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Tot ziens, goodbye, Auf wiedersehen, adjö så länge, au revoir, 
farewell, adieu, hasta la vista, adiós, farvel så længe, arrivederci 

 
De afgelopen periode stond in het kader van het afscheid nemen van Theo Lodewick en Jacques 
Bendermacher. Theo was maar liefst 46 jaar lang instructeur van het klaroenkorps en werd hiervoor 
via een prachtige avond bedankt.  
We hebben feest gevierd met Jacques Bendermacher ter gelegenheid van 70 jaar actief muzikant in 
onze harmonie. Een prachtig jubileum waarbij hij tevens afscheid nam als muzikant.  
 
Er gebeurde natuurlijk veel meer de afgelopen twee maanden. Mherimba speelde, het 
solistenconcours, het voorjaarsconcert, nieuwe instructeur bij het klaroenkorps. Verder zijn de 
voorbereidingen voor de Hei-op feesten in volle gang. 
 
In deze Amicitia nieuwsflits leest u meer hierover.  
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Planning 
 

 
 
Ophalen papier  
12 mei 2015   Axel Denis, Raymond Pitti, Erwin Mingels 
9 juni 2015   Richard Essers, Thijs Munnix, Bart Bendermacher 
(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.) 
 
Kleermaker op bezoek 
Op dinsdag 21 april 2015 om 20.15 uur komt de kleermaker op bezoek in de harmoniezaal. Het 
verzoek aan leden om het uniform te controleren op gebreken e.d. Ook indien er een nieuwe jas en 
of broek wordt gewenst s.v.p. naar de kleermaker.  
 
I.V.A. (Instructie Verantwoord Alcohol) 
Volgende cursusdata 22 april (start om 20.00 uur in de harmoniezaal, zie ook verderop in het 
Amicitia nieuws) 
 
Bestuur Amicitia 
Voorzitter     W. Bours 
Secretaris     H. Schwanen 
Penningmeester    R. Essers 
Muziek/Leerlingen/Instrumenten  R. Dodemont 
Uniformen     A. Denis 
Harmoniezaal     P. Franssen 
 
  

zaterdag 25 april 27e Hei Op Feesten

zondag 26 april 27e Hei Op Feesten

zaterdag 2 mei 27e Hei Op Feesten: 90's Party

zondag 3 mei Kindercommunie Banholt

dinsdag 12 mei Ophalen oud papier

zondag 24 mei Pinksterkermis, Processie

maandag 25 mei Pinksterkermis

dinsdag 26 mei Pinksterkermis , rondgang aanvang 18.00 uur.

zaterdag 30 mei Serenade 50-jarig huwelijksfeest 

dinsdag 9 juni Ophalen oud papier

zaterdag 11 juli Zomeravondconcert Amicitia met BBQ

dinsdag 14 juli Ophalen oud papier.

ZOMERVAKANTIE

JEUGDORKEST MHERIMBA VANAF 10 JULI T/M 28 AUGUSTUS

LEERLINGEN VANAF 13 JULI  T/M 28 AUGUSTUS

HARMONIE VANAF 10 JULI T/M 28 AUGUSTUS

KLAROENKORPS VANAF 13 JULI  T/M 24 AUGUSTUS 
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Activiteiten 
 

Mherimba in de Appelgaard in Margraten 
 

 
Op vrijdagavond 20 maart jl gaf 
Mherimba onder leiding van Marc Houben 
een concert in het bejaardentehuis De 
Appelgaart in Margraten. Om 18.30 uur 
werd gestart met het concert voor een 
volle zaal. Vele oud inwoners van Banholt 
en Terhorst waaronder oud leden van 
Amicitia waren aanwezig om de jeugd te 
horen spelen.  
Er werd aandachtig geluisterd. Maar er 
werd ook meegedaan en gezongen 
tijdens het lied “Roed Roed zien de 
Roeze”.  
Het optreden werd na een toegift onder 
een luid applaus van de aanwezigen en 
een drankje beëindigd.  

 
 
 

Solistenconcours 2015 
 
Op 22 maart 2015 werd er voor de 30e maal het Internationale 
solistenconcours in onze harmoniezaal georganiseerd. Het comité 
solistenconcours had wederom zaken piekfijn in orde. De zaal was in 
gereedheid gebracht, de piano stond op de bühne, de bekers netjes opgesteld 
en de prijzen voor de loterij gaven een uitnodiging om hieraan deel te nemen. 
Verder zag het eetbuffet er aanlokkelijk uit en was het drinkbuffet gereed, de 
werkers stonden klaar om alle deelnemers, begeleiders en supporters te 
ontvangen. 
 

