
2019 01 periode jan – juli ’19 
 
 

1/24 

 

 
 
 
 
 

 
De informatie van deze Amicitia Nieuwsflits is ook 
beschikbaar op onze website.  
Ga naar: www.amicitiabanholt.nl  

 
 
In het jaar 2019 gaat onze harmonie op 20 oktober op concours. Voor het eerst sinds 2006 zit onze 
harmonie onder leiding van Frans Bemelmans weer op concourspodium in de derde divisie. Er 
hebben al een aantal ‘test’ optredens plaatsgevonden in de voorbereiding op het concours. De 
resultaten van deze optredens staan in deze Amicitia Nieuwsflits. Het weekend van 31 augustus 
staat in het teken van ‘The afterparty Hei-op’ en de mars- en showwedstrijden in Banholt.  
 
Veel leesplezier. 
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Het bestuur van Kon. Erkende Harmonie en Klaroenkorps AMICITIA Banholt wenst beschermvrouw, 
ere-dirigent, ere-instructeur, dirigent, instructeur, docenten, ereleden, leden, leden van het 

steuncomité, donateurs, vrienden van Amicitia een prettige vakantie. 
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Planning 
Zomervakentie 

 
 
1e repetitie harmonie is op vrijdag 16 augustus om 20.00 u 

 
 
 
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). 
 
Augustuskermis zondag 25 augustus 2019; Bezoek door de vereniging aan het kerkhof en 
rondgang door Terhorst en Mheerderweg. Bijeenkomst na H.Mis van 11.00 uur aan de kerk (uiterlijk 
om 11.45 uur buiten bij Cafe d’r Boemelèr). 
 
  

MHERIMBA
LEERLINGEN
HARMONIE
KLAROENKORPS 09 JULI T/M 12 AUGUSTUS

02 JULI T/M 07 SEPTEMBER
02 JULI T/M 24 AUGUSTUS
02 JULI T/M 12 AUGUSTUS

Maandag 19 Augustus Gezam. Rep. Tvb Mars- en Showwedstrijden MFLZW 19.30
Vrijdag 23 Augustus Gezam. Rep. Tvb Mars- en Showwedstrijden MFLZW 19.30
Zondag 25 Augustus Augustuskermis, bezoek kerkhof en Rondgang.
Maandag 26 Augustus Gezam. Rep. Tvb Mars- en Showwedstrijden MFLZW 19.30
Vrijdag 30 Augustus Gezam. Rep. Tvb Mars- en Showwedstrijden MFLZW 19.30
Zondag 1 September 45e Mars- en Showwedstrijden MFLZW in Banholt
Vrijdag 6 September 1e repetitie Mherimba na zomervakantie
Zaterdag 14 September Mherimba leerlingendag (ovb)
Zaterdag 14 September Optreden ivm monument kerkhof rond 11:00 uur
Zaterdag 14 September Extra repetitiedag met lunch
Zondag 22 September Klaroenkorps - Marsparade Schin op Geul
Zaterdag 28 September Concert gezamenlijk met Reuver
Zondag 6 Oktober Loterij-aktie Leerlingenopleiding
Zaterdag 12 Oktober Stimmung im Biergarten
Zondag 13 Oktober Klaroenkorps - Oktoberfeesten Sittard
Vrijdag 18 Oktober Generale repetitie Harmonie 20.00
Zondag 20 Oktober Concours
Zaterdag 16 November Ceciliamis 19.00
Zaterdag 16 November St. Ceciliamis & Feest Amicitia
Ma t/m za 18 t/m 23 November Donateursaktie Harmonie Amicitia
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Activiteiten 
 
 

Amicitia samen met Diligentia op 14 maart koffieconcert 
 
Op zaterdag 16 maart werd er een repetitiedag georganiseerd voor de leden van onze harmonie die 

op zondag werd vervolgd met een koffieconcert. 
In onze eigen harmoniezaal werd dit concert 
georganiseerd in samenwerking met Harmonie 
Diligentia uit Eckelrade. 
In een zeer goed gevulde zaal werden er zeer 
mooie concerten door beide verenigingen ten 
gehore gebracht.  
Daarnaast smaakten de koffie en de vlaai prima. 
Hartelijk dank aan alle leden, onze gastvereniging 
en alle aanwezigen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaroenkorps tijdens drumbandtreffen Muziekfederatie Limburg Zuid-West in Mheer 
 

