website.  
Ga naar: www.amicitiabanholt.nl  
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Het bestuur van 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 
 

 

 

 
 
Ophalen papier aanwezig aan harmoniezaal 17.45 uur 

 
(De eerst genoemde, 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). 
 
Augustuskermis zondag 26 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). 
 
 
  

ZOMERVAKANTIE
JEUGDORKEST MHERIMBA VAN 06 JULI T/M 17 AUGUSTUS
LEERLINGEN VAN 09 JULI  T/M  17 AUGUSTUS
HARMONIE VAN 06 JULI T/M 10 AUGUSTUS
KLAROENKORPS VAN 16  JULI  T/M  06 AUGUSTUS 

maandag 13 augustus 1e repetitie klaroenkorps na zomervakantie
dinsdag 14 augustus Ophalen oud papier
vrijdag 17 augustus 1e repetitie harmonie na zomervakantie
vanaf maandag 20 augustus Start muzieklessen voor de leerlingen.
zondag 26 augustus Augustuskermis, bezoek kerkhof en Rondgang.
vrijdag 7 september 1e repetitie Mherimba na zomervakantiezondag 9 september 29e St. Gerlachuswandeltocht 
dinsdag 11 september Ophalen oud papier.
zaterdag 15 september Mherimba leerlingendag (ovb)
zaterdag 15 september Mherimba leerlingendag (ovb)
zaterdag 29 september Serenade 50-jarig huwelijksfeest Elly en Funs Bendermacher-Gilissen
zondag 7 oktober Loterij-aktie Leerlingenopleiding 
dinsdag 9 oktober Ophalen oud papier
dinsdag 13 november Ophalen oud papier
zaterdag 17 november St. Ceciliamis Amicitia
zondag 18 november Amicitia Familiedag
ma t/m za 19 t/m 24 november Donateursaktie Harmonie Amicitia
zaterdag 24 november Jubileumconcert 125 jr Amicitia
dinsdag 11 december Ophalen oud papier

Groep 8 Dinsdag 14 augustus
Franssen Pierre
Munnix Thijs
Groep 9 Dinsdag 11 september Groep 10 Dinsdag 9 oktober
Lardinois Guido Deckers Huub
Tielens Stefan Bendermacher Bart

Knoppen Nick
Groep 11 Dinsdag 13 november Groep 12 Dinsdag 11 december
Flamand Maico Bendermacher Jos
Simonis Math Munnix Thijs
Schwanen Horrie
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Activiteiten 
 
 
59e concerttreffen van de Muziekfederatie Limburg Zuid-West op 13 en 14 april 
 
Liefhebbers en geïnteresseerden in HaFa-blaasmuziek waren op 13 en 14 april 2018 aanwezig bij de 
concertwedstrijden die voor de eerste keer plaatsvonden in de raadszaal in het huis van de burger 
van de gemeente Eijsden-Margaten. Het 59e concerttreffen van de Muziekfederatie Limburg Zuid 
West werd door de Oude Harmonie St. Cecilia 's-Gravenvoeren georganiseerd. Onze eigen harmonie 
was op zaterdag 14 april om 21.30 uur aan de beurt.  
Niet alleen de muzikanten hadden een gezonde spanning voor het optreden, maar ook lady-speaker 
Romy Rademakers-Waber. Romy 
kondige alle stukken met verve 
aan. Er werd achtereenvolgens 
gespeeld: Consuelo Ciscar, The 
Wind in the Willows, Rushmore, 
Slavia en als toegift de mars 
Jubillissimo. De deelnemende 
verenigingen werden beoordeeld 
door de heer Jacob Slagter, jurylid 
concertconcoursen HaFaBra. 
Jubilerende vereniging Koninklijk 
Erkende Harmonie Amicitia 
Banholt, o.l.v. Frans Bemelmans 
behaalde na een verdienstelijk 
concert het predicaat ‘goed’.  
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Hei-op feesten 

 
 

Zaterdag 21 april en zaterdag 28 april 2018 stonden 
voor de leden van ons steuncomite, de leden van 
onze vereniging en alle vrijwilligers in het teken van 
de 30e Hei Op Feesten. 
 
