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Na een ontzettend drukke periode tot en met het concours van onze harmonie op 20 oktober 
stonden de maanden november en december in het teken van de afsluiting van het jaar 2019 en 
voorbereiding op een nieuw muzikaal jaar.  
Ten aanzien van de verbouwing zijn de activiteiten in onze harmoniezaal voortgezet. Naast onze 
verbouwactiviteiten was ook onze financiele commissie actief en ontvingen donaties van het 
VSBfonds en van de Rabobank.  
Daarnaast mag de donatie van Tonny en Math Roijen voor een nieuwe kast voor 
onze drapeaus niet onvermeld blijven. Tonny en Math zijn nadrukkelijk verbonden 
aan hun stichting ‘UN ABRAZO PARA LOS AMIGOS’ waar uw donaties altijd welkom 
zijn. 
 
Amicitia dank alle sponsoren, donateurs en alle begunstigers in welke vorm dan 
ook voor de steun in 2019 en wij hopen ook in 2020 een beroep op u te kunnen doen. 
 
Lees meer in deze uitgave van de Nieuwsflits. 
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Planning 2020 
 

 
 
Ophalen papier (aanwezig bij harmoniezaal om 17.45 u) 
 

 
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. 
  

Groep 1 Dinsdag 14 januari Groep 2 Dinsdag 11 februari

Tielens Sjef Lemlijn Robert

Munnix John Munnix John

Bendermacher Jos

Groep 3 Dinsdag 17 maart Groep 4 Dinsdag 14 april

Flamand Roger Bendermacher Frank

Munnix Sem Munnix Jim

Lemlijn Ruud Tielens Dennis

Groep 5 Dinsdag 19 mei Groep 6 Dinsdag 16 juni

Blom Patrick Bendermacher Bart

Roijen Dennis Lardinois Glen

Let op aanvang 19.30 uur 
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Loterij-aktie 2019 
 
WINNENDE LOTNUMMERS: 
1e prijs lotnummer 1703 
2e prijs lotnummer 2299 
3e prijs lotnummer 2330 
4e prijs lotnummer 0074 
5e prijs lotnummer 2404 
6e prijs lotnummer 2423 
 
Prijzen kunnen afgehaald worden bij: 
Guido Lardinois, 
Mheerderweg 30, Banholt 
043-4571210 / 06-42223037 
 
Planning van activiteit in 2020 
 
Ook in 2020 staan weer vele activiteiten van onze vereniging op de kalender. Het definitieve 
programma is bij de uitgifte van deze nieuwesflits nog niet helemaal bekend, maar een aantal vaste 
onderdelen staan vast. 
De maanden januari en februari 2020 zullen in het teken staan van de carnaval en met name het 6 * 
11 jaar jubileumfeest van CV de Boemelère. Op 19 januari 2020 is er groot feest van de Boemelère 
in onze zaal. 
De maand maart staat in het teken van het drumbandfestival van de MFLZW op 14 maart. Op 28 
maart is er het voorjaarconcert in samenwerking met de Koninklijke Harmonie van Heer onder 
leiding van Karin Janssen. 
 
Prins Roel 1 bij de Boemelere 
 
Tijdens een prachtige jubileumzitting op 3 januari 2020 werd 
Roel Deckers uitgeroepen tot jubileumprins van de Boemelere.  
Roel zal tijdens de dolle dagen tezamen met echtgenote Peggy 
voorop gaan. 
Tijdens de jubileumzitting werd ook de jubileum 
carnavalsschlager ‘Boemelere dat zin veer’ gezongen door 
onze eigen Ronald en Emy Bendermacher. 
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Activiteiten 
 

 
St. Ceciliamis 

 
Op 16 november luisterde Amicitia tezamen met 
zangkoor Avanti de St. Ceciliamis muzikaal op. Het 
werd een prachtige mis met harmonie en 
klaroenkorps.  
 
Het klaroenkorps opende de H. Mis waarna zangkoor 
Avanti vervolgde en onze harmonie het stokje 
overnam. 
 
Het klaroenkorps onder leiding van Michel Smeets 
en harmonie onder leiding van Frans Bemelmans 
gaven een prachtige muzikale bijdrage.  
 
 

De H. Mis werd afgesloten met de gezamenlijke mars ‘Marche Viva La Ville D’Aubusson. 
 