Nadat jurylid Jos Stoffels zitting 
had genomen aan de jurytafel en 
Angeline Scheijen achter de piano, het secretariaat 
was er klaar voor en de spreker zijn stem terughad, 
kon worden gestart met het concours. Als eerste was 
Karina Brouwers aan de beurt, altijd spannend om als 
eerste te starten. Vervolgens kwam Britt Mackus en 
een hele reeks aan jonge solisten waarvan er maar 
liefst 14 uit onze eigen vereniging. Het was de hele 
dag druk en alle solisten konden rekenen op de volle 
aandacht van het jurylid en het publiek. 
De uitslag van het concours was voor de deelnemers 
van onze eigen vereniging uiterst verdienstelijk en 
succesvol. Geen enkele tweede prijs, maar wel 
allemaal eerste prijzen en zelfs eerste prijzen met lof 
der jury.  
 
 
 
 
Foto links: Tijden veranderen, niet meer tillen, 
zweten, maar met een elektrische kar wordt de 290 kg 
zware piano naar binnen en de bühne opgereden. 
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De uitslagen van de deelnemers van Amicitia: 

  
 
Afdeling Jeugd 
1. Aaron van Soolingen (klarinet, Kon.Erkende Harmonie Amicitia Banholt) 52,5 pnt.,1e prijs met lof 
2  Floris van Eijkelenburg,(bugel, Fanfare St.Cecilia Ubachsberg) 50,5 pnt.,1e prijs met lof 
3. Nick Didden ,(trompet,Kon. Harm St.Cecilia 1836 Vaals ) 50 pnt.,1e prijs met lof  
 
Derde afdeling 
1. Myrthe Hertog (dwarsfluit, Kon.Erkende Harmonie Concordia Margraten) , 53,5 pnt., 1e prijs  
2. Lei Titulaer (xylofoon, Kon. Harmonie St. Cecilia Mheer) 53 pnt., 1e prijs 
3. Daan Sluysmans (trompet, Harmonie Berggalm Noorbeek) 52,5 pnt., 1e prijs 
 
Tweede afdeling 
1. Lotte Bours (klarinet, Kon.Erkende Harmonie Amicitia Banholt), 54,5 pnt., 1e prijs met lof 
2. Kay Beckers (snare drums, Fanfare Kunst en Vriendschap Partij), 54, pnt., 1e prijs met lof 
3. Arjan Klinkenberg (klarinet, Harm. St Cecilia Mechelen) 54 pnt., 1e prijs met lof 
 
Eerste afdeling 
1. Henriëtte Titulaer (dwarsfluit, Kon.Harmonie.St Cecilia Mheer) 55 pnt.,1e prijs met lof 
2. Fleur Bendermacher (klarinet, Kon.Erkende Harmonie Amicitia Banholt)  54 pnt., 1e prijs met lof 
3. Duet Emmy Berndsen en Aisling Fairweather (Kon.Harmonie St. Cecilia Mheer) 51 pnt., 1e prijs 
 

De Henk-Wishaupt-wisseltrofee, uitgereikt aan de beste solist uit de afd. Leerlingen en Jeugd, ging 
dit jaar naar Aaron van Solingen van onze eigen jeugdopleiding.  
De Eijsden/Margraten-Wisseltrofee (beste solist gemeente Eijsden-Margraten) ging naar Henriëtte 
Titulaer van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia uit Mheer, Henriëtte werd ook concourswinnares. 
 
Alle deelnemers van harte gefeliciteerd. Verder dank aan het comité Solistenconcours en allen die 
hebben meegeholpen tot het slagen van dit concours. 
 