Ons steuncomite had wederom een prachtig 
programma samengesteld en het was een feest. 
Twee zaterdagen heeft de jeugd uit het heuvelland 
zich ontzettend vermaakt en werd wederom 
bevestigd dat de Hei-op Feesten de party and the 
place to be is. 
 
Voor onze vereniging, inwoners van Banholt en 
Terhorst en iedereen die op een of de andere manier 
bij Amicitia is betrokken, werd zondag 22 april 2018 
een onvergetelijke dag. Lees onderstaand voor een 
uitgebreid verslag van deze dag. 
 
Ons steuncomite heeft zich zoals altijd 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 2018. 
 
De familie Van den Houdt wordt natuurlijk ook wederom bedankt voor het beschikbaar stellen van 
de loodsen, landerijen en andere zaken. 
 
Het bestuur 
 

125 jaar Amicitia 
 
De eerste activiteit in het kader van het 125 jarig bestaan van Amicitia was ontzettend 
geslaagd. Zondag 22 april 2018 was het niet alleen een prachtige zonnige dag, maar ook een dag 
waar iedereen, die bij de festiviteiten aanwezig was, met volle teugen kon genieten. Onderstaand 
een beknopte beschrijving van hetgeen er allemaal heeft plaatsgevonden. 
Het Hei-op comité en de vele hulp hadden in de nacht van zaterdag op zondag de loods waar 'the 

90's party' had plaatsgevonden 
schoongemaakt en daarna alle tafels 
en banken voor de activiteiten op 
zondag gereed gemaakt. Om 9.00 uur 
's ochtends was iedereen weer present 
om alle zaken voor te bereiden en de 
puntjes op de ‘i’ te zetten. De 
feesthal was door de organisatie 
sfeervol aangekleed. 
 
Om 10.00 uur waren alle muzikanten 
van harmonie en klaroenkorps 
aanwezig om hun plek op de bühne in 
te nemen en te wennen aan de 
akoestiek in de loods. Ook zangkoor 
Avanti nam haar plaats in naast de 

bühne. 
 
Om 11.00 uur werd 'Op gen Hei' op de landerijen van de familie Van den Houdt gestart met de 
Heilige Mis ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van onze vereniging. Alle aanwezige bezoekers 
aan de Heilige Mis, die werd voorgegaan door Pastoor Rene Graat, genoten zichtbaar van de mis en 
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de plechtige opluistering. Het 
werd een zeer bijzondere mis 
omdat niet alleen ons 
harmonieorkest gezamenlijk met 
klaroenkorps op de bühne 
muzikaal aanwezig was, maar 
ook door de aanwezigheid van 
zangkoor Avanti. 
  
Een bijzonder moment betrof de 
opkomst van het nieuwe 
drapeaux onder begeleiding van 
een koperensemble van de 
harmonie. Onder begeleiding van 
dirigent Frans Bemelmans 
werd Giovanni Gabrieli's Sonata 
XIII ten gehore gebracht, een 

kippenvelmomentje! 
 

  

 
   
Tijdens de Heilige Mis werd het nieuwe drapeaux, geschonken door 
beschermvrouw Mevr. Fien Opreij, door Pastoor Graat ingezegend. 

Een nieuwe drapeaux in blauw met hierop het verenigingslogo, het oprichtingsjaar 1893 en het 
wapen van de provincie Limburg geborduurd. 
Na de offerande en communie werd door de voorzitter een dankwoord uitgesproken aan alle mensen 

die de Heilige Mis mogelijk hadden 
gemaakt. Voorts werd het belang 
van Amicitia voor de 
dorpsgemeenschap toegelicht en 
werden de nauwe banden met kerk 
en gemeenschap van Tebannet en 
Terhoorsch aangehaald.  
Na afloop van de Heilige Mis werd 
gestart met de dorpslunch, 
aangeboden door Amicitia, welke 
werd verzorgd door Talent 
  
  
  
 
 
 
 
