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met een lach en een traan!

De informatie van deze Amicitia Nieuwsflits is ook beschikbaar op onze website.
Ga naar: www.amicitiabanholt.nl
De maanden augustus tot en met oktober 2019 werden voor onze vereniging gekenmerkt door
muzikale en emotionele hoogtepunten, maar stond ook in het teken van het afscheid nemen van
twee ere-leden. Ontzettend zwaar voor familie, maar wel met de aanwezigheid en steun van onze
vereniging.
In deze nieuwsflits leest u over het prachtige resultaat van het concours van onze harmonie op 20
oktober, maar ook over de marswedstrijden en andere zaken.
Veel leesplezier.
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Planning
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Ma t/m za

20
16

Oktober
November

16
November
18 t/m 23 November

Concours
Ceciliamis

19.00

St. Ceciliamis & Feest Amicitia
Donateursaktie Harmonie Amicitia

Ophalen papier aanwezig aan harmoniezaal 17.45 uur

(De eerst genoemde, draagt zorg voor het invullen van de lijsten van de beladers en coördineert
met chauffeur RD4. Bij verhindering gaarne zelf zorgdragen voor vervanger en taken overdragen).
St. Ceciliafeest en feestavond
Op zaterdag 16 november vieren we het St. Ceciliafeest en we starten om 19.00 u met een Heilige
Mis. De leden van onze harmonie worden om uiterlijk 18.30 uur in de kerk verwacht, de leden van
het klaroenkorps om 18.30 uur in het parochiehuis.
Na afloop van de H. Mis is er een feestelijke avond in de Harmoniezaal waarvoor alle (ere)leden zijn
uitgenodigd, gaarne doorgeven aan het bestuur of je aanwezig bent i.v.m. bestellen van de hapjes.

87,08 Punten = PROMOTIE !
Wat een prestatie, leverde het Orkest Amicitia Banholt
op het Bonds Concours in Roermond.
Een bijzondere mix van Oud en Jong waarmee Frans Bemelmans
aan het grote gedurfde avontuur begon.
GEEN STRESS, maar vriendschapen telkens weer acuut bij de les,
was het fundament voor dit succes.
Geloof in kennis van leden samen met enthousiasme van de Dirigent,
bracht zoveel teweeg bij de Harmonie in Tebannet lang niet meer gekend.
Voor 17 jeugdleden de eerste keer mee op concours,
“Gedurfd maar met vertrouwen,” volgens de woorden van voorzitter Bours.
De kundige eigen Solisten bedienden de Dirigent op zijn wenken,
die aan Hen allen na afloop dankbaar aandacht deed schenken.
Schitterend om zo’n resultaat na jaren
weer eens in Banholt te ervaren.
Dank aan Dirigent, Bestuur en Leden,
Tebannet is TROTS en TEVREDEN.
Moge het zijn gegeven
dat Muzikanten en Dirigent samen nog veel muziek jaren mogen beleven.
Frans Stollman
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Concours 2019, 1e prijs met promotie
Op 20 oktober 2019 om 21.30 uur werd de uitslag bekend gemaakt van het optreden van onze
harmonie tijdens het bondsconcours te Roermond. Een totaal score van gemiddeld 87,08 punten
werd door de jury toegekend voor de beoordeelde werken. Een dikke eerste prijs met promotie.
Loon naar werken voor Frans Bemelmans en zijn muzikanten.

