
Amicitia NieuwsFlits 
2015 06 periode okt - dec 

  

1/10 

                   

Inhoud 
Agenda ....................................................................................................................................... 2 
Activiteiten ............................................................................................................................... 3 
Uitslagen ................................................................................................................................... 4 
Een muzikale reis door de tijd .............................................................................................. 5 
Ledennieuws ............................................................................................................................. 6 
Programma Hei Op Feesten 2016 bekend ........................................................................... 6 
Overig verenigingsnieuws ....................................................................................................... 7 
  De informatie die in deze Amicitia Nieuwsflits is te lezen, is ook beschikbaar op onze website.  Ga naar: www.amicitiabanholt.nl   Bezoek ook de website om berichten te lezen over activiteiten waaraan onze vereniging heeft deelgenomen.       QR code      Het bestuur van de Kon. Erkende Harmonie en Klaroenkorps Amicitia wenst, beschermvrouwe, (ere)dirigent, (ere)instructeur, muziekleraren, ereleden, leden van de vereniging en het steuncomité, donateurs en al hun familieleden een  

ZALIG KERSTFEEST EN EEN VOORSPOEDIG 2016.    

120 jaar 
 amicitia 
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Agenda 
 Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op het programma: 

  Ophalen papier  8 december  Jos Bendermacher, Frens Pasmans, Thijs Munnix 12 januari 2016  John Munnix, Sjef Tielens, Peter Munnix 16 februari 2016 John Munnix, Robert Lemlijn, Falco Renierkens (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.)  “120 jaar Amicitia, een muzikale reis door de tijd.” 12 december 2015 start ons jubileumconcert; (ere)leden, (ere)dirigent, (ere)instructeur, beschermvrouwe worden om 16.30 uur verwacht in de harmoniezaal. Er wordt gezorgd voor heerlijke broodjes (voor ieder wat wils). Om 17.30 wordt een groepsfoto gemaakt en daarna zullen harmonie, klaroenkorps en mherimba nog inspelen. Het concert start om 19.00 uur stipt.  17 december 2015 Op 17 december brengen we als volledig korps een serenade bij het 50 jarig bruidspaar Netta en Huub Loo-Bours. Huub is jarenlang lid geweest van ons steuncomite en is altijd bereid geweest om onze verening te helpen op welke wijze dan ook.  Bijeenkomst om 19.30 uur beneden aan molenweg.  Repetitieschema harmonie eind 2015 / begin 2016  Laatste repetitie van 2015: vrijdag 18 december  Woensdag 6 januari 19.30 – 21.15 uur  Woensdag 13 januari 19.30 – 20.15 uur  Vervolgens de twee vrijdagen: 22-1 en 29-1  In de week voor carnaval geen repetitie (dus vrijdag 5 februari vervalt repetitie)  Vrijdag 12 februari vervolgen we weer met de wekelijkse repetitie op vrijdag.  Repetitieschema klaroenkorps Extra repetitie op zondag 6 december om 10.00 uur Laatste repetitie 2015 is op 21 december 2015 om 20.00 uur Op 4 januari 2016 wordt weer gestart om 20.00 uur  Winterkermis Op 3 januari 2016 zal de harmonie in de kerk spelen om 11.00 uur.   Kleermaker De kleermaker zal op 19 januari om 19.00 uur weer een bezoek doen aan onze zaal . Dus wanneer er iets niet meer past of iets moet worden hersteld kom dan langs. Schrijf de datum alvast in de agenda.  