Na de lunch ging het programma 

verder met de huldiging van de jubilarissen. 
Om 13.30 uur  werd gestart met de receptie. De receptie vond plaats onder leiding van Fernand 
Tielens. 
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Een receptie voor de 125-jarige vereniging, evenals het zevental jubilarissen, 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), dirigent Frans Bemelmans 
(25 jaar lid van de LBM) en Bianca Willems (25 jaar lid van 
het jeugdorkest). Alle leden werden door de vereniging 
gefeliciteerd en er werd een dankwoord aan ieder 
persoonlijk uitgesproken door de voorzitter. 
Alle leden van Amicitia ontvingen in het kader van het 
jubileum een gouden herinneringsspeld in de vorm van het 
logo van de vereniging inclusief oprichtingsjaar. 
De LBM (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen) en de 
LBT (Limburgse Bond van Tamboerkorpsen) waren aanwezig 
om de vereniging en de jubilarissen te feliciteren. De 
vereniging ontving van de LBM de zilveren 
verenigingslegpenning. Tevens ontvingen alle leden van 
Amicitia van de LBM een bondsspeldje. Alle jubilarissen 
ontvingen van de bonden hun jubileums-insigne. 
 
  
Tijdens de receptie waren ook Burgemeester en Wethouders aanwezig. Burgemeester Akkermans 
feliciteerde de vereniging op een ludieke manier. Collega-muziekverenigingen uit de omgeving 
(Mheer en Bemelen) waren met een bestuursafvaardiging aanwezig. Natuurlijk waren de 
verenigingen van ons dorp present en ook deze feliciteerden de vereniging en de jubilarissen. Er 
waren daarnaast vele Banholtenaren en inwoners van Terhorst aanwezig tijdens de receptie. 
Ook ons steuncomité vierde voor de 30e keer de Hei-op feesten. Deze feesten hebben zich in deze 
30 jaar ontwikkeld tot het feest van het Heuvelland. 
 

 
Ons steuncomité (foto links) bestaat 
uit: Bestuur Nicky Tossings (voorzitter), 
John Gerekens (secretaris), Guido Lardinois 
(penningmeester) en Leden Fernand Tielens, Frank 
Custers, Jef van den Houdt, Joep Braam, Ludi 
Hambeukers, Pierre Roijen, Raymond Bastings, 
Raymond Flamand, Thijs Munnix, Tom Reumers. 
Hierbij moeten Alini Krauth en Marly Roijen zeker 
ook worden vernoemd. 
  
Ons steuncomité tezamen met een aantal 

medewerkers van de Rabobank zorgde voor de bemensing van het buffet. 
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Na afloop van de receptie was er een supergezellig feest met muzikale ondersteuning van Funky ‘D. 
Een zeer geslaagd feest dat voor sommige leden en partners pas in de zeer late uurtjes werd 
beëindigd. 
 

 
 
Hartelijk dank aan: 
 

 Organisatie: Ludi, Ben, Pierre en Horrie, Steuncomite 
 Directie, beschermvrouw en (ere)leden van Amicitia 
 Leden, directie en bestuur van Zangkoor Avanti 
 Alle verenigingen uit Banholt en Terhorst, BMR 
 Inwoners van Banholt en Terhorst en alle overige aanwezigen 
 Familie Van den Houdt 
 B&W van Gemeente Eijsden-Margraten 
 Talent, Rabobank, Rob Frijns Welsden en alle overige sponsoren 

 
 
 

Communicantjes 
 
 
Op 6 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 nog enkele marsen gespeeld.  
 
Alle communicantjes en ouders van harte proficiat. 
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Pinksterkermis 2018 

 
 
Het weekend van 18, 19 mei 2018 was een prachtig pinksterweekend. De Jonkheid van Tebannet en 
Terhoorsch, onder leiding van de nieuwe Kaptein Demi Cruts, had weer alle zaken netjes in orde. ’s 
Ochtends werd de den neergelaten en omstreeks 10.30 uur vertrok de stoet met zo’n 35 paarden om 
de 138e St. Gerlachusden te halen in het bos bij Epen. De getrouwde mannen zorgden ’s avonds dat 
de St. Gerlachusden weer naast de kerk overeind stond. 
Onze vereniging heeft traditioneel tijdens de bronk en kermis prachtig acte de présence gegeven. 
Op zondag om 9.00 uur bijeenkomst bij het parochiehuis of bij Esther en Roger (een kleine 
versnapering voor de bronk). 
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Een voltallige Harmonie en Klaroenkorps inclusief instructeur Michel Smeets nam deel aan de bronk 
op 19 mei. 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. In Terhorst bij ’t Kapelke (Heiligenhüske) 

aangekomen werd het Tantum 
Ergo gezamenlijk met Zangkoor 
Avanti onder leiding van Marc 
Houben ten gehore gebracht. 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 
Engelenstraat naar ‘oonder in gen 
durrep’. 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 
Jonkheid en anderen hun ‘activiteiten’ hadden 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 bronk werd afgesloten. Voor de kerk speelde 
Harmonie en Klaroenkorps de gezamenlijke processiemars Sancta Maria. 
  
