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Het bestuur van de Kon. Erkende Harmonie en Klaroenkorps “AMICITIA Banholt wenst 
beschermvrouw, ere-dirigent, dirigent, instructeur, docenten, ereleden, leden, leden van het 

steuncomité, donateurs, vrienden van Amicitia een prettige vakantie 
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Activiteiten 
 

 
 
 
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op het programma: 
 

 
 
 
 
Ophalen papier  
8 juli     Guido Lardinois, Thijs Krauth, Brian Hendriks 
12 augustus  Roy Jacobs, Thijs Munnix, Pierre Franssen 
9 september  Willy Bours, Stefan Tielens, Ruud Dodemont 
(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.) 
 
 
5 juli; serenade dhr. P vd Houdt, zomeravondconcert 
Bijeenkomst bij Fam Houbiers-Ronckers in de Dalestraat om 17.30 uur, serenade dhr. P vd Houdt om 
17.45 uur, Cafe Voshoes, vervolgens 18.30 uur H.Mis Fam Houbiers-Ronckers, zomeravondconcert. 
 
 
7 juli instructie ophalen papier 
We verzoeken degenen die de instructie nog niet hebben gevolgd dit te doen. De instructie duurt 30 
minuten en is om 19.30 uur in de harmoniezaal. 
 
Woensdag 9 juli steuncomité  
Vergadering steuncomité in de Harmoniezaal, aanvang 20.00 uur. 
 
 
 
  

ZOMERVAKANTIE

JEUGDORKEST MHERIMBA VANAF 11 JULI T/M 22 AUGUSTUS

LEERLINGEN VANAF 14 JULI  T/M 24 AUGUSTUS

HARMONIE VANAF 11 JULI T/M 15 AUGUSTUS

KLAROENKORPS VANAF 28 JULI  T/M 11 AUGUSTUS 

zaterdag 5 juli Zomeravondconcert Amicitia 

maandag 7 juli Instructie Oud Papier ophalen Harm.zaal 19.30 uur

dinsdag 8 juli Ophalen oud papier.

zondag 3 augustus Kermis Terlinden. Vervallen

Vrijdag 8 augustus Rustplaats heuvelland 4 daagse in Harmoniezaal

dinsdag 12 augustus Ophalen oud papier

maandag 18 augustus 1e repetitie klaroenkorps na de zomervakantie.

vrijdag 22 augustus 1e repetitie harmonie na de zomervakantie.

vanaf 25 augustus Start muzieklessen voor de leerlingen.

maandag 25 augustus Gezam. Rep. t.v.b. op de Marswedstrijden Fed. LZW

vrijdag 29 augustus 1e rep. jeugdorkest MHERIMBA na de zomervakantie

zondag 31 augustus Augustuskermis. Rondgang.

maandag 1 september Gezam. Rep. t.v.b. op de Marswedstrijden Fed. LZW

vrijdag 5 september Gezam. Rep. t.v.b. op de Marswedstrijden Fed. LZW

zondag 7 september 39e Mars- en Showwedstrijden Fed. LZW Bemelen. 

dinsdag 9 september Ophalen oud papier.
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Bestuur 
 
Zoals in de vorige Amicitia nieuwflits aangekondigd heeft Sjef Roijen afscheid genomen als 
bestuurslid van Amicitia. Sjef blijft een aantal zaken in 2014 voor de verening uitvoeren. De 
financien worden in 2014 door Sjef afgewikkeld, verder zal hij en zijn vrouw Ria het beheer van de 
harmoniezaal op zich nemen. 
Het bestuur is inmiddels uitgebreid met een drietal aspirant bestuursleden t.w. Anita Bessems, Ruud 
Dodemont en Axel Denis. Binnen het bestuur is tot de volgende taakverdeling besloten: 
 
Voorzitter:    Willy Bours 
Secretaris:    Horrie Schwanen 
Penningmeester miv 2015:  Anita Bessems 
Bestuurslid:    Pierre Franssen 
Bestuurslid:    Ruud Dodemont 
Bestuurslid:    Axel Denis 
 
In de verdere taakverdeling is het volgende overeengekomen: 
Contactpersoon vanuit bestuur naar Mherimba, Jeugdopleiding, AMV opleiding: Ruud Dodemont 
Technisch beheer harmoniezaal: Pierre Franssen 
Ten aanzien van de verdere taakverdeling is het bestuur nog op zoek naar leden of wellicht ook niet 
leden die taken op zich willen nemen. Hierbij zijn er nog vacatures voor het beheer van 
instrumenten, Public Relations. We hebben hiervoor beschrijvingen van wat er in dat kader wordt 
verwacht. Ben je geinteresseerd of zijn er wellicht mensen die dit op zich willen nemen meldt dit 
svp bij een van de bestuursleden. 