 
 
 
 
  

NAAM AFDELING Punten Prijs

Karina Brouwers Leerlingen 43,0 Eerste

Britt Mackus Leerlingen 42,5 Eerste

Seth van Soolingen Jeugd 46,5 Eerste

Fenna Weertz Tweede 48,0 Eerste

Kim Lambrix Leerlingen 42,0 Eerste

Sven Bendermacher Jeugd 46,5 Eerste

Ruud Lemlijn Derde 48,0 Eerste

Luc Flamand Leerlingen 42,5 Eerste

Aron van Soolingen Jeugd 52,5 Eerste + lof

Guy Lardinois Jeugd 43,0 Eerste

Levi van Soolingen Derde 50,0 Eerste

Emy Bendermacher Derde 51,0 Eerste

Lotte Bours Tweede 54,5 Eerste + lof

Fleur Bendermacher Eerste 54,0 Eerste + lof
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Het afscheid van Theo Lodewick 
 
Op 28 maart 2015 heeft onze verening afscheid 
genomen van Theo Lodewick als instructeur van het 
klaroenkorps. Een prachtig afscheid waarbij Theo in 
de bloemetjes werd gezet. De avond startte met de 
onthulling van de plakette van het Theo 
Lodewickplein waarbij deze een prominente plek 
naast de ingang heeft gekregen.  
Vervolgens waren Harmonie en Klaroenkorps aanwezig 
om een muzikale serenade te brengen aan Theo en 
echtgenote Annie. Er werd een toespraak gehouden 
door de voorzitter waarbij het acteren van Theo door 
de jaren heen werd aangehaald en waarbij Theo werd 
benoemd als Ere-instructeur van onze vereniging.  
 

 
 
Ruud Dodemont overhandigde het geschenk 
van onze vereniging, een in glas geetste 
gravure van het klaroenkorps inclusief 
instructeur.  
Daarna kwam een afvaardiging van de 
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.  

Guus Horssels had een prachtige toespraak waarbij 
Theo tot slot de allerhoogste onderscheiding van de 
Limburgse Bond van Tambourkorpsen in ontvangst 
mocht nemen. Een insigne met drie briljantjes 
inclusief kroontje, een onderscheiding die maar 
hoogst zelden worden overhandigd. 
 

Vervolgens kwam het volledige kerkbestuur onder 
aanvoering van meneer Pastoor Theo bedanken 
voor al hetgeen hij voor onze gemeenschap heeft 
betekend. Daarna waren echtgenotes, 
vriendinnen, oud-leden, overige Tebanneteneren 
en inwoners van Terhoorsch aan de beurt om Theo 
en Annie een hand te schudden. Onze 
beschermvrouw, dirigent Loek Paulissen en 

vriendin waren aanwezig, ereleden, oud 
bestuurders, waaronder Piet van den Houdt. De 
oudste mannelijke inwoner van Tebannet en 
degene die met Nico Ronckers Theo in 1969 heeft 
gevraagd om als instructeur van het klaroenkorps 
te gaan acteren.  
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De drumband van Sint Rosa Sibbe was er ook bij. 
Theo blijft in Sibbe nog instructeur en ook door hen 
werd een serenade gebracht. Hun optreden met 
‘the glowing sticks’ was indrukwekkend.  
 

 

 
 
 
 
 
Daarna was het laatste concert van Theo 
met het klaroenkorps. Nieuwe marsen 
werden ten gehore gebracht waarbij 
Premiere is geschreven door onze eigen 
Ruud Dodemont. Een prachtig 
afscheidsconcert hetgeen Theo niet 
onberoerd liet. Roger Flamand nam het 

woord en dankte Theo namens het klaroenkorps voor al hetgeen hij heeft betekend en heeft gedaan 
voor de leden en oud-leden. Het cadeau dat werd aangeboden door het klaroenkorps betreft een 
volledig verzorgd weekend Rotterdam inclusief VIP kaarten voor de Nationale Taptoe in AHOY 
Rotterdam. Verder bracht Joyce Steijns een prachtig gedicht ten gehore en tot slot was er mooie 
foto op canvas van het klaroenkorps.  
Hierna sprak Theo nog enkele woorden en werd het podium vrijgemaakt voor de Boemelkapel. Een 
dik uur lang werd er gespeeld door de kapel, er werd vanouds gedanst en iedereen amuseerde zich 

onder het genot van een drankje.  
Omstreeks 23.30 uur nam DJ PIair het over en 
werd muziek voor eenieder gedraaid tot in de 
late uurtjes. Theo en Annie zijn omstreeks 
24.00 uur vertrokken zichtbaar onder de indruk. 
 