 
Op vrijdag 22 maart 2019 vond in de Harmoniezaal in Mheer het 22e Drumbandtreffen plaats van de 
Muziekfederatie Limburg Zuid-West. Tijdens het treffen deden 5 drumbands en ons eigen 
klaroenkorps mee. Ons klaroenkorps nam als enige korps in de hoogste divisie (1e divisie) deel aan 
het treffen. 
Een mooie opkomst met mars Diamond Sound (van Theo Lodewick) werd vervolgd met de 
beoordeelde werken Ballad en La Cravatte Rouge. Beide werken zijn geschreven door instructeur 
Michel Smeets. Tussen de beide beoordeelde stukken werden Trompetters voor en Steps gespeeld. 
Het klaroenkorps staat inmiddels vier jaar onder de deskundige leiding van Michel Smeets en met 85 
punten werd de waardering uitgesproken voor een prachtige optreden en acte de présence. Het 
predicaat zeer goed werd toegekend door jurylid Rob Janssen. 
Het was ook prachtig dat Theo Lodewick aanwezig was tijdens het optreden in Mheer. 
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Concertwedstrijden Muziekfederatie Limburg Zuid-West in Noorbeek 

 
In de voorbereiding op het concours op 20 oktober waren de concertwedstrijden van de 
Muziekfederatie Limburg Zuid-West een eerste toets om te bezien waar dirigent Frans Bemelmans 
en zijn muzikanten stonden. De concertwedstrijden werden op 12 en 13 april georganiseerd door 
Harmonie Berggalm uit Noorbeek. 
  
 
Op 13 april om 20.30  uur stond onze vereniging ingepland om 
het concert uit te voeren. 
De te beoordelen werken waren 
English folk Song Suite; van Ralph Vaughan Williams 
Wilten Festival Overture; van Philip Sparke 
Het inspeelwerk was de Pasodoble “Las Arenas”; van Manuel 
Morales Martinez 
Het was een prachtig concert met een predicaat GOED. Een 
mooie tussenmeting op weg naar het bondsconcours. 
Dirigent Frans Bemelmans werd de dag voor de 
concertwedstrijden op 12 april trotse vader van Jesper en 
werd na afloop door het orkest op een ‘lang zal hij leven’ 
getrakteerd. 

 

 
 
  



2019 01 periode jan – juli ’19 
 
 

5/24 

Communicantjes 
 
 
Op 5 mei hebben drie kinderen uit ons dorp de Heilige Communie 
ontvangen. Onze harmonie was natuurlijk aanwezig om voorop te gaan in de 
feestelijke stoet van het parochiehuis naar de kerk. Na de H.Mis werden nog 
enkele marsen gespeeld.  
 
Alle communicantjes en met name Cloe Flamand en Fleur Essers en hun 
ouders van harte proficiat. 
 
Ook Lana Voncken dochter van Sandra en Roger vierde op 26 mei haar 
Heilige Communie in Hulsberg, van harte feliciteerd.  
 
 
 

Hei-op Feesten 2019 
 
Op 11, 12 en 18 mei werden voor de 31e maal de ‘HEI OP FEESTEN’ door ons steuncomité 
georganiseerd op de landerijen van de familie Van den Houdt. Het programma met ‘The 90’s party 
op zaterdag 11 mei, de H. Mis, Dorpsbrunch, huldiging van jubilarissen en daarna muzikale invulling 
door ‘Tiroler ohne Berge’ op zondag 12 mei gevolgd door ‘De foute party’op zaterdag 18 mei 
beloofde veel goeds. 
Het werd een zeer groot succes doordat beide zaterdagen volledig in de voorverkoop uitverkocht 
waren. 

  
 
  
  
  
  
 
   
Een lege hal voor de start van ‘The 
90’s party’ en een volledig 
uitverkochte zaal. 
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  
Er moesten natuurlijk ook 
bonnen worden verkocht. 
Blijkbaar een momentje van rust! 
  