 

Amicitia Ceciliafeest 
 

Direct na afloop van de H.Mis was er ook dit jaar 
weer het Amicitia Cecilia feest. Voor alle leden, 
familie en genodigden van de vereniging werd een 
gezellige avond georganiseerd die in het teken 
stond van alle activiteiten en resultaten in het jaar 
2019 van Amicitia Banholt (ff ter herinnering: 
winnaar Mars en showwedstrijden 2019 en zeer 
succesvolle concoursdeelname). 
 
Er was een beamer geinstalleerd waar allerlei 
foto’s van successen werden getoond. Tevens werd 
de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen 
Ierland geprojecteerd (uitslag 0 – 0 voor degene 

die het nog wil weten).  
Er was gezorgd voor een hapje en een drankje. De hapjes van slagerij Nuijts uit Noorbeek waren 
ontzettend lekker.  
 
Organisatie (Brigitte en Sabrina) ontzettend veel dank, het was gezellig, 
lekker en iedereen heeft zich prima geamuseerd. 
Tevens dank aan de dames van Dansgroep Banholt voor het bemensen van 
het buffet. 
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Ledennieuws 
 

 
Verjaardagskalender 

 
Alle leden die hun verjaardag hebben gevierd en binnenkort zullen vieren, van harte gefeliciteerd. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

JUNI

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

JANUARI

  4 jan.  Emy Bendermacher

  5 jan. Lilian Cleven

  7 jan. Jana Tielens

18 jan. José Roijen-Senden

19 jan. Robert Lemlijn

20 jan. Saskia Bendermacher-Lennarts

21 jan. Ria Roijen-Didderen

24 jan. Nick Knoppen

31 jan. Martin Roijen

Seth van Soolingen

FEBRUARI

  2 febr. Alfons Bendermacher

Geanda Vluggen-Flamand

  7 febr. Dennis Roijen

Horrie Schwanen

  8 febr. Jacques Bendermacher

10 febr.  Bart Bendermacher

Math Simonis

11 febr. Leonore Houben

18 febr. Sjef Willems

19 febr. Sven Bendermacher

21 febr. Peter Munnix

24 febr. Aron van Soolingen

27 febr.  Richard Didden

APRIL

2-apr Sonja Bendermacher-Hamaekers

Joyce Steijns

3-apr Peter Houben

6-apr Jos Bendermacher

16-apr Nico Bastings

26-apr Wiel Roijen

Jef Tielens

29-apr Frans Bemelmans

30-apr Frank Bendermacher

MEI

1-mei Nicky Tossings

2-mei Raymond Pitti

6-mei Harie Bendermacher

Roger Munnix

Stijn Denis

16-mei Aliny Krauth-Goessens

21-mei Ludi Hambeukers

21-mei Joep Braam

22-mei Robin Bendermacher

23-mei Rachaël van Soolingen

26-mei Fleur Bendermacher

28-mei Richard Essers

29-mei Léon Simons

31-mei Lisa Essers

APRIL

2-apr Sonja Bendermacher-Hamaekers

Joyce Steijns

3-apr Peter Houben

6-apr Jos Bendermacher

16-apr Nico Bastings

26-apr Wiel Roijen

Jef Tielens

29-apr Frans Bemelmans

30-apr Frank Bendermacher

APRIL

2-apr Sonja Bendermacher-Hamaekers

Joyce Steijns

3-apr Peter Houben

6-apr Jos Bendermacher

16-apr Nico Bastings

26-apr Wiel Roijen

Jef Tielens

29-apr Frans Bemelmans

30-apr Frank Bendermacher

MAART

 04 mrt. Franck Custers 

 07 mrt. Christel v.d. Houdt

Guy Lardinois

11  mrt.   Wiel Schwanen

 11 mrt. Hub Moonen

 20 mrt. Roger Flamand

 29 mrt. John Gerekens

 29 mrt. Guido Lardinois

 30 mrt.  Mevr. Fien Opreij-Bendermacher

 30 mrt. Marly Roijen

 31 mrt.  Jean Roijen

MAART

 04 mrt. Franck Custers 

 07 mrt. Christel v.d. Houdt

Guy Lardinois

11  mrt.   Wiel Schwanen

 11 mrt. Hub Moonen

 20 mrt. Roger Flamand

 29 mrt. John Gerekens

 29 mrt. Guido Lardinois

 30 mrt.  Mevr. Fien Opreij-Bendermacher

 30 mrt. Marly Roijen

 31 mrt.  Jean Roijen

18 mrt         Noortje Koolen
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Nieuwe leden: 
 
Martin Mingels komt het klaroenkorps versterken op diepe trom. 
 