zaterdag 2 januari Boemel-kermis in Cafe-zaal der Boemeler mmv De Boemelkapel
zondag 3 januari St. Gerlachuskermis. Harmonie speelt in de kerk. 
woensdag 6 januari Repetitie harmonie ipv vrijdag 8-januari
vrijdag 8 januari Grote Carnavalszitting, aanvang 20.00 uur.
dinsdag 12 januari Ophalen oud papier
vrijdag 15 januari Jeugd Carnavalszitting, aanvang 20.00 uur.
zondag 24 januari Kindercarnavalsmiddag aanvang 14.00 uur
zaterdag 30 januari Prinsenreceptie en Auw-wieverbal
vrijdag 5 februari Geen repetitie harmonie.
zaterdag 13 februari Video-avond i.v.m. de carnavalsoptocht 2016.
dinsdag 16 februari Ophalen oud papier
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 Activiteiten 
 St. Ceciliamis  De St. Ceciliamis werd op 15 november ’15 prachtig door ons harmonieorkest opgeluisterd. Deze H.Mis werd opgedragen voor alle (over)leden van onze vereniging. In het bijzonder voor Sjuf Roijen en Nico Ronckers onze ereleden die dit jaar zijn overleden. Alle aanwezigen en met name ook de familie van Sjuf en Mia Roijen waren zichtbaar onder indruk van de opluistering. Onder leiding van Mark Houben werd er een mooi visitekaartje afgegeven. De opnames van de opluistering zijn te vinden op onze website: http://www.amicitiabanholt.nl/media/   Leden van harte dank, het bestuur.  Amicitia familiedag  Op zondag 22 november jl. werd er wederom de traditionele Amicitia familiedag georganiseerd met als thema NIX.  Het organisatiecomité heeft er wederom een ware happening van gemaakt.   Er werden foto's van alle aanwezigen gemaakt.   De kinderen werden vermaakt met spelletjes en een springkussen.   De 'volwassenen' vermaakten zich kostelijk met de quiz die werd georganiseerd. Brigitte en Joyce maakten er helemaal 'NIX' van!   Het eten aan het eind van de dag bestond uit 'boerenkost', vooral heel lekker. Alle aanwezigen hebben zich kostelijk vermaakt en dit smaakt nog steeds naar meer.  

  De organisatie was in handen van: Martijn, Brigitte, Joyce, Monique, Varscha en op afstand (Nieuw Zeeland) Sabrina.  We willen de organisatie en natuurlijk ook alle hulp (Marieke, Wies en Marie-Jose) voor de middag van harte bedanken.   Alle foto’s zijn op de website terug te vinden.   
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Serende bij 90 jarige Leo Achten  Op 7 november werd er door de vereniging een serenade gebracht bij Leo Achten bij zijn 90e verjaardag. Leo is op 6 november 90 jaar geworden en heeft begin jaren 90 een aantal jaren zitting gehad in het bestuur van onze vereniging.   Van harte gefeliciteerd.           Uitslagen 
 Recepties  Harmonie St Petrus Gulpen  Op zaterdag 24 oktober jl is een bestuursdelegatie op de receptie geweest van Harmonie St. Petrus uit Gulpen. Deze vereniging had op LBM Bondsconcours in Roermond een gemiddeld aantal punten behaald van 87,25 punten, goed voor een 1e prijs en promotie naar de 3e Divisie.   Concordia Margraten  Het bestuur was tevens aanwezig tijdens de receptie van harmonie Concordia uit Margraten op 06 november jl in het ‘Huis van de Burger’ te Margraten. Concordia behaalde een eerste prijs met 87,83 punten tijdens het bondsconcours op 25 oktober 2015.        
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 Een muzikale reis door de tijd 
 120 jaar Amicitia 
 Een muzikale reis door de tijd  In 2015 viert onze vereniging haar 120-jarig bestaansjubileum en we hanteren nog steeds 1895, het jaar dat op de eerste drapeau vermeld staat, als oprichtingsjaar voor het vieren van onze verenigingsjubilea. Tijdens het onderzoek naar de geschiedenis van de vereniging in het kader van de uitgave van een jubileumboek, bij het honderdjarig bestaan in 1995, is geconstateerd dat onze harmonie al in november 1893 is opgericht. Eigenlijk bestaat Harmonie Amicitia dus anno 2015 al 122 jaar.   Aan het jubileum werd al kort aandacht geschonken tijdens het concert ‘Speciali Amicitia’ in april jl. Het kalenderjaar 2015 wordt afgesloten met een jubileumconcert getiteld: “120 jaar Amicitia, een muzikale reis door de tijd.”   Tijdens dit jubileumconcert zal het in de 19e eeuw opgerichte harmonieorkest, o.l.v. dirigent Loek Paulissen, het publiek muzikaal vermaken en begeleiden in een tijdreis door 120 jaar muziek. Daarbij zullen filmbeelden en licht de muzikale reis verder verfraaien. Het concert van het harmonieorkest start met een concertmars uit 1895. Met muziekwerken die o.a. de lokale én wereldgeschiedenis tussen 1895 en 2015 beschrijven belandt het harmonieorkest uiteindelijk in de 21e eeuw.   Bij de muzikale reis zal ook het klaroenkorps, dat dit jaar haar 55-jarig jubileum viert, mee musiceren. Het in 1960 opgerichte klaroenkorps zal, onder leiding van haar nieuwe instructeur Michel Smeets, zowel alleen musiceren als in samenspel met het harmonieorkest.  Ook het jeugdorkest Mherimba zal tijdens deze avond acte de presence geven. De jeugdige muzikanten zullen de concertavond openen onder leiding van dirigent Marc Houben, eerder ook de dirigent van jeugdorkest Amicitia. Kaarten voor de concertavond van 12 december zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de leden van  Harmonie en Klaroenkorps Amicitia Banholt, Fam. Roijen Loverixplein 3 Banholt en bij SPAR Colen in Banholt. De concertavond op 12 december start om 19.00 uur in de harmoniezaal in Banholt. Vanaf 18.40 uur is de zaal geopend. 