Na afloop van de bronk werden alle leden van de vereniging, steuncomité op een consumptie 
getrakteerd door vereniging én door Café d’r Boemeler, waarvoor hartelijk dank. Even bijkomen van 
de inspanning van de bronk en in afwachting op de opstelling voor het maken van een foto van de 
vereniging voor de kerk. Fotograaf Jac Pasmans zette de vereniging op de gevoelige (digitale) plaat. 
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Het bestuur ging traditioneel inclusief beschermvrouw, dirigent, instructeur en ere-leden voor een 
kleine afdronk naar de pastorie waar Meneer Pastoor René Graat trakteerde. Op d'r cour bij meneer 
pastoor werd het bestuur gefotografeerd. 
 

 
 
Het duurde voor veel leden nog lang voordat alle kelen waren gesmeerd. 
   
Op maandag speelde de harmonie om 10.45 uur enkele marsen voor de Heilige Mis. Een goede 
opkomst zorgde voor goede muziek, na de Mis werden wederom (traditioneel) marsen gespeeld en 
de cafés bezocht. Ook werd al gestart met het blazen van ‘Reij’ marsen (never spoil a good 
moment; ook wel: als de gelegenheid 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. 
 

De weersvoorspelling op dinsdag gaf 
vanaf 17.30 uur continu regen aan en 
op basis hiervan had het bestuur 
besloten om de rondgang door 
Tebannet af te gelasten. Om de 
'stopplaatsen' van de afgelasting op de 
hoogte te stellen gingen 
bestuursleden hier op bezoek en 
werden deze op de hoogte gesteld. 
De harmonie was present aan de kerk 
en om 18.45 uur werd gestart met het 
spelen van Reij marsen. Joonkheid 
voorop, kinderen en anderen mee. 
Omstreeks 20.30 uur werd ‘het reijen’ 
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. 
 
 

Klaroenkorps naar Duitsland Bad Munstereifel 
 
Op zondag 17 juni was het Klaroenkorps te gast in Bad 
Munstereifel in Duitsland. Er werd hier een 
‘Internationales Musikfest georganiseerd door Brassband 
‘Gruen-Weiss’. Een uitnodiging voor deelname aan: 
“Die traditionellen Konzerte auf verschiedenen Plaetzen in der Stadt;  
Sonntagnachmittag Festzug durch die Stadt;  
Wertungsspiele auf dem Festplatz met anschliessender Preisverteilung (Pokale)”. 
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Om 10.00 uur in de bus voor een 
reis van anderhalf uur naar de 
stad waar Heino een cafe bezit 
(niet gezien!). Na aankomst 
werd er eerst een broodje en 
versnappering gegeten 
(aangeboden door Huub 
Deckers)Vervolgens werd er in 
mars door de stad naar het 
feestterrein gemarcheerd. Nadat 
een aantal consumpties waren 
genuttigd, nam het Klaroenkorps 
deel aan de optocht door de 
stad. Tijdens het defile heeft 
het klaroenkorps de defileshow 

uitgevoerd en daarna verder marcheren naar het feestterrein. 
Deelname aan de ‘wertungsspiele’ kon niet meer en in de bus 
naar huis (de mannschaft moest om 17.00 uur spelen!). 
Blijkbaar was het Nederlands jurylid Beurskens zodanig van het klaroenkorps onder de indruk dat er 
twee dagprijzen werden behaald (wisselbekers). Beurskens heeft deze prijzen persoonlijk mee naar 
Nederland genomen. Een geluk dat Jan Volders moet jureren tijdens het OLS en daar deze bekers 
door Beurskens persoonlijk in handen mocht ontvangen. Jan, bedankt voor het meenemen van de 
wisselbekers.  
 