Martin van harte welkom, 
 

Afscheid van Jan Knops 
 

Op 25 november 2019 is ons voormalig dirigent 
Jan Knops overleden. Jan Knops was vanaf 1984 
tot en met 1992 dirigent van onze harmonie. 
Een periode die voor onze harmonie in het 
teken stond van muzikale opbouw waar Jan 
tezamen met zijn vriend en collega Huub 
Maessen vorm aan heeft gegeven.  
De oudere leden zullen zich Jan nog zeker 
herinneren als een gedreven dirigent die naast 

zijn muzikale kennis ook allerlei artistieke kwaliteiten had. 
 
Jan bleef Amicitia volgen ook nadat hij afscheid had genomen en 
bezocht hij zijn kennissenkring in Tebannet en Terhorst nog 
regelmatig. 
 
 
 
 

Lotte Bours behaalde haar D-diploma 
 
Op zaterdag 21 december deed Lotte haar HAFA-D diploma in 
onze harmoniezaal. De beoordelingscommissie, bestaande uit 
dirigent Frans Bemelmans, lerares Lieke van den Beuken en 
Marc Houben, waardeerde het totale examenprogramma met 
een 7,8.  
Een prachtige score die Lotte onder begeleiding van Lieke van 
den Beuken behaalde. 
 
Van harte gefeliciteerd  
 
 
 

 
Muzikale serenade aan het Gouden bruidspaar Ludi en Elly Hambeukers en de 90 jarige Harrie 
van de Gaar 
 
Op vrijdag 30 augustus 2019 werd door het gehele korops een muzikale serenade gebracht bij het 
gouden bruidspaar Elly en Ludy Hambeukers-Dewarrimont en de 90 jarige Harrie van de Gaar. 
Na het repeteren voor de marswedstrijden vanaf de Hei naar de Bergstraat waar aan huize 
Hambeukers aan allen een klinkende serenade werd gebracht. 
 
Van harte gefeliciteerd. 
 
Dhr. Van De Gaar is op 27 december 2019 overleden. We wensen zijn familie ontzettend veel 
sterkte. 
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Overig 
 
Afmelden leden van het harmonieorkest:  Frans Bemelmans  mr.bemelmans@gmail.com  
Afmelden leden van het klaroenkorps:  Willy Bours  willy.bours@ziggo.nl  
 

Ledenadministratie 
 

Indien zich wijzingen voordoen in persoonlijke gegevens zoals adres, e-mail of in instrument en 
andere zaken gelieve dit door te geven aan John Pelzer zodat de ledenadministratie up to date 
blijft. 
e-mail: jmjpelzer@live.com  
 

Contributie 2020 
 
In de loop van de maand januari 2020 vindt de incasso van de contributie over 2020 plaats voor de 
leden die een automatische incasso hebben afgegeven. Leden, die de contributie niet via incasso 
betalen, worden vriendelijk verzocht om hun contributie in de maand januari te voldoen, via 
overboeking op rekening nr. NL15RABO0133500691, tnv Harmonie Amicitia Banholt, onder 
vermelding van Contributie 2020.  
 

Werklijsten 2020 
Beste leden de werklijsten voor 2020 zijn weer samengesteld. Het is ieder jaar weer een zoektocht 
om de lijsten weer compleet te krijgen en aan alle wensen van eenieder te kunnen voldoen. Indien 
je bent verhinderd probeer dan zelf te ruilen of voor een vervanger te zorgen. 
De werklijsten 2020 zijn te vinden op het besloten ledengedeelte van onze website. Log-in en ga 
naar Ledeninfo http://www.amicitiabanholt.nl/ledeninfo/  Op ons besloten gedeelte van de 
website staan tevens de wekelijkse mededelingen vermeld. Heb je problemen met inloggen of 
anderszins vragen maak dit gaarne kenbaar bij een van de bestuurleden. 
 
Hartelijk dank voor jullie samenwerking.  
 