   Het belooft een zeer speciale avond te worden omdat er ook nog vijf jubilarissen zullen worden gehuldigd. Allen 40 jaar muzikaal lid van Amicitia.    Boven links naar rechts Guido Lardinois Huub Deckers Jos Bendermacher Onder links naar rechts Frank Bendermacher Willy Bours    
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 Ledennieuws 
 

 
Verjaardagskalender 

 

 Van harte gefeliciteerd! 
 
 Programma Hei Op Feesten 2016 bekend 
 Op zaterdag 16 april, zaterdag 23 en zondag 24 april 2016 vinden de inmiddels 28ste Hei Op Feesten plaats en het programma is helemaal compleet;   op zaterdag 16 april zal, na het geweldige succes van de voorbije jaren, wederom een grootse THE 90’s PARTY plaatsvinden! Deze avond wordt ingevuld door dj’s van Falcon Radio en optredens van: 2 Fabiola, Vengaboys en Darkraver.  Op zaterdag 23 april a.s. staat de Q.Music – The Party op het programma.  Verdere medewerking aan deze avond door: Snolle Bollekes en niemand minder dan DJ Didier.  Zondag 24 april staat de Tractor Tourtocht, het NK Gazonmaaierrace, de Fun-klasse voor gazonmaaierrace op het programma.  Na het succes van vorig jaar is dit jaar als speciale attractie wederom gezorgd voor “De Sterkste Man Jarno Hams”.  Kortom; een top-programma tijdens de 28ste Hei Op feesten!  
  

NOVEMBER
  2 nov. Thijs Munnix

8 nov. Lauren Mingels
16 nov. Pierre Roijen
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
 08 dec. Lieke Snijders
 13 dec. Sandra Voncken-Roijen 
 21 dec. Mien Bendermacher-Lennarts
 30 dec. Massimo Commisso 

José Lardinois-Dodemont
Chrit Scheepers



Amicitia NieuwsFlits 
2015 06 periode okt - dec 

  

7/10 

 Overig verenigingsnieuws 
 Afmelden leden van het harmonieorkest:  Pierre Franssen pierre.franssen@home.nl Afmelden leden van het klaroenkorps:  Willy Bours willy.bours@ziggo.nl   