  
  
  
  

Op zondag 12 mei 2019  werd gestart met een H.Mis die werd voorgegaan door Pastoor Rene Graat. 
De H.Mis werd muzikaal opgeluisterd door Harmonie en Klaroenkorps in samenwerking met gemengd 
zangkoor Avanti. 
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Meteen na de H.Mis 
werden jubilarissen Wiel 
Schwanen (50 jaar lid) en 
Joyce Steijns (15 jaar lid) 
gehuldigd en gefeliciteerd 
met hun jubileum. 
 
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, in eerste 
instantie jarenlang actief 
op de besklarinet en na 
het helaas veel te vroeg 
overlijden van Jenny Munnix een overgestap gemaakt naar 
de basklarinet. Vijftig jaar lid van onze harmonie, 
jarenlang lid vanuit Tebannet, maar ook na het huwelijk 

met Monique en de verhuizing naar De Heeg iedere vrijdag trouw naar de repetitie bij goed weer of 
slecht weer. Ook dochter Sandra werd lid van onze vereniging en speelde jarenlang bij onze 
vereniging. Wiel heeft in de 50 jaar vele hoogtepunten van de vereniging meegemaakt, maar ook 
lastige periodes. Steeds weer paraat voor Amicitia. 

 
Joyce Steijns kwam op jonge leeftijd bij onze 
verenging. Ze heeft na een ontzettend lange 
periode van afwezigheid van vrouwelijke 
leden in het klaroenkorps deze diversiteit 
teruggebracht waarmee iedereen ontzettend 
blij is en verder is nagevolgd door meerdere 
leden van het vrouwelijk geslacht bij het 
klaroenkorps. Ze speelt klaroen en is een 
zekerheid met aanwezigheid tijdens repetities 
en optredens. Ze helpt met de opleiding van 
jeugdleden bij het klaroenkorps. Toen Michel 
Flamand in 2010 overleed bracht dit niet 
alleen een 
ontzettend groot 
gat in de 

familiaire kring, maar ook binnen onze vereniging. Michel had een 
prachtige traditie om bij een verjaardag van een lid van het 
klaroenkorps altijd een mooie rijm op deze persoon voor te dragen, 
Joyce heeft dit prachtig overgenomen. 
 
Jubilarissen gefeliciteerd. 
 
Nadat de dorpsbrunch was genuttigd werd het middagprogramma 
voortgezet door ‘Tiroler ohne Berge’. 
 
Organisatie van de hei-op feesten 
  
Het steuncomité is en wordt steeds meer geconfronteerd met (wettelijke) regels en voorschriften. 
Ook dit jaar werden wederom de touwtjes strakker aangetrokken met maatregelen. De 
toezichthouder van de gemeente was de eerste avond vanaf ca.  21.00 uur tot 04.00 uur aanwezig 
om met eigen ogen te bezien op welke wijze werd voldaan aan de voorschriften. Er werden 
complimenten aan de organisatie uitgedeeld voor het professioneel organiseren van dit grote feest. 
Voorzitter Nicky Tossings van ons steuncomité in een mailbericht aan de medewerkers van de Hei-op 
feesten: 
‘Zoals de vrijwilligers van afgelopen zaterdag tijdens de briefing gehoord hebben, heeft gedurende 
de hele zaterdag-avond een audit plaatsgevonden door de gemeente Eijsden-Margraten. Hiervan 



2019 01 periode jan – juli ’19 
 
 

7/24 

hebben wij vandaag het rapport ontvangen, waarbij hij zeer complimenteus is richting ons als 
organisatie en richting alle vrijwilligers hoe alert gereageerd wordt! Hij stelt zelfs dat wij het 
perfect voor elkaar hebben, wat volgens hem helaas niet overal zo is. Kleine aandachtspunten die 
hij ons nog meegaf is om continue op het binnen roken te blijven letten, goed te letten op het 
verstrekken van polsbandjes …….  Ik denk dat dit rapport en de evaluatie met hen die nog moet 
komen een goed beeld en een goed resultaat voor ons betekent, zeker met het oog op de toekomst 
waarbij er alleen maar meer regels zullen komen. Wij kunnen wel alles goed bedenken en op 
papier zetten richting de gemeente, echter de uitvoering is nog vele malen belangrijker om een 
succesvol feest te organiseren en daarvoor kunnen wij jullie alleen maar bedanken!’ 