Amicitia opende haar concoursprogramma met de symfonische pasodoble Las Arenas, welke als
inspeelwerk gold. Het werd een uitstekend visitekaartje van het daaropvolgende officiële
concoursprogramma. Na deze pasodoble werden de twee beoordelingswerken verklankt, te weten
English Folk Song Suite van Vaughan Williams en Wilten Festival Overture van de componist Philip
Sparke. Met een score van 88 punten voor eerstgenoemd werk en 86,17 punten voor de compositie
van Philip Sparke werd de promotiegrens (85 punten) ruimschoots overschreden en behaalde het
orkest dus niet alleen een eerste prijs met 87,08 punten, maar keert men door de behaalde
promotie ook weer snel terug naar de 2e divisie. Naast de mooie kritieken in de
officiële juryrapporten was het bijzonder aangenaam om te constateren dat het radiopanel van L1,
bestaande uit de gerenommeerde dirigenten Frenk Rouschop en Fried Dobbelstein, vol lof was over
de Banholter harmonie tijdens de rechtstreekse uitzending op L1 radio.
Een reden voor een groot feest dat meteen na
de bekendmaking van de uitslag begon. Tijdens
de terugreis vanuit Roermond naar Tebannet
werd de gehele reis muziek gemaakt en
gezongen. Aangekomen in de harmoniezaal
werd Frans getracteerd op een ontbijt met
beschuitje met Mandy, prachtig aangekondigd
door Noortje. Iedereen werd volop voorzien
van een ‘natje’ en alle leden ontvingen een
roos. Esther de echtgenote van Frans ontving
een grote bos bloemen als dank voor het gemis
van Frans tijdens de repetities. Daarna werd
gezongen, gespeeld (Ruud vierde zijn 18e
verjaardag op 21 oktober), gedanst, gedronken
en feestgevierd tot in de vroege uurtjes (de
redactie is niet op de hoogte tot hoe laat dit heeft geduurd!).
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Op maandag 21 oktober vond een
feestavond plaats met een
receptie met een informeel
karakter. Naast een mooie
serenade van het eigen
klaroenkorps waren er diverse
toespraken van o.a. de
harmonievoorzitter, de
beschermvrouwe, het
steuncomité van de harmonie, de
burgemeester van EijsdenMargraten, bestuurders van
zusterverenigingen en diverse
verenigingen uit Banholt en
Terhorst. Ook sprak Roger
Flamand namens het klaroenkorps
en Marc Houben vanuit het eigen harmonieorkest. Geroemd werd daarbij meermaals de jeugdigheid
van het orkest en het feit dat deze in 1893 als eenvoudige dorpsharmonie opgerichte vereniging
anno 2019 zowel op het concertpodium, alsook bij straatoptredens steeds haar beste beentje
voorzet. Het slotwoord was voor dirigent Frans Bemelmans en daarin werden alle inspanningen in de
voorbereiding, de saamhorigheid en de ontwikkeling van het orkest genoemd.
Familie Bendermacher: Frank, Sven, Fleur, Sven en Sonja

Het resultaat komt niet uit de lucht vallen en is een weerspiegeling van alle inspanningen die door
velen zijn geleverd. Loon naar werken! Dirigent, muzikanten, muziekdocenten, muziekcommissie,
bestuur, begeleiding, zaalbeheerders hebben allen in grote of minder grotere mate bijgedragen aan
het prachtige resultaat.
Hoe is de deelname en het resultaat tot stand
gekomen?
Een concourstraject dat door bestuur en
muziekcommissie inclusief dirigent Frans Bemelmans
al enkele jaren geleden werd ingezet. Dit na een
lange periode zonder deelname aan een
bondsconcours. De vele jeugdige leden en leden die
nog geen enkele concourservaring hadden, gaven een
basis om na te denken over concoursdeelname en in
het voorjaar van 2018 werden de plannen meer
concreet. Vervolgens werd contact opgenomen met
de leden om te peilen wat hun mening was ten aanzien van deelname. Het overgrote deel van de
leden stond positief ten opzichte hiervan. Op basis hiervan ging de muziekcommissie aan de slag om
een programma uit te stippelen om uiteindelijk tot een concoursdeelname te komen.
Er waren vele aspecten waarmee rekening gehouden diende te worden. Welke muziek past bij het
korps? Hoe ziet het repetitieschema eruit en hoe past dit weer in de agenda’s? Waar kunnen we
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gaan testen hoe we ervoor staan? Zo zijn er nog ontzettend vele andere zaken opgelost, geregeld,
georganiseerd, overlegd, besloten, etc., etc. De muziekcommissie heeft er een grote kluif aan
gehad, maar heeft een en ander wel allemaal ingevuld waarbij het bestuur nadrukkelijk haar
steentje heeft bijgedragen.
Ontzettend veel dank aan allen die hebben bijgedragen bij de totstandkoming van dit prachtige
resultaat.

Ook onze overleden leden op ons kerkhof werden door de leden van de harmonie bezocht en met
een roos aan het graf herdacht. Jenny, Henk, Michel, Nic en Wiel.
Mooi toch!