 
Archief 

 Zoals velen weten heeft onze vereniging een archivaris in de naam van Jean Roijen. Jean is altijd bezig met zijn archief voor onze vereniging, maar ook voor anderen zoals Stichting Heemkunde Tebannet. Als we iets willen weten van onze vereniging, leden of andere zaken dan kunnen we altijd bij hem terecht. Zijn zolder ligt vol met krantenknipsels, boeken, posters, affiches, je kunt het zo gek niet bedenken. Digitalisering is natuurlijk ook bij Jean een ‘keywoord’ en alle zaken zijn of worden gescand.  We hebben een oproep van Jean ontvangen in het kader van een media archief voor onze vereniging.   Ik weet niet wie ik moet aanspreken maar ik ben bezig met het media archief van Amicitia (zie bijlage). Nou heb ik een aantal vragen. 1) Zijn er nog CD's, DVD's, video banden en/of muziekcassettes in omloop die niet in het archief zitten? In ieder geval heb ik, privé, een muziekcassette van de blaastest in 1981 van de Boemelkapel en Wiel (mijn broer) heeft een CD van de Harmonie tijdens het WMC van 2001. Zijn daar nog originele exemplaren van die in het archief kunnen?  2) Weet iemand die video's en muziekcassettes op CD/DVD kan zetten? Want in het archief zitten 3 video's en 4 muziekcassettes (met dat van de blaastest worden dat er 5) 3) De CD  "Kerstsfeer deel 2" daar weet ik de datum van opname/uitgave niet, weet dit toevallig iemand? 
 We doen een beroep op jullie lezers of jullie Jean kunnen helpen met het media archief. Jean is te bereiken via jeanroijen@hetnet.nl.  Jean we willen je van harte bedanken voor al je inspanningen die je doet en hebt gedaan voor de vereniging.  Het bestuur  

Algemene ledenvergadering 2016  De algemene ledenvergadering is gepland op zondagochtend 3 april 2016. Omdat we tijdens deze vergadering vele zaken bespreken en besluiten is een hoge opkomst van leden van groot belang. Ieder lid kan zijn zegje doen en aangeven wat er wellicht gewijzigd of verbeterd kan worden. In de praktijk blijkt dat er altijd dezelfde leden aanwezig zijn tijdens de Algemene ledenvergadering. Het bestuur vraagt alle leden om mee na te denken over een wijze waarop we de opkomst kunnen verbeteren. Alle ideen zijn welkom en maak dit kenbaar bij het bestuur.    
Donaties van het Steuncomité Amicitia  Stichting Steuncomité Harmonie Amicitia Banholt heeft in het afgelopen jaar weer diverse activiteiten georganiseerd. Een jaar waarin het comité terug kan kijken op geslaagde activiteiten om de vereninging op zowel financieel als materieel gebied te steunen.  Ook dit jaar zijn weer diverse zaken door het steuncomite gefinancierd. Er zijn o.a. nieuwe tafels en steh-tishen aangeschaft, bakken voor glazen.  Hartelijk dank aan de leden van het steuncomité voor de inzet en ondersteuning.   
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Donateursactie 

 Ook dit jaar hebben weer zo’n 20 (oud, ere) leden alle deuren van Tebannet en Terhorst bezocht in het kader van de jaarlijkse donateursactie. Hartelijk dank aan alle begunstigers en aan degenen die zich de moeite hebben getroost om aan alle deuren aan te bellen.  Het bestuur.  
Contributie 2016  In de loop van de maand januari 2016 vindt de incasso van de contributie voor 2016 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 2015.  