 

 
 

Uitslagen 
 
 

29e Solistenconcours Amicitia Banholt  
 
Op zondag 6 april 2014 vond in onze harmoniezaal voor de 29e maal het solistenconcours plaats. 
Maar liefst 17 solisten van onze eigen vereniging namen met succes deel aan dit concours.  
Het concours werd afgesloten door een prachtig en succesvol optreden van het jeugdorkest 
Mherimba. Een prachtige dag die uitstekend werd georganiseerd door de Commissie 
Solistenconcours. 
Dank aan eenieder die dit concours wederom tot een succes heeft weten te maken. 
 
 

Drumbandfestival muziekfederatie LZW 27 april 2014 
 

In verband met een verbouwing aan de fanfarezaal in St. Geertruid vond het Drumbandfestival van 
de Muziekfederatie LZW niet plaats in St. Geertruid maar in ’s-Gravenvoeren. 
 
Het optreden in de Kurzaal in ’s-Gravenvoeren was prachtig ondanks dat het korps verre van 
compleet was. Tijdens de optocht werd er prima gemarcheerd en was het publiek zeer enthousiast. 
Het klaroenkorps nam als enig korps deel aan dit festival in de hoogste divisie tw. de Eerste divisie 
en werd door jurylid Henk Mennens beoordeeld met het predicaat Zeer Goed. Het puntenaantal was 
net te weinig voor de dagprijs die door de drumband van St. Geertruid werd behaald. 
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Eurofestival Heel 11 mei 2014 
 
 
 
Samen met een groep supporters vertrokken de muzikanten met de bus naar 
Heel. Alle muzikanten droegen de nieuwe Mherimba-outfit, bestaande uit een 
witte blouse met het Mherimba logo en een zwarte broek.  
 
Onder leiding van dirigent Marc Houben vertolkten de muzikanten 
onderstaande muziekwerken:  

Inspeelwerk: La Vita è bella van N. Piovani, arr. L. Bocci  
1e beoordeeld werk: King Arthur van Kees Schoonenbeek  
2e beoordeeld werk: The Universal Band Collection van J. van de Haan  

De jury, Jacques Claessens en Rene Schrader, beloonde Mherimba met het predicaat “goed”.  
 
Na terugkomst uit Heel werden de muzikanten ontvangen in de harmoniezaal in Banholt en werd 
aan alle leden een klein presentje overhandigd. Daarna waren er frietjes voor eenieder en werd er 
nog even met een drankje geëvalueerd. Dank aan de “oudere” muzikanten die het orkest in het 
“zwaardere koper” hebben ondersteund.  
Aan de concoursdeelname zijn maanden van oefening voorafgegaan. De muzikanten uit Mheer, 
Banholt en Reijmerstok hebben naast de repetities een optreden gehad bij de ouderen in La 
Valence, Maastricht.  
In maart hebben zij een repetitiedag in de basisschool van Mheer/Banholt gehad waarbij de puntjes 
op de “i” werden gezet. In april hebben ze zich aan een groter publiek gepresenteerd tijdens het 
solistenconcours in Banholt. Jurylid Stoffels heeft het orkest en met name dirigent Marc Houben van 
de laatste tips voor een succesvolle concoursdeelname voorzien.  
Het Jeugdorkest Mherimba is deze zomer op zondag 6 juli 2014 te beluisteren tijdens het 
kasteelconcert in Mheer. 
 

Muziekfederatie Limburg Zuid West 
 
Tijdens de 55e Concertwedstrijd van de MFLZW op 24 mei 2014 in Eckelrade nam ons 
Harmonieorkest wederom deel aan het federatieconcert. Deze keer voor het eerst onder leiding van 
Loek Paulissen als eerste orkest op de zaterdag.  
 