Dank aan eenieder die heeft meegeholpen aan 
deze prachtige avond. Dank aan de leden van 
de Rv11 die het buffet en de bonnen hebben 
bemand. Verder is dank verschuldigd aan het 
organisatiecomité (Martin Roijen, Roger 
Flamand, Thijs Munnix, Joyce Steijns en Stefan 
Tielens). 
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De bedankbrief van Theo Lodewick (april 2015) 
 

Beste mensen, 

 

Langs deze weg wil ik nog eens terugkomen op mijn afscheid als instructeur van 

Amicitia. Het is voor mij en mijn vrouw Annie een onvergetelijke avond geworden 

(ook intern afscheid) en hiervoor willen wij de gehele Amicitiafamilie inclusief de 

supporters van het klaroenkorps bedanken voor de overweldigende belangstelling 

en attenties. 

Als je de hele periode terug kijkt ben je je niet bewust dat de tijd zo snel 

gegaan is. Als jong instructeurtje denk je niet dat je het zolang kan uithouden, 

want je weet immers niet of het ook allemaal wel klikt met de samenwerking. 

Samen zijn we echter opgeklommen naar een korps dat een top korps is 

geworden en daar ben ik dan ook wel een beetje trots op. 

Uit de grote belangstelling en de vele reacties ben je er ook hier van niet bewust 

dat het geheel zo`n impact heeft gehad als je na zo`n geweldige avond nog eens 

alles de revue laat passeren. Als ik het afscheid boek lees en de vele kaarten 

met niets anders dan complimenten dan voel ik me vereerd. Mijn bedoeling is 

altijd geweest om met zoveel mogelijk plezier, gedisciplineerd en gezellige 

manier muziek te maken met een korps om zo goed mogelijk voor de dag te 

komen.  

Tot slot wensen Annie en ondergetekende Amicitia nog veel succes voor de 

toekomst en wij zullen zeer zeker vaker in Banholt bij verschillende activiteiten 

aanwezig zijn. 

 

Theo, 

Ere instructeur Klaroenkorps Amicitia. 
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Voorjaarsconcert Kon. Erk. Harmonie Amicitia Banholt: “Speciali Amicitia” 
 
 

 
 
 
Op zondag 12 april werd stipt om 19.00 uur in harmoniezaal gestart met een zeer bijzonder 
voorjaarsconcert onder de titel “Speciali Amicitia”; Latijns voor een ‘bijzondere vriendschap’.  
Een afgeladen harmoniezaal in aanwezigheid van Burgemeester Dieudonné Akkermans, Pastoor Rene 
Graat, Beschermvrouw Fien Opreij-Bendermacher, LBM bestuurslid dhr. Mijs, ere-leden, oud 
(bestuurs)leden en vele vele belangstellenden. Behoudens onze themaconcerten is het al heel lang 
niet zo druk bij een concert geweest. 
Koninklijk Walram’s Genootschap uit Valkenburg bracht 
een prachtig concert ten gehore onder de enthousiaste 
leiding van dirigent Jos Paffen. Het programma van deze 
harmonie bestond uit de werken Amparito Roca (paso 
doble), Elisabeth The Musical, Mambo No. 5, El Camino 
Real en Highland Cathedral. Hartelijk dank. 
 
Vervolgens werd het concertpodium betreden door de 
muzikanten van onze eigen Kon. Erk. Harmonie Amicitia 
o.l.v. dirigent Loek Paulissen. Wederom een prachtig 
concert dat vele toehoorders tot op het puntje van hun 
stoel bracht. 
Ons harmonieorkest bracht de werken Terpsichore- Of 
Skies, Rivers, Lakes and Mountains - Nino Rota filmmusic - 
Les Miserables en Land of Make believe ten gehore. 
 
Vervolgens kwam er een toegift die bij vele toehoorders voor altijd in het geheugen zal zijn gegrift. 
Voor een fles wijn (voor Loek) werd de mars Werkstaking der muzikanten ten gehore gebracht.  
 

 
 
En wie was de laatste die nog speelde 
onder leiding van dirigent Loek Paulissen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dirigent Loek Paulissen, muziekcommissie en muzikanten hartelijk dank voor dit prachtige concert.  

http://www.eijsden-margraten.nl/bestuur/college-van-burgemeester-en-wethouders/samenstelling-college/#panel1


2015 03 periode April ‘15 – Mei ’15 

 
 