 
 

Muziekfederatie Limburg Zuid-West 
 
Het programma van evenementen van MFLZW voor 2020: 
Drumbandtreffen zaterdag14 maart. 
 Organiserende vereniging: AMICITIA Banholt 
Concerttreffen vrijdag 17 april en zaterdag 18 april. 
 Organiserende vereniging: Harmonie Margraten  
Mars- en showwedstrijden zondag 6 september. 
 Organiserende vereniging: Harmonie Berggalm Noorbeek 
  

mailto:mr.bemelmans@gmail.com
mailto:willy.bours@ziggo.nl
mailto:jmjpelzer@live.com


2019 03  Nov ‘19 – Dec ’19 

 

 

 

 
 

8/11 

 

Verbouwing 
 
De verbouwing van onze harmoniezaal is doorgegaan en in 2019 is 
met name de zaal verder aangepakt. Er zijn geluidisolerende 
deuren geplaatst waarbij ook de kelderdeur en de toegang achter 
het buffet moesten worden aangepast. Er is een geluidsdempende 
achterwand geplaatst met hierop een prachtige foto van Banholt. 
Tegen het plafond van de zaal zijn geluidsdempende platen 
inclusief een omlijsting geplakt. De hele zaal is geschilderd. In het 
café is een vlizotrap geplaatst  

John had een hele lijst en deze is 
bijna af. De redactie is niet in 
bezit van een update van deze 
lijst. 
Het gehele bouwteam heeft het 
er druk mee! 
 
Iedereen van harte bedankt. 
 
 
 
Blijkbaar wilde de ALFA bierbrouwerij 
niet achterblijven en ook de 
brouwerij heeft nieuwe borden 
geplaatst. 
 
 
 

 
 
De firma Brouwers heeft een container aan de zijkant van de 
zaal geplaatst die als tijdelijk opslag voor materiaal wordt 
gebruikt. 
 
Hartelijk dank hiervoor. 
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Sponsoring en donaties  
 
Zoals in het voorwoord vermeld willen we alle sponsoren, donateurs en andere begunstigers van 
onze vereniging van harte bedanken voor het steunen van onze vereniging. Zonder uw steun kunnen 
we niet. 
 
We hebben afgelopen kwartaal donaties mogen ontvangen van: 
 
 

Het Coöperatiefonds van de Rabobank:  €10.000 als bijdrage in de 
verbouwing. 
 
 
 
 

 
 
 
Ook het VSBfonds heeft een substantiële bijdrage toegezegd voor de verbouwing. 
 

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen 
die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm 
van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds 
wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en 

samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door 
studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en 
kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet 
mee’. 
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Activiteiten Mherimba  
 
 

Deelname aan Eurofestival in Heel  
 
Op zondag 29 maart 2020 zal Mherimba wederom deelnemen aan het 
Eurofestival in Heel. Na de Kerst wordt meteen gestart met de voorbereidingen, 
het zal immers snel maart zijn.  
Onderstaand het repetitieschema voor de komende periode t/m maart. 
Marc rekent natuurlijk op een goede aanwezigheid bij de repetities, mocht je niet kunnen geef dat 
dan tijdig door aan het e-mail adres van Mherimba: 20 maart niet in Banholt! 

mherimba@gmail.com 
 

 
Herfstconcert in Noorbeek 

 
Op vrijdagavond 25 oktober speelde Mherimba 
tijdens het herfstconcert in Noorbeek. 
 
Naast Mherimba namen de drumbands uit 
Noorbeek, Mheer en Vijlen deel aan het concert. 
 
 
  

mailto:mherimba@gmail.com
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Mherimba te gast tijdens de nacht der zielen 
 

Ook dit jaar nam Mherimba weer deel aan de Nacht der zielen in onze kerk op zaterdag 2 november. 
Het was de vierde keer dat zangkoor Avanti deze avond organiseerde.  
 
 

Kerstconcert Mherimba tijdens kerstmarkt op 8 december 
 
 
 
 
Mherimba was ook dit jaar weer van de partij tijdens 
de kerstmarkt op het kasteel in Mheer. Het weer was 
bar en boos. Vorig jaar ontzettend veel sneeuw, nu 
ontzettend veel regen en nog eens regen.  
Hierdoor moest het orkest onder leiding van Marc 
Houben uitwijken naar de eet en dranktent. Mherimba 
deed zijn best en het werd een mooi optreden ondanks 
dat het weer tegenzat. 
 

 