Er werd gestart met Melody van Alfred Reed. Het inspeelwerk betrof het prachtige langzame 2e 
deel uit de “First Suite for Band” van de Amerikaanse componist. 
Het programma werd vervolgd met The Golden City van Jan Bosveld. Praag is één van de oudste 
metropolen van Europa. In deze compositie geeft Jan Bosveld de indrukken van een tweetal 
bezoeken aan Praag weer. Het is meer een sfeerbeeld van de stad en zijn bewoners dan een 
beschrijving van de belangrijkste bezienswaardigheden. 
Vervolgens Saga Maligna van Bert Appermont. Zaad van Satan is een musical voor 7 solisten, koor en 
harmonieorkest van de Belgische componist Bert Appermont. Saga Maligna is een orkestsuite uit 
deze musical. Zes nummers uit de musical spreken achtereenvolgens van verdriet, plezier, pijn, 
onverschilligheid, berouw en hoop/wanhoop. Ze verwijzen naar diverse personages uit het originele 
verhaal die worstelen met het mens zijn en met de spanningen en hevige gevoelens die hiermee 
gepaard gaan. 
Het concert werd afgesloten met Paris Montmartre een compositie van de Japanse arrangeur Toshio 
Mashima.Diverse heel bekende Franse chansons: Sous le ciel de Paris, Moulin Rouge, La Vie en Rose, 
Les feuilles Mortes en C’est Si Bon. 
 
Het was een prachtig concert dat door jurilid Rob Goorhuis werd beoordeeld met het predikaat 
“Goed”. 
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Overige activiteiten 
 

Kindercommunie Banholt 
 
Op zondag 4 mei a.s. vond in onze parochie de 1e H. Communie plaats. De harmonie heeft zoals 
gebruikelijk de communiekantjes met hun ouders vanaf het Gemeenschapshuis naar de kerk 
begeleid.  
Onder de communiekantjes waren drie leerlingen van Amicitia t.w. Sander Flamand, Leonore 
Houben en Lauren Mingels en hun ouders, namens Amicitia van harte gefeliciteerd. 
 

 
 
 
 
 
 
De Hei-op feesten waren dit jaar wederom een groot succes. Op zaterdag 10 mei was er het 
optreden van Wir sind Spitze en DJ Otto Wunderbar, op zaterdag 17 mei THE 90’S PARTY met - 
Falcon Radio Road Show, T-Spoon, Lasgo en Mental Theo. Tot slot op zondag 18 mei werd het NK 
Gazonmaaierracen, Tebanneter Tractor Tour-Rit en een stuntshow georganiseerd. 
Alle activiteiten waren prima bezocht en Amicitia dankt het steuncomité voor de inzet tijdens de 
voorbereiding, de feesten zelf en natuurlijk ook voor het opruimen. 
 
Ook worden alle vrienden van Amicitia bedankt die hebben meegeholpen of op een andere wijze 
hebben ondersteund om de feesten tot een geslaagd evenement te maken, op welke manier dan 
ook. Alle sponsoren worden bedankt voor hun bijdrage op welke manier dan ook. 
 
Tot slot een dankwoord aan de Familie en firma Van Den Houdt die wederom haar loodsen, 
landerijen en vele andere zaken ter beschikking hebben gesteld.  
 

 
Serenades aan gouden bruidsparen 

 
Onze vereniging heeft de volgende Gouden echtparen een klinkende serenade gebracht: 
 
Bruidspaar René en Mia Bendermacher-Nelissen 
Bruidspaar Edmond en Gemma Van den Hove 
Bruidspaar Sjef en Bertien Roijen-Limpens 
 
 

Serenade aan een 90 jarige 
 
Mevrouw Mingels-Huijnen werd op kermisdinsdag een klinkende serenade ter gelegenheid van haar 
90e verjaardag gebracht. 
 