5/15

2019 02 periode aug – okt ’19

Activiteiten
Augustuskermis op zondag 26 augustus
Het waren zeer extreme temperaturen voorspeld voor zondag 25 augustus en op basis hiervan werd
door het bestuur besloten om geen rondtocht door het dorp te doen. Vervelend natuurlijk voor de
bewoners van Terhorst en Mheerderweg en met name natuurlijk de bewoners van de ‘Zandstraat’
waar het korps jaarlijks wordt getrakteerd. We gaan dit in 2020 goed maken!
Ons korps bracht tezamen met pastoor Rene Graat een bezoek gebracht aan het kerkhof waar een
andante werd gespeeld. Vervolgens werd nog om de kerk gemarcheerd en werd de korte rondgang
beeindigd bij de tent van de Boemelkapel. Hier werden we door de Boemelkapel op een consumptie
getracteerd.
Het middagprogramma werd vervolgens overgenomen door de Boemelkapel.
Vanaf 13.00 uur werd door ‘De Boemelkapel’ het kapellenfestival
Boete Boemele georganiseerd. Een zeer geslaagd evenement
waaraan naast onze eigen Boemelkapel ook Stolz ohne Holz, Die
Ellenthaler Musikanten en de De Holter Jonge deelnamen.
Onder het genot van een goed stuk muziek en een hapje en een
drankje werd er een gezellige middag van gemaakt.

Klaroenkorps in Schin op Geul
Op 22 september was het klaroenkorps te gast bij de streetparade in Schin op Geul ter gelegenheid
van het 100 jarig bestaan van fanfare St. Cornelius. Het was mooi weer en Amicitia heeft weer haar
visitekaartje afgegeven.
De optocht was niet zo lang, maar er werd gespeeld en de streetshows werden prima uitgevoerd
onder toeziend oog van de vele toeschouwers waaronder ere-instructeur Theo Lodewick en partner
Annie.
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Amicitia concerteert in Mheer met Reuver
Op zaterdagavond 28 september vond er in de harmoniezaal van Mheer een concert plaats door
Harmonie Amicitia en het Philharmonisch Gezelschap Reuver. Ook deze harmonie staat onder
leiding van dirigent Frans Bemelmans. Dit korps werd opgericht in 1870 en speelt in de 2e divisie
nadat ze op 26 november 2016, onder leiding van Frans een eerste prijs met promotie hadden
behaald in Veldhoven.
Het programma van het Philharmonisch Gezelschap Reuver was:
- Ferio de Julio - Fernando Bonete Piqueras
- Time Remembered - Philip Sparke
- Gulliver's Travel - Bert Appermont
- An American in Paris - Gershwin arr, Naohiro Iwai
- Beauty and the Beast - Alan Menken arr. Ted Parson

Onze eigen Harmonie Amicitia liet in Mheer het volledige concoursprogramma horen. In
voorbereiding op het concours werd Fried Dobbelstein bereid gevonden om zijn mening en
natuurlijk tips te geven over het muzikale optreden van onze harmonie, waarvoor dank.

Onze dank gaat uit naar Koninklijke Harmonie St. Cecilia uit Mheer voor het ter beschikking stellen
van de harmoniezaal. In de voorbereiding op het concours was onze harmonie meerdere malen te
gast in Mheer waarvoor ontzettend veel dank.
Klaroenkorps prominent aanwezig op oktoberfest in Sittard
Op zondag 13 oktober nam het klaroenkorps deel aan het Schutterijen & gildentreffen tijdens het
Oktoberfest in Sittard. Om 11.00 uur werd met een bus vertrokken naar Sittard waar de leden om
12.00 uur in het Brand Weizen Paviljoen werden ontvangen met koffie en iets lekkers. Dit was in
principe niet nodig geweest omdat de muziekcommissie voor een lunchpakket had gezorgd
(waarvoor natuurlijk ontzettend veel dank). Daarna was omstreeks 13.00 uur een officiële opening
waarna het Klaroenkorps zich voor de optocht opstelde.
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Als eerste korps in een optocht door Sittard
met rijen vol enthousiast publiek. De
diverse straatshows werden met succes
uitgevoerd hetgeen ook door het talrijke
publiek ontzettend werd gewaardeerd.
Na de optocht weer terug naar het BrandWeizen Paviljoen waar diverse artiesten
optraden, maar ook de Palemiger Spatzen.
De sfeer zat er goed in en het bier smaakte
voortreffelijk. De aanwezigheid van de
leden en aanhang van het klaroenkorps
bleef in het paviljoen natuurlijk niet
onopgemerkt. De DJ stond op een gegeven
moment op het verhoogd podium te
zwaaien met de vlag van Amicitia.