9/14 

Een jubileum om nooit te vergeten 
 

Het slotaccoord tijdens het voorjaarsconcert was voor de jubilaris van Amicitia Jacques 
Bendermacher. Vervolgens sprak Burgemeester Dieudonné 
Akkermans de jubilaris toe  
‘Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek! Het 
doet mij deugd en ik ben er trots op om aan iemand die 
zo betrokken is bij de muziek en de leefgemeenschap van 
Banholt deze bijzondere onderscheiding te mogen 
uitreiken. Een opmerkelijke muzikant die als een soort 
vaderfiguur zich altijd ontfermd heeft over de 
klarinettengroep. Een verbinder tussen jong en oud!’  
Vervolgens mocht Jacques de gemeentelijke Legpenning 
van verdienste in ontvangst nemen wegens 70 jarig actief 
muzikaal lidmaatschap van onze harmonie. De legpenning 
wordt toegekend als blijk van waardering aan ingezetenen 
van de gemeente, aan in de gemeente gevestigde 
verenigingen, stichtingen en instellingen, die een 
bijzondere prestatie hebben verricht. Als bewijs van de toekenning van de Legpenning van 
verdienste ontvangt de onderscheidene een gewaarmerkt uittreksel uit het register van 
gemeentelijke onderscheidingen (= Gulden Boek). 

Jacques werd verzocht om voor de bühne in bijzijn van 
Lotte en Sanne plaats te nemen. Vervolgens kwam het 
klaroenkorps naar voren en werd door de hele vereniging 
een muzikale hulde gebracht.  
De voorzitter sprak lovende woorden, sprak erkenning uit 
namens alle leden en de gehele gemeenschap van 
Tebannet en Terhoorsch, alle hulde aan de jubilaris.  
‘70 jaar spelend lid van uw / onze harmonie, een mijlpaal 
die niemand binnen onze vereniging ooit heeft bereikt! 
Om dit te kunnen zijn nadrukkelijk interesse, grote 
hobby, fanatiek zijn, betrokkenheid, 
doorzettingsvermogen en nog vele andere aspecten 
benodigd. Al ditgene is op Jac van toepassing, altijd op 
repetitie aanwezig (of er moet een vakantiereisje 
tussendoor komen), erbij zijn, geinteresseerd zijn, een 
voorbeeld voor ons allemaal.’ 

Tevens werd afscheid van Jacques genomen als actief muzikant1. Een 
afscheid dat we allen kunnen begrijpen, maar in ons hart niet willen.   

De LBM werd vertegenwoordigd door 
dhr. Nijs, wederom werden lovende 
woorden uitgesproken naar de jubilaris 
maar ook naar onze harmonie die uit 
vele jeugdige leden bestaat. 
Vervolgens kwam de familie 
Bendermacher in de vorm van Mevr. 
Fien Opreij-Bendermacher. Prachtige 
woorden werden uitgesproken en de 
familie heeft de klarinet van Jacques 
van de vereniging gekocht en cadeau 
gedaan aan Jacques. Het instrument 
hoort bij Jacques2. Prachtig toch! 
Het steuncomite sprak via Ludi 
Hambeukers de jubilaris toe. Wederom 
een ode en mooie woorden en in 
aanwezigheid van Wiel Roijen, dat doet wel goed. Willem zet 
hem op.  

                                                 

1
 maar dit weten we niet zeker  

2
 Kan hij thuis oefenen, als we iemand nodig hebben weten we waar we moeten zijn. 

http://www.eijsden-margraten.nl/bestuur/college-van-burgemeester-en-wethouders/samenstelling-college/#panel1
http://www.eijsden-margraten.nl/bestuur/college-van-burgemeester-en-wethouders/samenstelling-college/#panel1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://plazilla.com/page/4295024263/een-lijst-van-bijzondere-en-vreemde-smileys&ei=4XQtVabJOcLaPdfEgOgJ&bvm=bv.90790515,d.d2s&psig=AFQjCNGnBTyMseJPvbZV-FmutLz47xxl1g&ust=1429128798469738
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Het slotaccoord werd door de collega muzikanten van onze harmonie gegeven. Marc en Mandy 
hadden een en ander voorbereid. Een prachtige en toepasselijke toespraak door Marc waar alle 
finisses werden besproken. De redactie kan het niet allemaal meer in herinnering oproepen:  
Nestor, padre familias Jacques, vader Jacob, Frère Jacques, d’r zeet eene van oos en d’r bliet eene 
vah oos, rust reinheid en regelmaat, een voorbeeld, de hoeksteen van ons harmonieorkest, de 
hoeksteen van Amicitia, van de vereniging, een begrip in Tebannet en tot slot bij de Boemelkapel: 
“Jacques: unne” werd door de hele zaal beantwoord met ‘buutemarsch’. 
Een prachtige fotocollage werd aan Jacques overhandigd namens alle leden, daarna waren er de 
felicitaties van de vele aanwezigen voor de jubilaris.  
 