Vraag: mocht een lezer van de Amicitia Nieuwsflits op bezoek gaan in Bad Munstereifel, gaarne bij 
het bestuur melden zodat de bekers weer terug kunnen naar Brassband ‘Gruen-Weiss’.  
 
 

Zomeravondfeest 2018 
 
Op zaterdag 30 juni 2018 heeft onze vereniging het muzikale seizoen afgesloten met het 
traditionele zomeravondfeest inclusief BBQ. 
Het steuncomité zorgde wederom voor een perfecte organisatie en aangezien er afgelopen jaar 
problemen waren met de koeling van het bier was er gezorgd voor een koelwagen (zeker is zeker). 
Tenten stonden gereed, buffet was geplaatst, drank was aanwezig en de BBQ stond klaar. 
 

 
  
De leden van de harmonie en het 
klaroenkorps inclusief bestuur 
verzamelden omstreeks 18.15 
uur aan de harmoniezaal waarna 
er naar de Dalestraat werd 
gemarcheerd. Om 18.30 uur stipt 
was de vereniging ‘op d’r Cour’ 
bij de Familie Houbiers en 
Astrid. 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. Het was 
een gezinsmis waarbij ook alle 
leerlingen uit groep 8 van de 
basisschool door pastoor Graat 

werden gezegend en kracht toegewenst met hun nieuwe uitdaging in het voortgezet onderwijs. 
Om circa 19.30 uur was de H. Mis afgelopen. Na afloop van de mis werden door de harmonie enkele 
marsen gespeeld en daarna een drietal gezamenlijke marsen met het klaroenkorps. Het publiek 
bedankte de harmonie en dirigent met een hartelijk applaus. 
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Na het optreden van harmonie en 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. 

Na afloop werden de instrumenten weer 
netjes naar de harmoniezaal teruggebracht. 
 
Hartelijk dank: 
Alle medewerkers en leden van ons 
steuncomité; 
Geluidsinstallaties Fernand Tielens; 
Pastoor Graat, kerkbestuur en misdienaars; 
Leden van Harmonie en Klaroenkorps, dirigent 
Frans Bemelmans; 
Het publiek en 
Last but not least Fam Houbiers en Astrid 
Ronckers 
 
Het bestuur van Amicitia Banholt 
 

 
Taptoe Libeek (mars en showwedstrijden) op 7 juli 2018 
 
Fanfare St.Gertrudis moest dit jaar de Mars- en showwedstrijden van de Muziekfederatie Limburg 
Zuid-West organiseren. Aangezien deze vereniging om redenen ervoor had gekozen om de datum 
van het eerste weekend van september te verschuiven naar 7 juli was de deelname van 
muziekverenigingen van de MZFLZ beperkt tot de organiserende vereniging, harmonie Diligentia uit 
Eckelrade en onze vereniging. Naast deze verenigingen namen ook de Koninklijke Harmonie uit 
Gronsveld, 
sambaband Segura, 
schutterij St Joseph 
en een Piperband met 
doedelzakken deel. 
Het publiek was 
talrijk toegestroomd 
en de taptoe begon 
om 20.00 uur met 
ontvangst van alle 
deelnemende 
korpsen. Daarna 
volgde het 
programma van de 
taptoe en onze 
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vereniging was als derde korps geprogrammeerd. De vereniging was op de hoogte dat er ca 25 leden 
zich hadden afgemeld wegens vakantie of andere verplichtingen. Onder leiding van John Munnix en 
onder toezien oog van Michel Smeets werd er een nette show uitgevoerd waarbij Amicitia zich van 
zijn beste kant heeft laten zien. Dank aan alle aanwezigen. 
In 2019 vinden de mars-en showwedstrijden plaats in Banholt op 1 september. 
 
Het bestuur. 
 