Ook trakteerden enkele leden van het klaroenkorps het publiek met een kleine show op het
hoofdpodium. Het bleef nog lange tijd ontzettend gezellig in de tent totdat de terugreis met een
kleine vertraging omstreeks 19.00 uur weer naar Tebannet plaatsvond.
Ontzettend geslaagde dag waar iedereen van heeft genoten.
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Succes voor Amicitia tijdens de Mars & Showwedstrijden

Op zondag 1 september 2019 was het prachtig weer en Banholt was er klaar voor om de
deelnemende korpsen te ontvangen.
Er waren dit jaar helaas een tweetal korpsen afwezig en de volgende korpsen namen deel:
 Harmonie en Klaroenkorps Amicitia
 Fanfare St. Blasius Cadier en Keer
 Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer
 Harmoniecombinatie 's Gravenvoeren-Noorbeek
 Harmonie St. Laurentius Bemelen
Vanaf 15.30 uur marcheerden de
deelnemende korpsen voor een talrijk
opgekomen publiek door Tebannet. Vanaf de
Molenweg, Dalestraat, St. Gerlachusstraat,
Pastoor Pendersstraat, Pastoor Rohsstraat,
Mheerderweg, Dalestraat en tot slot via de
Molenweg naar het feestterrein bij de
familie van den Houdt. Bij de familie
Houbiers aan de Dalestraat vond het defilé
plaats.

Omstreeks 16.30 uur werd gestart met de mars en showwedstrijden. Er werd nog iets gehusseld in
de volgorde van optreden, maar daar had geen enkel korps problemen mee.
Jurylid Ruud Böhmer ging er eens goed voor
zitten en ook op het terrein volgde hij de
uitgevoerd bewegingen.
Amicitia bracht een muzikaal en visueel
goed verzorgde show. Michel Smeets had
het gehele korps uitstekend voorbereid en
dat heeft zich ‘uitbetaald’.
Ook de andere deelnemende korpsen, uit
Cadier en Keer, Mheer, Bemelen en
Noorbeek presenteerden zich prachtig
tijdens de optocht en show/mars
wedstrijden, hetgeen door de vele
bezoekers zeer op prijs werd gesteld.
Tijdens het slot traden alle aanwezige verenigingen gezamenlijk onder leiding van Frans Bemelmans
op en speelden het Limburgs Volkslied en de Marche Vivat la Ville D ‘Aubusson.
Na het gezamenlijk optreden werd de uitslag door de voorzitter
van de Muziekfederatie Limburg Zuid-west Bert van Dijk bekend
gemaakt. Onze eigen Koninklijk Erkende Harmonie en Klaroenkorps
Amicitia kwam als winnaar uit de bus. Onder leiding van tambourmaître John Munnix, behaalde het korps de hoogste score en dat
betekent dat de wisselbeker komend jaar in onze eigen
harmoniezaal staat.

De publieksprijs ging naar Harmonie en Drumband Laurentius uit
Bemelen, door een fraaie show op de klanken van ABBA muziek uit te
voeren.
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Na afloop sprak jurylid Ruud Böhmer van een prachtig en uniek evenement in Nederland en
misschien zelfs in Europa. Ook gaf hij aan dat het niveau van de aanwezige korpsen heel dicht bij
elkaar lag.