Het logo van AMICITIA  Het bestuur vindt dat het logo van Amicitia een opfrisser kan gebruiken. We nodigen alle leden uit om mee na te denken en invulling te geven aan een nieuw logo dat past bij de huidige tijd en bij onze vereniging. Degene die het nieuwe logo voor onze verening vormgeeft zal op een gepaste wijze hiervoor worden bedankt.   Programma klaroenkorps 2016  Het programma voor het klaroenkorps in 2016 ziet er als volgt uit: 

  Werklijsten 2016  De werklijsten 2016 zijn samengesteld en 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.   

Datum Dag Evenement Plaats
2-4-2016 Zaterdag Drumbandfestival Federatie LZW Cadier en Keer

10-4-2016 Zondag Voorjaarsconcert Banholt
8-5-2016 Zondag Bundesköniginnetag Erkelenz (D)

15-5-2016 Zondag Processie Banholt
17-5-2016 Dinsdag Rondgang Pinksterkermis Banholt
26-6-2016 Zondag Euregioparade Peer (B)
10-7-2016 Zondag Mars- en showwedstrijden Margraten
16-7-2016 Zaterdag Zomeravondconcert Banholt
28-8-2016 Zondag Rondgang Augustuskermis Banholt
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Ander bier in harmoniezaal     

      Het zal u niet ontgaan zijn dat de logo’s van Brand bier van de gevel van onze harmoniezaal zijn verwijderd. Na 57 jaar Brand bier in onze zaal te hebben geschonken is de vereniging overgestapt op ALFA bier. Het limburgse bier uit Thull bij Schinnen. Op 12 december tijdens ons jubileumconcert zal voor het eerst ALFA bier worden geschonken in de harmoniezaal. De tonnetjes Brand moeten natuurlijk eerst leeg zijn.  Proost!  Werk in uitvoering (harmoniezaal)  Onderhoud van onze harmoniezaal is een activiteit die constant aandacht vraagt. Vernieuwing en aanpassing is voortdurend aan de gang. Onderstaand enkele zaken die zijn aangepakt.  De vloer in de kelder is betegeld waardoor het reinigen een stuk gemakkelijker is geworden en het ziet er ook nog prima uit. Ruud en zijn schoonvader Bert Lacroix uit Reijmerstok hebben een aantal zaterdagen hieraan gespendeerd.    Ziet er netjes uit, toch!               Er is gezorgd voor een tent waarin de rokers buiten de zaal tijdens activiteiten van hun sigaret of sigaar kunnen genieten. Er is een wifi netwerk aangelegd in de gehele harmoniezaal.  Allen van harte dank.    
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Activiteiten Mherimba  

Mherimba in Reijmerstok  Op 7 en 8 november was er in het gemeenschapshuis bij Fanfare St.Franciscus te Reijmerstok een introductieweekend muziek voor kinderen met als titel KiDZ Reijmerstok. Kinderen maakten op zaterdag en zondag kennis met muziek, instrumenten en allelei andere zaken.  Mherimba verzorgde hierbij het slotaccoord op zondagmiddag 8 november. Er werd onder leiding van Marc Houben een gevarieerd programma gebracht hetgeen door het publiek zeer werd gewaardeerd. Het stuk ‘Happy’ werd tezamen met de jeugdharmonie uit Slenaken ten gehore gebracht.   

   Programma:  Op zondag 6 december zal Mherimba tijdens de Kunst- en kerstmarkt in Mheer op de binnenplaats van het kasteel een muziekoptreden verzorgen met natuurlijk kerstliederen en allemaal een kerstmuts op, gezellig.  Bij de muzikale reis op 12 december in Banholt zal ook Mherimba muzikaal optreden. Zie ook eerder in deze Amicitia Nieuwsflits. (11 december is generale repetitie,18.20 uur aanwezig)  13 december optreden in Mheer, ‘Oonder weeg nao Keersjmes’, 19.45 uur in harmoniezaal Mheer  Laatste repetitie Mherimba is op 18 december 2015.  Eerste twee repetities 2016 op 7 en 14 januari zijn in de harmoniezaal te Mheer. 