 
Een voorbeeld, om 20.30 uur een instructie en toelichting over het wel en wee (de do’s en don’ts) 
voor alle medewerkers. 
  
Hartelijk dank aan: 
Alle leden van ons steuncomité inclusief Alini Krauth en Marly Roijen 
Alle hulp tijdens de opbouw en organisatie van de Hei-op feesten 
Directie, beschermvrouw en (ere)leden van Amicitia 
Leden, directie en bestuur van Zangkoor Avanti 
Inwoners van Banholt en Terhorst en alle overige aanwezigen 
Familie Van den Houdt 
Alle sponsoren van de Hei-op feesten 
B&W van Gemeente Eijsden-Margraten 
 
 

Pinksterkermis 2019 
 
 
Het weekend van 8, 9, 10 en 11 juni ’19 was dit jaar het 
pinksterweekend. Het weekend waarin in Tebannet en 
Terhorst feest viert, d’r 139e St. Gerlachusden werd gehaald, 
de bronk werd gevierd, op maandag speelde onze harmonie 
voor en na de H.Mis met daarna een korte rondgang gevolgd 
door een optreden van ‘Despikes’, op dinsdag feest van de 
Jonkheid met het schieten van alle ‘kamers’, verder feesten 
en afsluiting via rondgang door het dorp met cramignon, onze 
vereniging voorop. 
De Jonkheid van Banholt en Terhorst onder leiding van 
Kaptein Demi Cruts en bestuur (waaronder nieuw bestuurslid 
Glenn)  had weer alle zaken netjes in orde. ’s Ochtends werd 
de den neergelaten en omstreeks 11.00 uur vertrok de stoet 
met zo’n 38 paarden om de 139e St. Gerlachusden te halen in 
het bos bij Epen. Het waaide hard maar ‘echte’ mannen gaan 
door en omstreeks 20.00 uur werd de St. Gerlachusden netjes 
aan de kerk afgeleverd. De getrouwde mannen zorgden 
daarna ervoor dat de St. Gerlachusden weer fier naast de 
kerk overeind stond (volgens de redactie een stuk hoger dan 
die van Norbik of Mher), goed gedaan Jonkheid. 
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Onze vereniging heeft traditioneel tijdens de bronk en kermis prachtig acte de présence gegeven. 
Op zondag om 9.00 uur bijeenkomst bij het parochiehuis of bij Esther en Roger (een kleine 

versnapering voor de bronk). 
 
Een voltallige Harmonie en Klaroenkorps, beschermvrouw Fien 
Opreij, dirigent Frans Bemelmans en instructeur Michel 
Smeets, bestuur en ereleden namen deel aan de ‘bronk’ op 9 
juni. Om 10.00 uur stipt werd de processie gestart met de 
processiemars La St.-Hubert (Marche de procession avec 
clairons et 
tambours) 
van Louis 
Gasia. 

Harmonie en Klaroenkorps gezamenlijk 
musicerend onderweg naar Terhorst. Hamonie 
speelde onder de bronk de nieuwe Spaanse 
bronkmars Jerusalén – José Vélez García, 
prachtig! In Terhorst bij ’t Kapelke 
(Heiligenhüske) aangekomen werd het Tantum 
Ergo gezamenlijk met Zangkoor Avanti onder 
leiding van Marc Houben ten gehore gebracht. Na 
alle verdere zaken werd de processie vervolgd 
richting Tebannet naar de Mheerderweg om bij de Fam. Schrijnemakers bij ’t tweede Heiligenhüske 
te stoppen. Alle plichtplegingen werden gedaan, de weg werd vervolgd via de St. Gerlachusstraat 
naar ‘oonder in gen durrep’. ‘Oonder in gen durrep’ ook wel ‘a gen kruuskes’ genaamd  werd bij het 
derde Heiligenhüske gestopt. Nadat zangkoor, harmonie, Meneer Pastoor, de Jonkheid en anderen 
alle zaken hadden gedaan die moesten worden worden gedaan werd de processie vervolgd naar de 
Lourdesgrot. Aan de Lourdesgrot werd ‘Aan u O Koning der Eeuwen’ gespeeld en gezongen waarna 
onze vereniging voorop ging naar de kerk waar de ‘broonk’ werd afgesloten. Afsluiting met de 
gezamenlijke bronkmars Sancta Maria aan de kerk. 
 