Het bleef na het officiële gedeelte nog lang gezellig druk in de feesttent en ‘oude-zoutloods’ op het
feestterrein bij de fam. Van den Houdt ‘op gen Hei’ in Tebannet.
Zie ook onderstaande link:
https://youtu.be/mMT9X8pG1hE
Ontzettend veel dank aan:
 Loonbedrijf van den Houdt en de gehele familie Van den Houdt
 De leden van ons steuncomité
 FIT Service (Flamand Intern Transport)
 Fa. Oprey
 Sterk Verhuizingen
 Fernand Tielens Geluidsinstallatieverhuur
 John Gerekens
 en de vele andere vrijwilligers en hulp die werd geboden
After party Hei-op
Op zaterdagavond 31 augustus organiseerde ons steuncomite de Hei Op After Party in de ‘Ouw
Zoatloods’. Het steuncomité was hiermee teruggegaan naar de ruimte waar de Hei Op Feesten in
september 1989 voor de eerste keer plaatsvonden. Ook destijds organiseerde Amicitia de Mars &
Showwedstrijden.
Tijdens de Hei op After Party zorgden De Spikes en DJ Kicken voor de
muzikale invulling van deze succesvolle en uitverkochte avond. De Spikes
lieten muziek horen uit de jaren ’60 – ’80, maar ook uit de huidige
hitlijsten waar ook het Nederlandse en Belgische levenslied aan bod
kwamen.
Tussendoor zorgde DJ Kicken voor de juiste sfeer.
Een zeer succesvolle avond in aanloop naar de mars en showwedstrijden.
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Onthulling monument gewijd aan Pvt. Daniel Pearson Jr.

Op 14 september werd namens de inwoners van Banholt en Terhorst een monument onthuld als
eerbetoon aan de Amerikaanse bevrijders van het 119e regiment van de 30e infanterie divisie ‘Old
Hickory’. In het bijzonder is het monument gewijd aan Pvt. Daniel Pearson Jr. uit New Bedford City
(Massachusetts) die op 14 september 1944 overleed aan de verwondingen die hij op 13 september
1944 had opgelopen in de strijd rond Banholt.

Het was een ontzettend mooie bijeenkomst waarbij onze Harmonie een vooraanstaande rol speelde.
Ronald Roijen bracht ‘the last post’ ten gehore en het harmonieorkest speelde naast de
Nederlandse en Amerikaanse volksliederen ook het Limburgse volkslied.
De genodigden, gasten, veteranen en hoogwaardigheidsbekleders werden door onze Harmonie bij
het parochiehuis opgehaald en via de Lourdesgrot begeleid naar het monument aan de Bredeweg 5.
Hier was de onthulling van het monument waarbij er toespraken werden gegeven door Bert Aarts
(voorzitter van de Stichting Heemkunde Tebannet), Burgemeester Akkermans, Pastoor Graat en een
afgevaardigde van het Amerikaanse leger. Ook werd een gedicht voorgedragen door kinderen van de
basisschool.
Een waardige hommage aan onze bevrijders.
Op L1 televisie was ‘s avonds een reportage waarin onze vereniging duidelijk en helder in beeld en
geluid werd getoond.
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Ledennieuws
Afmelden leden van het harmonieorkest:
Afmelden leden van het klaroenkorps:

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

Nieuwe leden
Gestart bij ons harmonieorkest met ingang van 25 oktober 2019; Lisa Essers Robin Bendermacher,
Wendy Bendermacher en Valerie Flamand. Allen ontzettend veel plezier.
Afscheid
We hebben de afgelopen periode van een aantal leden afscheid genomen;
Aron en Seth van Soolingen en Patty Vink zijn gestopt bij de harmonie.
Afscheid van Wiel Schwanen
Nadat Wiel in het voorjaar zijn 50 jarig lidmaatschap vierde heeft hij na het concours op vrijdag 25
oktober afscheid genomen van zijn harmonieorkest. Wiel Schwanen trad al op jonge leeftijd in de
sporen van vader Funs en werd lid van onze vereniging. In deze periode is hij altijd trouw geweest
aan de klarinet en basklarinet. Wiel heeft in de 50 jaar vele hoogtepunten van de vereniging
meegemaakt, maar ook lastige periodes. Steeds weer paraat voor Amicitia.
Dank
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Afscheid van Nic Bastings en Wiel Roijen
Met groot verdriet hebben wij in augustus afscheid genomen van twee
van onze ereleden. Nic Bastings en Wiel Roijen waren twee leden die
enorm betrokken waren bij onze vereniging. Niet voor niets hadden ze de
titel erelid ontvangen en hebben deze altijd met trots gedragen.
Tijdens de avondwake op 14 augustus heeft ons klaroenkorps op een
passende muzikale wijze afscheid genomen van Nic.
Op vrijdag 16 augustus heeft onze harmonie op een muzikaal waardige
wijze afscheid van Wiel genomen.
Wij zijn trots dat wij deze twee ereleden een afscheid hebben mogen
geven die ze verdienden.
Nic en Wiel, bedankt voor alles, wij zullen jullie nooit vergeten.