We zullen het nooit vergeten en Jacques ook niet. 
 

 

 
 

Michèl Smeets nieuwe instructeur Klaroenkorps 
 
Op 30 maart is Michèl Smeets met zijn eerste repetitie gestart als instructeur van het klaroenkorps. 
Onderstaand een korte beschrijving van onze nieuwe instructeur (Bron: http://www.musicdesign-
online.com/) 
 
 

Michèl Smeets  
 
Zover ik me kan herinneren, heeft muziek een centrale rol gespeeld in mijn leven. Al vanaf mijn 7de 
jaar loop ik mee in Showband Antonius; eerst als slagwerker, later als trombonist (interne opleiding). 
Pas op mijn 12de ben ik lessen gaan volgen op de muziekschool in Brunssum: piano, elektronisch 
orgel en slagwerk. 
 
Tijdens de middelbare school werd duidelijk dat ik professioneel verder wilde in de muziek en dus 
deed ik toelating aan het Conservatorium te Maastricht. Hier studeerde ik schoolmuziek, 
orthopedagogische muziek en elektronische toetsinstrumenten met als bijvak trombone. 
Tijdens mijn conservatoriumstudie ben ik begonnen met instructie aan drumfanfares. In deze periode 
ben ik ook arrangementen en composities hiervoor gaan schrijven, simpelweg omdat de gevraagde 
muziek niet beschikbaar was bij de reguliere uitgeverijen. 
 
Na het conservatorium ben ik geruime tijd actief geweest als muziekdocent op verschillende 
muziekscholen en middelbare scholen. Daarnaast volgde ik in de avonduren nog een PABO studie. In 
deze periode ben ik ook mijn bedrijf Music Design begonnen met als eerste doel het arrangeren op 
maat. 
Ondertussen vallen zo'n beetje alle muzikale activiteiten onder dit bedrijf, zoals: het schrijven van 
arrangementen, het geven van workshops en gastdirecties, choreografieën, marsparades en ook tv- 
studio en productioneel werk. Naast dit alles ben ik werkzaam in de André Rieu Studio's in Maastricht 
als muziekcoördinator. 
 
Waarschijnlijk mag ik me dan ook tot één van de gelukkigen noemen die van zijn hobby zijn vak heeft 
gemaakt. 
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Hei op feesten 
 
 
De voorbereidingen van de Hei-op feesten zijn in volle gang. Een kleine 
sfeer impressie. 
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Ledennieuws 
 

Verjaardagskalender 
 

  
 
 
 
 

Mien en Harrie Bendermacher zijn 50 jaar getrouwd 
 
Op 22 mei 2015 zijn Mien en Harrie 50 jaar getrouwd. Ze gaan dit vieren op 30 mei as. Mien en Harrie 
zijn beide nadrukkelijk verbonden met onze vereniging. Harrie speelt al vanaf 1951 in onze harmonie, 
was vele jaren bestuurslid en voorzitter van de vereniging en doet nog steeds ontzettend veel werk. 
Mien is altijd bereid om te helpen en is een van de poetsers in onze harmoniezaal en dit al ontelbare 
jaren. We gaan hen dan ook op 30 mei een klinkende serenade brengen om 18.30 uur in de 
harmoniezaal. 
 
Mien en Harrie, maar ook natuurlijk de kinderen en kleinkinderen van harte proficiat namens de gehele 
Amicitia familie. 
 

 
 
 
  

APRIL

2-apr Sonja Bendermacher-Hamaekers

Joyce Steijns

3-apr Peter Houben

6-apr Jos Bendermacher

8-apr Varsha Ubachs

13-apr Frens Pasmans

16-apr Nico Bastings

26-apr Wiel Roijen

Jef Tielens

30-apr Frank Bendermacher

MEI

1-mei Nicky Tossings

2-mei Raymond Pitti

3-mei Marieke Deckers

6-mei Harie Bendermacher

Roger Munnix

16-mei Aliny Krauth-Goessens

21-mei Ludi Hambeukers

21-mei Joep Braam

26-mei Fleur Bendermacher

29-mei Léon Simons

JUNI

6-jun Jeuf Roijen

11-jun John Munnix

11-jun Hub Scheepers

12-jun Willy Bours

19-jun Stefan Tielens

21-jun Bea Tielens 

Dennis Tielens

 Oscar Tielens

24-jun Milan Tielens

25-jun Simone Wishaupt

27-jun Ronald Bendermacher

30-jun Brian Hendrikx
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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  
 

Harmoniezaal 
Grote poets harmoniezaal  
De grote poets van de harmoniezaal is op 9 en 10 maart uitgevoerd. Onze 
harmoniezaal ziet er weer piekfijn uit en de geur van het voorjaar heeft er een 
lange tijd in  gehangen. Alle die degenen die zich vrij heeft gemaakt om een 
hand te helpen, hartelijk dank. 
 