Gastoptreden Klaroenkorps in Eys 
 
Tijdens het schuttersfeest in Eys op 1 juni ’14 heeft het Klaroenkorps een gastoptreden tijdens de 
optocht uitgevoerd. Het werd een prachtig optreden tijdens de optocht en met name in het defile 
was het publiek ontzettend enthousiast.  
Een mooie dag die door vele leden onder het genot van (veel) bier werd afgesloten.  
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Piet van den Houdt 
 
Op zondag 6 juli as zal dhr. Piet van den Houdt zijn 90e verjaardag vieren. 
Piet senior is nadrukkelijk geen onbekende voor onze vereniging. Hij draagt 
onze vereniging nog steeds een ontzettend warm hart toe. Dit niet alleen 
vanuit het ter beschikking stellen van zijn bedrijf en landerijen tijdens de 
Hei-op feesten, maar zeer zeker ook vanuit het voorzitterschap dat hij 
vanaf 1958 t/m 1970 over Amicitia succesvol heeft uitgevoerd.  
Dhr. Van den Houdt is de oudste inwoner woonachtig in zijn “Tebannet” en nog steeds een van de 
prominente bewoners van ons dorp. Wij hopen dat Piet senior nog vele jaren in een goede 
gezondheid in ons dorp mag vertoeven. 
 
Wij zullen een klinkende serenade brengen op zaterdag 5 juli tijdens zijn feest in Het Voshoes.  
 

Zomeravondconcert 
 
Na een succesvolle afsluiting van de laatste repetitie in 2013 met een concert op het Loverixplein 
zal er dit jaar wederom een zomeravondconcert plaatsvinden. Dit zal geschieden op zaterdag 5 juli 
as op een andere lokatie in het dorp. Dit jaar wordt het zomeravondconcert georganiseerd bij de 
Fam. Houbiers-Ronckers in de Dalestraat. 
De avond start om 18.30 uur met een gezinsmis die wordt opgeluisterd door het kinderkoor van 
Reijmerstok. Na de H.Mis zal omstreeks 19.30 uur het klaroenkorps en de harmonie een afwisselend 
en mooi programma ten gehore brengen. Ook dansgroep Banholt zal een optreden verzorgen. 
Tijdens het zomeravondconcert zal er natuurlijk ook worden gezorgd voor een hapje en drankje. 
Een Barbecue is aanwezig. Het steuncomite van Amicitia organiseert het concert en we hopen 
natuurlijk op een grote opkomst. 
 
Bij slecht weer is de H. Mis om 18.30 uur in de kerk en het zomeravondconcert om 19.30 uur in de 
harmoniezaal. 
 

Instructie oud papier 7 juli 2014  
 
Het ophalen van oud papier is al jarenlang een vaste inkomstenbron voor onze 
vereniging. Vanaf 2014 is RD4 de opvolger van de Fa.Peeters. Om het ophalen van het 
papier op een veilige wijze te laten plaatsvinden dienen de beladers altijd alert te zijn 
op verkeer, maar ook ten aanzien van het gebruik van de perswagen. RD4 verzorgt 
hiervoor een instructie die alle beladers dienen te volgen. In april is er een eerste 
sessie geweest. In navolging hierop is er op 7 jullie een veegsessie. We verzoeken 
degenen die de instructie nog niet hebben gevolgd dit te doen. De instructie duurt 30 
minuten en is om 19.30 uur in de harmoniezaal. 
Veiligheid staat voorop. 
 
 

Heuvelland 4 daagse 
 
Op 8 augustus zal wederom de Heuvelland 4 daagse de Harmoniezaal als tussenstop bezoeken. Twee 
jaar geleden heeft de Heuvelland4daagse ook de harmoniezaal bezocht en het was voor onze 
vereniging hard werken maar financieel zeer succesvol. We hopen dat we een beroep kunnen doen 
op leden om hand en spandiensten te kunnen verrichten. 
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Ledennieuws 
 

John Gerekens is gestopt bij het klaroenkorps als klaroenblazer. John was sinds 1 maart 2005 lid van 
het korps. 
Vivianne Dodemont-Lacroix heeft haar lidmaatschap bij Amicitia beëindigd. Vivianne was sinds 2008 
lid van het klaroenkorps. 
Sandra Schwanen heeft aangegeven dat ze definitief stopt bij Amicita. Sandra was vanaf september 
2001 lid van onze harmonie. 
Roy Jacobs heeft aangegeven dat hij niet meer als hoornist bij het harmonieorkest zal spelen. Roy 
blijft wel lid van het klaroenkorps. 
Bas van Laar heeft zijn lidmaatschap binnen onze vereniging beeindigd. Bas heeft de tuba vanaf 1 
december 2011 in het harmonieorkest gespeeld. 
 