Pastoor Rene Graat bedankte iedereen die deel had genomen aan de bronk waarbij hij vond dat er 
steeds meer mensen deelnemen, een compiment voor alle inwoners van Tebannet en Terhorst. 
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Na afloop van de bronk werden alle leden van de vereniging, steuncomité op een consumptie 
getrakteerd door vereniging én door beschermvrouw Fien Opreij, waarvoor hartelijk dank. Het 
bestuur ging traditioneel inclusief beschermvrouw, dirigent, instructeur en ere-leden voor een 
kleine afdronk naar de pastorie waar Meneer Pastoor René Graat trakteerde. 
Na afloop hoorde de redactie van enkele dorpsgenoten dat ze de ‘maffia’ bronkmars hadden gemist. 
Natuurlijk is Mater Mea van Ricardo Dorado Janeiro een prachtige bronkmars, wellicht staat deze 
volgende jaar weer op het programma.  
Het duurde voor veel leden nog lang voordat alle kelen waren gesmeerd. 

 
  
Op maandag speelde de harmonie om 10.45 uur enkele marsen voor de Heilige Mis. Een goede 
opkomst zorgde voor goede muziek, na de Mis werden wederom (traditioneel) marsen gespeeld en 
de cafés bezocht. Ook werd al gestart met het blazen van ‘Reij’ marsen (never spoil a good 
moment; ook wel: als de gelegenheid er is moet je er gebruik van maken). Gezellig en iedereen 
vond het prachtig. Vanaf 13.30 uur het middagprogramma van jonkheid en cafe D’r Boemeler. Ook 
al waren er enkele regenbuien, het duurde tot in de late uurtjes voordat de dorst was gelest. 
  

Op kermisdinsdag waren klaroenkorps en harmonie stipt om 
18.00 uur present aan de kerk. Onder leiding van de jarige 
tamboer maitre John Munnix werd door het dorp gemarcheerd 
en gemusiceerd. Bezoek aan bekende adressen met Jonkheid, 
kinderen, volgers in Reij naar ‘der Berrig’ waar bij Harrie en 
Mien Bendermacher een consumptie werd genoten. Na een 
kort dankwoord door de voorzitter werd de weg vervolgd naar 
‘de Hei’. Stoppen bij de Fam. van den Houdt, een consumptie 
nuttigen en aansluitend een dankwoord door de voorzitter. 
Hierin werden de Hei-op feesten, de aanstaande mars- en 
showwedstrijden genoemd en het gebruik van landerijen en 
materialen. 
Verder op weg naar de Pastoor Engelenstraat bij Edmond en 
Gemma van den Hove. De jeugd komt hier ieder jaar graag 
omdat er ijs is. Voor de grote 
kinderen bier en jonge klare! 
Fris was er ook. 
Vervolgens verder marcheren 
naar Tiny en Leo Deckers-

Essers, een serenade brengen i.v.m. het 50 jarig huwelijksfeest 
afgelopen jaar. Nadat de vereniging destijds al was getrakteerd 
wederom consumpties, waarvoor dank. 
Tot slot werd gestopt bij Brigitte en Guido Lardinois waar de drank 
wederom goed smaakte. Als laatste op weg naar de kerk waar de 
rondgang werd afgesloten door het spelen van diverse Reij marsen. 
Jonkheid voorop, kinderen en anderen mee. Omstreeks 21.45 uur 
werd de Reij afgesloten en werd de kermis in het café nog een 
paar laatste uurtjes voortgezet. 
 
  
Het bestuur dankt alle leden voor de zeer goede opkomst en presentatie. 
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Deelname door harmonie aan peeltoernooi 2019 
 
Stichting Peeltoernooi organiseerde in Meĳel 
het 53e peeltoernooi. In twee weekenden 
genoten bezoekers en deelnemende 
orkesten van de diverse uitvoeringen. Ook 
onze eigen harmonie nam, tijdens het 
tweede weekend op zaterdag 22 juni als 
eerste korps, plaats op het concertpodium. 
Het optreden tijdens dit peeltoernooi stond 
in het teken van de voorbereiding op de 
deelname aan het bondsconcours op 20 
oktober as.  
 