Namens bestuur en alle leden van de vereniging. 
 
 
 

Potgrondactie 
 

Ook dit jaar heeft de vereniging wederom een potgrondactie georganiseerd. 
Begin maart zijn de briefjes rondgebracht en op 7 maart weer opgehaald. Op 
14 maart is de potgrond met behulp van Maurice Wimmer en de trekker van 
de Fam Wimmer weer op alle plaatsen bezorgd. 
 
Hartelijk dank aan de familie Wimmer en degenen die hebben meegeholpen 
om de actie wederom tot een succes te maken.  

 
 
 

I.V.A. cursus 
 
 
 
 
 
 
De door onze verening georganiseerde I.V.A. cursus (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) is 
een groot succes geworden. Vele leden van Amicitia en andere verenigingen in Banholt hebben 
deelgenomen aan de instructie. De vele vragen en discussies hebben er in ieder geval een levendig 
en leerzaam geheel van gemaakt.  
Op woensdag 22 april 2015 is de laatste sessie in de harmoniezaal om 20.00 uur. 
 
Hartelijk dank aan Pierre Franssen die eea heeft georganiseerd. 
 
 

Concoursdata 2015 
 
De concoursdata 2015 voor harmonieorkesten zijn zondag 18 en 25 oktober 2015 
 

Algemene ledenvergadering 
 
Enkele punten uit de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering werd op 
vrijdagavond 17 april 2015 gehouden. Diverse agendapunten werden behandeld. Sjef Roijen heeft 
het financieel jaarverslag over 2014 toegelicht, de kascommissie was lovend over de wijze waarop 
de boeken in orde waren. De aftredende bestuursleden werden unaniem herkozen, de nieuwe 
bestuursleden werden ook unaniem gekozen en met een warm applaus welkom geheten. 
Jacques Bendermacher werd benoemd als erelid van Amicitia. 
  

mailto:pierre.franssen@home.nl
mailto:willy.bours@ziggo.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.boljeiers.nl/gallery/potgrond.jpg&imgrefurl=http://www.boljeiers.nl/agenda.php&docid=LANNT_9kWobFrM&tbnid=Sl4hD57bIC7UpM:&w=300&h=239&ei=ctARVcrCFo2v7Aby7IGwDA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Rookverbod 
 
Vanaf 1 januari jl is handhaving op het verbod van roken in o.a. openbare 
gelegenheden versterkt. Bij een overtreding worden geen waarschuwingen meer 
uitgedeeld, maar worden direct boetes toegekend. 
 
Het rookverbod is ook van toepassing op de hal bij de ingang van de harmoniezaal. 
 
 

Website 
 
www.amicitiabanholt.nl  
 
U hebt het wellicht kunnen lezen. Onze website wordt verbouwd, we willen meer 
gebruik gaan maken van de mogelijkheden van de 
website.  

• Meer up to date 
• Agenda’s 
• Nieuwsberichten 
• Verslagen 
• Nieuwsflits wordt een 

samenvatting van berichten 
• Nieuwe opmaak 
• Responsive design 
• Besloten gedeelte 

• Afmelden 
• Andere interne zaken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een kleine impressie van de nieuwe opmaak. 
 

 
Binnenkort hoort u meer van onze website, wij verwachten dat de website begin mei live gaat. 
 
 
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 

http://www.amicitiabanholt.nl/
https://www.facebook.com/pages/Harmonie-en-Klaroenkorps-Amicitia-Banholt/1482829768595461?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Harmonie-en-Klaroenkorps-Amicitia-Banholt/1482829768595461?fref=ts
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://nl-nl.facebook.com/12inchrace&ei=MefEVJPEL4vmavKpgvAJ&bvm=bv.84349003,d.d2s&psig=AFQjCNE42Humjm5U0i5cq-F-srEK0L2w7Q&ust=1422276780221296