Ledennieuws 
 

Verjaardagskalender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JULI
1-jul Agnes Senden-Munnix  7-jul Jean-Louis Bours
9-jul Sander Flamand

10-jul Simone Mingels
Thijs Houben

11-jul Yvonne Lemlijn
14-jul Ruud Dodemont Mandy Weusten-Stollman18-jul Sanne Bours

22-jul Glenn Lardinois
23-jul Jef van den Houdt
24-jul Maico Flamand
28-jul Richard Jongen

AUGUSTUS03 aug. Raymond Bastings
16 aug. John Pelzer

18 aug. Marc Houben
19 aug. Jan Volders

26 aug. Martijn Aarts 
26 aug. Levi van Soolingen 

27 aug. Robert Bours

SEPTEMBER
  6 sept.       Huub DeckersHuub Deckers
  9 sept. Romy Waber
11 sept. Valerie Flamand
18 sept. Peter Clairbois
23 sept. Ellen Giebels
25 sept. Marie-José Roijen-Theunissen
25 sept. Wendy Roijen-Zegers
26 sept. Lotte Bours
27 sept. Luc Flamand

Britt Mackus

OKTOBER
8 okt. Michel Smeets
14 okt. Sabrina Roijen
17 okt. Pierre Franssen
21 okt. Ruud Lemlijn
23 okt. Falco Renierkens
24 okt. Vivianne Dodemont-Lacroix
26 okt. Fenna Weertz
31 okt. Joyce Jacobs

Erwin Mingels

NOV
EMB

ER

  2 nov.
Thijs Munnix

8 nov. Lauren Mingels

16 nov.
Pierre Roijen

17 nov.
Patrick Blom

18 nov. 
Sem Munnix

19 nov.
Sjef Roijen 

22 nov.
Monique Bertrand

Theo Lodewick

23 nov. 
Roland Roijen

Bianca Willems

26 nov.
Jim Munnix

28 nov. 
René Bendermacher

30 nov.
Jef Roijen-Limpens 

DECEMBER
 13 dec. Sandra Voncken-Roijen  18 dec. Edith Volders-de Lange 21 dec. Mien Bendermacher-Lennarts 30 dec. Massimo Commisso 

José Lardinois-DodemontChrit Scheepers
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Geboren  
 
Op 29 april 2018 (Patrick had de avond van tevoren nog gewerkt op de Hei-op feesten) werd Yfke 
geboren bij Conny & Patrick Blom-Roijen (inmiddels zijn ze getrouwd). 
 

Patrick en Conny 
van harte 
proficiat, natuurlijk 
ook aan de 
grootouders 
Marie-Jose en 
Pierre en de 
grootouders 
Blom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Op 22 mei 2018 werd Rif geboren bij Dennis Tielens en 
Lennie Lardinois.  
 
Van harte gefeliciteerd.  
 
Grootouders Sjef en Bebke zijn natuurlijk reuzetrots op 
hun kleinzoon, van harte proficiat, ook voor de 
grootouders Lardinois. 
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Overig 
 
Afmelden leden van het harmonieorkest:  Telefonisch bij Dirigent Frans Bemelmans 
Afmelden leden van het klaroenkorps:  Willy Bours willy.bours@ziggo.nl  
 

St. Gerlachus wandeltocht 2018 
 

De St. Gerlachus wandeltocht staat dit jaar gepland op 9 september 2018.   
 
Het steuncomité 
 

Bestickering trommen 
 
Mogelijk hebt u het gezien, maar alle trommen van de slagwerkers van het klaroenkorps hebben een 
nieuwe ‘bestickering’ gekregen uitgevoerd door Outline en aangeboden door ons steuncomité 
 

Boete Boemele tijdens Augustuskermis Banholt 
 
Inmiddels voor de 8e keer zal er op zondag 26 
augustus tijdens de augustuskermis weer een 
kapellenfestival plaats vinden. De Boemelkapel heeft 
weer een aantal 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 : 
- onze eigen Boemelkapel,  
- Nuther Amusumentskapel 
- Rötsjer Jonge 
 
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! 
Nogmaals; voor een goed glas bier, een glaasje fris, maar ook voor een kop koffie met vlaai zal 
gezorgd worden en we hopen u dus graag te ontmoeten tijdens deze gezellige zondagmiddag.  
 