Het volledige concoursprogramma werd ten gehore gebracht.  
 
Als inspeelwerk werd de symfonische paso-doble Las Arenas van componist Manuel Morales Martinez 
uitgevoerd.  
 
Het eerste beoordeelde concertwerk was English Folk Song Suite. Deze suite werd in 1923 
gecomponeerd door Ralph Vaugham Williams en in 1924 werd door Williams’s student Gordon Jacob 
een compleet arrangement voor harmonieorkest gemaakt. De suite kent drie delen: Een mars, Een 
intermezzo en nog een mars.  
Het tweede concertwerk was de Wilten 
Festival Overture. De ouverture werd in 1999 
geschreven door componist Philip Sparke 
voor de 350e verjaardag van de 
Stadtmusikkapelle Wilten in Innsbruck.  
 
Na afloop van het concert sprak Frans 
Bemelmans met jurylid Alex Schillings uit 
Gulpen. Zeer belangrĳk is de mondelinge 
toelichting die de dirigent na afloop kreeg. 
Alex Schillings was zeer te spreken over het 
optreden van onze harmonie en beoordeelde 
het concert met goed tot zeer goed. 
 
 
 
Leden en dirigent goed tot zeer goed gedaan. 
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Zomeravondconcert 2019 
 
Op zaterdag 29 juni 2019 heeft onze vereniging het muzikale seizoen afgesloten met het 
traditionele zomeravondconcert en feest inclusief BBQ. 
Het steuncomité zorgde wederom voor een perfecte organisatie inclusief parasols voor onze 
harmonie. Omdat het zo ontzettend heet was, werd er niet aangemarcheerd vanaf de harmoniezaal, 
maar werd meteen aan de Dalestraat gestart. Pastoor Graat ging ook dit jaar weer voor in de H. Mis 
die muzikaal werd opgeluisterd door onze harmonie. Alle stoelen en banken waren bezet. Het was 
een gezinsmis waarbij ook alle leerlingen uit groep 8 van de basisschool door pastoor Graat werden 
gezegend en kracht toegewenst met hun nieuwe uitdaging in het voortgezet onderwijs. 
 
We waren dit jaar wederom te gast ‘op d’r Cour’ bij de Familie Houbiers. Daarnaast waren we 
welkom ‘op d’r Cour’ van de Familie Deswijzen. De familie Deswijzen (Mireille en George en 
dochter Jools) hadden de dag van tevoren uitbreiding in het gezin door de geboorte van hun zoon en 
broer Stig. Stig kon na afloop van de H. Mis dan ook meteen kennismaken met de muziek van onze 
leerlingen, harmonie en klaroenkorps.  
Na afloop van de H.Mis 
speelden onze leerlingen Lizze 
Dodemont, Maud en Koen 
Claessens, Cloe Flamand, 
(Fleur Essers was er niet bij) 
die in opleiding zijn en 
blokfluit spelen, gezamenlijk 
met de harmonie. Vervolgens 
werden door de harmonie 
enkele marsen gespeeld en 
daarna een tweetal marsen 
samen met het klaroenkorps. 
Het publiek bedankte de 
harmonie en dirigent met een 
hartelijk applaus. 
Vervolgens nam het klaroenkorps het stokje over en werd op de Dalestraat de nieuwe straatshow 
ten uitvoer en gehore gebracht. Dit in voorbereiding op BLOW! by WMC Kerkrade.  

 
Na het optreden van harmonie en klaroenkorps werd er nog lange tijd nagepraat, gegeten en 
natuurlijk ook gedronken. Een prachtige warme zomeravond zorgde er mede voor dat tot in de 
kleine uurtjes duurde. 
 