Tijdens de bronk en tijdens de rondgang op kermisdinsdag hebben een aantal jeugdige leden de 
harmonie en het klaroenkorps versterkt. Guy Lardinois is de nieuwe slagwerker bij het 
harmonieorkest. Bij het klaroenkorps hebben Milan Tielens en Rick Bendermacher het klaroenkorps 
versterkt. 
 

Geboren 
 

Bij Rolald en Wendy   
Giann geboren op 13 april 2014 

Grootouders Sjef en Ria proficiat. 
 
 
Grootouders Wiel en Monique Schwanen  
zijn trots op het eerste kleinkind Bente 
Bij Sandra en John is Bente geboren op 11 mei 2014 
Zoals eerder vermeld is Sandra gestopt bij Amicitia. 

 
 
Sandra en John gaan trouwen 
op 22 augustus 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij Monique en Sammy    
Tyhm geboren op 10 juni 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ouders en grootouders van harte gefeliciteerd. 
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Verjaardagskalender 
 
Juni 
06 juni Jeuf Roijen 
11 juni John Munnix 
11 juni Hub Scheepers 
12 juni  Willy Bours 
19 juni  Stefan Tielens 
21 juni  Bea Tielens  
Dennis Tielens 
  Oscar Tielens 
24 juni  Milan Tielens 
25 juni  Simone Wishaupt 
27 juni  Ronald Bendermacher 
30 juni  Brian Hendrikx 
 

Juli 
  1 juli Agnes Senden-Munnix   
  7 juli Jean-Louis Bours 
09 juli Sander Flamand 
10 juli Simone Mingels 
11 juli Yvonne Lemlijn 
14 juli Ruud Dodemont 
  Mandy Weusten-Stollman 
18 juli Sanne Bours 
21 juli Lieve Knoppen 
22 juli Glenn Lardinois 
23 juli Jef van den Houdt 
26 juli Oscar Brouwers 
28 juli  Richard Jongen 
 

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 

 
 
 

Geslaagd! 
 
Alle leden van de vereniging die geslaagd zijn: 
 
Bart Bendermacher 
Sanne Bours 
 
Van harte gefeliciteerd! 
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Overig 
 
Afmelden leden van het harmonieorkest:  Pierre Franssen pierre.franssen@home.nl 
Afmelden leden van het klaroenkorps:  Willy Bours willy.bours@ziggo.nl  

 
 

Ben en het buffet op vrijdagavond 
 
Ben neemt afscheid als barman op vrijdagavond. Op vrijdag 6 
juni jl heeft Ben Defauwes voor de laatste keer het buffet 
bemand. De reden hiervan is zijn verhuizing naar Herkenrade. 
Enkele groepen vaste blijvers na de repetitie hebben Ben 
verrast met een leuke geste. 
Ben heeft aangegeven dat de vereniging altijd een beroep op 
hem kan blijven doen. We willen Ben van harte bedanken voor 
de vele vrijdagavonden waarin hij het buffet heeft open 
gehouden. 
 
Voor de komende periode tot aan de vakantie zullen 
bestuursleden het buffet open houden. Na de vakantie start 
een roulatie waarbij meerdere vrijwilligers hebben 
aangegeven om hier een rol te willen vervullen. 
 
 
 

Website 

 
 
www.amicitiabanholt.nl  
 
De website van de vereniging is vernieuwd en het bestuur wil deze site zo actueel houden als ook 
maar enigszins mogelijk is. Zijn er leuke anekdotes of gebeurtenissen, bericht dit bij Falco Renierkens. 
Falco zal ervoor zorgen dat stukken op de website worden geplaatst. 
 
falcorenierkens@gmail.com  
 
 
Er is ook een facebook account voor onze vereniging in de lucht 
 
https://www.facebook.com/pages/Harmonie-en-Klaroenkorps-Amicitia-
Banholt/1482829768595461?fref=ts 
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