Stimmung Im Biergarten 2018 
 
Na de vorige mooie en gezellige edities zal op zaterdag 
13 oktober 2018 wederom een nieuwe editie 
plaatsvinden van Stimmung Im Biergarten! 
De volgende drie kapellen zullen deze avond muzikaal 
opluisteren: 
Boemelkapel Banholt, Einfach Böhmisch en die 
Mährländer. Tussendoor zal DJ Altied Paraat voor je 
juiste muzikale 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 € 15,00 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 / 06-42223037 
Deze avond zal plaatsvinden in de Harmoniezaal van Banholt. 
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Verbouwing Harmoniezaal 
 
De verbouwing van de harmoniezaal is gestart. Het bestuur heeft besloten om de gehele verbouwing 
in een aantal fases uit te voeren. De verbouwing vindt plaats onder aansturing van Peter Houben 
(Peter heeft ook het ontwerp gemaakt en afgestemd met de technische commissie en het bestuur).  
 
Met de eerste fase (bühne) is gestart en er hebben al vele werkzaamheden plaatsgevonden. Het 
credo vele handen maken licht werk is hier nadrukkelijk van toepassing. Het bestuur gaat ervan uit 
dat we gebruik kunnen maken van de kennis, vaardigheden en inzet van alle leden. 
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Activiteiten Mherimba  

 
 
 
 
 
 
 

1e repetitie Mherimba na de vakantie is op 24 augustus. 
Leerlingendag: 1 september, deze datum is nog niet zeker. 
 
Jeugdorkest Mherimba uit Banholt-Mheer-Noorbeek opnieuw naar Euro-festival in Heel. 
 
Mherimba nam ook dit jaar weer deel 
aan het Euro-festival dat plaatsvond op 
14 en 15 april 2018 in Heel. Ons 
jeugdorkest was op zaterdag 14 april 
uitgenodigd voor deelname aan het 
concours met als thema Viva España. 
Samen de eerste podiumervaring opdoen 
voor een professionele jury: hoe 
spannend en leuk is dat!  
Voor de derde keer in het 6-jarig 
bestaan deelname aan het Euro-festival 
in Heel. 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’.  
 
De organisatie had alle zaken netjes geregeld. De ondersteuning voor het zware koperwerk, saxen 
en klarinetten was georganiseerd en om 9.45 uur werd vanaf de harmoniezaal in Banholt per auto 
naar Heel vertrokken.  
Om 11.15 uur werd er ingespeeld, dirigent Marc zette nog een paar puntjes op de ´i´ en de dames 
en heren van het jeugdorkest waren klaar voor het optreden stipt om 12.00 uur. Vele supporters 
waren afgereisd naar Heel en deze en waren net zo gespannen als de leden van het jeugdorkest. 
Een geluk dat Marc zijn hoofd koel hield. 
 
Het jeugdorkest werd vrolijk aangekondigd door de spreekstalmeester van het Euro-festival waarna 
Melanie Drummen de microfoon overnam. Alle muziekstukken van de jeugdorkest werden netjes en 
duidelijk aangekondigd.  
Het optreden werd geopend met het inspeelwerk Suite Espaniola van componist Ivo Kouwenhoven. 
Dat ging al zeer goed. Vervolgens het verplichte werk Dakota - Indian Sketches en tot slot Odilia - 
Pop Overture for Band, beide werken van Jacob de Haan. Het juryteam bestond uit de heren Jos 
van de Braak en Björn Bus en de jury beoordeelde het optreden met ‘Goed’. 
Wederom een prachtig resultaat waar de leden en dirigent Marc Houben ontzettende tevreden mee 
waren.  
Na de uitslag werd er een groepsfoto gemaakt en ontvingen alle leden een Potlood met magneetjes 
met Mherimba logo erop als presentje. 
 



2018 02 periode april – juli ’18 
 
 

18/18 

 
 
Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan: 
 Dirigent Marc Houben 
 De leden van het jeugdorkest Mherimba 
 De leden die ondersteuning aan Mherimba hebben geboden 
 De begeleidingscommissie van Mherimba (Leonie, Annemiek, Margriet, Sonja en Wendy) 
 
Ook Radio Maas en Mergelland heeft aandacht besteed aan het Euro-festival. Leonore Houben werd 
geinterviewed en ze deed het prima. Zie onderstaande link voor de opname hiervan. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7Kv46Ct9k-g 
 
 