Hartelijk dank: 
Alle medewerkers en leden van ons steuncomité; 
Geluidsinstallaties Fernand Tielens; 
Pastoor Graat, kerkbestuur en misdienaars; 
Leden van Harmonie en Klaroenkorps, dirigent Frans Bemelmans, instructeur Michel Smeets; 
Het publiek en 
Last but not least Fam Houbiers en Fam Deswijzen 
 
Het bestuur van Amicitia Banholt 
 



2019 01 periode jan – juli ’19 
 
 

12/24 

 
Serenade bij onze 95-jarige nestor Piet van den Houdt 

 
Op 6 juli 2019 mocht onze voormalig voorzitter, 
supporter, nestor, "Padre de Familia", vrund van Amicitia, 
oudste en bijzondere inwoner van Tebannet en Terhorst 
zijn 95 jarige verjaardag vieren. En daar hoort onze 
vereniging bij!  
Waren we vijf jaar geleden bij de 90 jarige verjaardag, dit 
jaar brachten we een serenade bij de 95 jarige Piet van 
den Houdt. 
Een zeer verdiende en nadrukkelijk gemeende serenade 
aan deze autentieke en echte Tebannetenaer. We wensen 
Piet nog vele jaren in een goede gezondheid en hopen dat 
we ook een serenade kunnen brengen ter gelegenheid van 
het vieren van zijn 100e verjaardag. 
 

Ook ons steuncomité moest natuurlijk 
aanwezig zijn bij deze bijzondere 
verjaardag. Piet werd niet alleen 
getrakteerd op allerlei lekkernijen uit 
de omgeving, maar er was ook nog een 
verassing in de vorm van de naamgeving 
van het plein voor de ‘hei-op’ loods in 
“d’r PIET VAN DEN HOUDT plei”. 
Pastoor Graat maakte het plaatje 
compleet door ‘d’r plei’ in te zegenen.  
 
Na afloop werd natuurlijk nog een glas bier op Piet zijn gezondheid gedronken. 
 

 
Van harte proficiat Piet en de hele familie van den Houdt.  
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Klaroenkorps bij BLOW! 

 
Op 7 juli 2019 was het klaroenkorps 
te gast bij BLOW! Van 4 tot en met 7 
juli 2019 ademde Kerkrade weer 
blaasmuziek. BLOW! by WMC 
Kerkrade bracht, hoewel het Wereld 
Muziek Concours 2021 nog ver weg 
lijkt, alvast de WMC-sfeer naar de 
stad en toonde een dwarsdoorsnede 
van alles dat de blaasmuziek te 
bieden heeft. Meer dan 20 bands en 
orkesten traden op de markt op. 
Zondag werd BLOW! afgesloten met 
een klapper: tien mars- en 
showbands in een Street Parade door 
de stad en vervolgens een taptoe op 
het Europaplein.  
Ons klaroenkorps was nummer 7 in 
de streetparade waaraan diverse WMC toppers van de laatste WMC’s deelnamen; Rijnmondband, 
Takostu Stiens, Advendo Sneek en K&G Leiden. 

 
Het was een groot succes met meer dan 15.000 toeschouwers in 
Kerkrade. Om 18.00 uur met de bus richting Banholt met een 
voldaan gevoel en menig pilsje. 
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Mars & Showwedstrijden Muziek Federatie Limburg Zuid-West in Banholt. 
 
Op zondag 1 september 2019 vinden weer de jaarlijkse Mars & Showwedstrijden plaats van de 
Muziek Federatie Limburg Zuid-West. Dit jaar ligt de organisatie in handen van Amicitia.  
Het bestuur heeft samen met het steuncomité een programma samengesteld dat plaats zal vinden 
op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september. 
 
Op zaterdagavond 31 augustus zal er een Hei Op After Party in 
de ‘Ouw Zoatloods’ plaatsvinden. Het steuncomité gaat 
hiermee terug 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 zullen De Spikes en DJ Kicken 
zorgen voor de muzikale invulling van deze avond. De Spikes 
maken muziek vanuit de jaren ’60 – ’80, maar ook de huidige 
hitlijsten en het Nederlandse en Belgische levenslied komen 
aan bod. Kortom een breed muziekscala dat door hen 
uitgevoerd wordt.  
Tussendoor zal DJ Kicken voor de juiste sfeer zorgen. Dit heeft 
hij ook tijdens de afgelopen 90'th party bewezen. 
Voor deze After Party zijn een beperkt aantal toegangskaarten 
beschikbaar. Ook hier geldt Vol=Vol. 
Kaarten hiervoor zijn alleen online verkrijgbaar.  
 