Overig nieuws
Blaaskracht Cafe
Ook L1 heeft aandacht
geschonken aan de
bondsconcoursen. Op
woensdag 25 september was
Emil Szarkowicz in onze
harmoniezaal aanwezig met
de filmcrew. In aanloop naar
de LBM Concertconcoursen
2019 heeft bij zich in de
wereld van harmonie en
fanfare begeven. Hij was op
zoek naar het geheim van de
tomeloze inzet van
gepassioneerde musici. Het
was een prachtige avond
waarin leden aan het woord
kwamen, muziek van Amicitia werd opgenomen. Emil had twee assistenten het oudste (Fons
Bendermacher) en het jongste lid (Stijn Dennis). Frans werd getrakteerd op vragen van de leden en
natuurlijk de fameuze rubriek 'De langste toon op de sousafoon’. Het was weliswaar een ‘iel’
toontje, maar de duur van 1 minuut en ruim 1 seconde werd door geen enkele van de overige 10
deelnemende dirigenten aan de beide bondconcoursen gehaald. Proficiat Frans!
De uitzending op L1 TV was zeer geslaagd en Amicitia heeft zich wederom van d’r beste kant laten
zien.
Onderstaand de link naar de TV uitzending.

https://l1.bbvms.com/view/video/3440923.html

De LBM Concertconcoursen worden gehouden in De Oranjerie in Roermond. De tv-serie wordt mede
mogelijk gemaakt door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM).
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Rabo clubsupport
Door middel van RABO ClubSupport investeert Rabobank in de samenleving
door clubs en verenigingen te ondersteunen. Ook dit jaar deed Amicitia
weer mee en hebben we ontzettend veel steun mogen ontvangen.
Amicitia ontvangt een bedrag van EUR 1.498,50. We willen alle stemmers
op Amicitia ontzettend bedanken voor hun stem en hopen natuurlijk ook
voor de toekomst op uw steun en stem.

Extra repetities harmonie in voorbereiding op het bondsconcours
In voorbereiding op het bondsconcours hebben er al diverse activiteiten plaatsgevonden in de vorm
van groepsrepetities en repetitiedagen. Zo was er op zaterdag 16 maart was onze vereniging te gast
op basisschool J.F. Kennedy in Maastricht waarover we in de vorige editie van de Amicitia Nieuwsflits
hebben gerapporteerd.
Op 14 september hebben diverse secties op
diverse plekken in Banholt gerepeteerd.
Het slagwerk repeteerde in de harmoniezaal.
Verder waren we te gast bij Jovemba (oud
gebouw voetbalclub Banholtia), bij Peter en Toni
Houben, bij de familie Bours en op d’r cour bij
John en Maria Brouwers.
Het was een geslaagde dag die op 11.00 uur
werd gestart met de onthulling van het monument
voor Daniel Pearson. Daarna werden de leden
getrakteerd op een lunch. De hele crew die
hiervoor heeft gezorgd, natuurlijk ontzettend veel
dank.
Om ca. 16.00 uur werd gestart met de repetitie
van het volledige orkest. Omstreeks 16.30 uur
was de repetitiedag afgelopen en werden nog
enkele consumpties gedronken waarna iedereen
moe maar voldaan weer huiswaarts keerde.
Het ‘koper’ onder leiding van Leon Simons op d’r
cours van de Familie Brouwers
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Zaterdag 12 oktober 2019: "Stimmung im Biergarten" in Banholt.
Na de vorige muzikale en gezellige
edities was er op zaterdag 12 oktober
2019 wederom Stimmung Im Biergarten
georganiseerd door onze eigen
Boemelkapel.
Wederom werd de verbouwde
harmoniezaal omgebouwd tot een
gezellige Biergarten. Het muziekfeest
startte om 18.00 uur en ging door tot
01.00 uur, muziek, gezelligheid, eten en
drinken stonden centraal.
De presentatie van de avond was in de
deskundige handen van Ruud van Didden.
Naast de deelnemende kapellen zorgde
DJ Harmonica Jack voor de juiste sfeer.
De aanwezige toeschouwers vonden de avond prachtig.

Ook nestor Jacques Bendermacher was aanwezig en vond de
kapellen mooi en in het bijzonder onze eigen Boemelkapel.
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