Op zondag 1 september 2019 zullen de Mars & Showwedstrijden plaatsvinden op het hiervoor 
speciaal ingerichte terrein op ‘de hei’. Wederom heeft de Firma van den Houdt deze voor de 
activiteiten van Amicitia ter beschikking gesteld.  
De volgende verenigingen zullen aan de show en marswedstrijden deelnemen: 

 Harmonie en Klaroenkorps Amicitia 
 Fanfare St. Blasius Cadier en Keer 
 Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer 
 Harmonie Diligentia Eckelrade 
 Harmoniecombinatie 's Gravenvoeren-Noorbeek 
 Harmonie St. Laurentius Bemelen 

 
Vanaf 14.45 uur zullen de deelnemende korpsen zich verzamelen op het feestterrein. Om 15.15 uur 
zal de optocht plaats vinden door Banholt. De route is als volgt; 
Molenweg, Dalestraat, St. Gerlachusstraat, Pastoor Penderstraat, Pastoor Rohsstraat, 
Mheerderweg, bij de kerk naar links Dalestraat, Molenweg. 
Bij terugkomst in de Dalestraat zal er een defilé plaats vinden. 
 
Vanaf ca 16.15 uur zullen de showwedstrijden plaats vinden. De korpsen worden dit jaar beoordeeld 
door het jurylid Ruud Böhmer. 
Na het optreden van het laatste korps zal een gezamenlijk optreden plaats vinden van alle korpsen 
onder leiding van Amicitia Dirigent Frans Bemelmans. 
Gezamenlijk zal dan het Limburgs Volkslied en de Marche Vivat la Ville D ‘Aubusson worden 
uitgevoerd. 
 
Om deze dag een extra feestelijk tintje te geven zouden wij als Harmonie & Klaroenkorps het op 
prijs stellen als er door bewoners langs de optocht route gevlagd wordt. 
De entree voor deze zondag is geheel gratis. 
Het gehele weekend vindt plaats op de landerijen en loods van Loonbedrijf van den Houdt 
gelegen aan de Molenweg 14 in Banholt. 
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Ledennieuws 
 
Afmelden leden van het harmonieorkest:  Telefonisch bij Dirigent Frans Bemelmans 
Afmelden leden van het klaroenkorps:  Willy Bours willy.bours@ziggo.nl  
 

Nieuwe leden  
Lisa Essers heeft op 1 juli met succes voorgespeeld voor de examencommissie van de harmonie, 
bestaande uit voorzitter Frans Bemelmans, docente Lilian Cleven en Marc Houben en haar A-examen 
behaald. Lisa zal per 1 november a.s. (dus na het concours) toetreden tot het harmonieorkest. 
 

Afscheid 
We hebben de afgelopen periode van een aantal leden afscheid genomen; 
Peter Munnix en Dean Dols zijn gestopt bij het klaroenkorps. 
Gemma Nelissen is als slagwerkster gestopt bij de harmonie. 
 

Verjaardagskalender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JULI
Jean-Louis Bours 7 jul

Danielle Essers 8 jul

Simone Mingels 10 jul

Thijs Houben 10 jul

Yvonne Lemlijn 11 jul

Ruud Dodemont 14 jul

Mandy Weusten- Stollman 14 jul

Lizze Dodemont 16 jul

Sanne Bours 18 jul

Monique Bours-Blezer 18 jul

Glenn Lardinois 22 jul

Maico Flamand 24 jul

Patty Vink 26 jul

Richard Jongen 28 jul

OKTOBER
Michél Smeets 8 okt
Sabrina Roijen 14 okt
Pierre Franssen 17 okt
Ruud Lemlijn 21 okt
Falco Renierkens 23 okt
Vivian Dodemont-Lacroix 24 okt
Joep Essers 25 okt
Fenna Weertz 26 okt
Erwin Mingels 31 okt
Joyce Jacobs 31 okt

SEPTEMBER
Huub Deckers 6 sep
Romy Rademakers-Waber 9 sep
Valerie Flamand 11 sep
Peter Clairbois 18 sep
Wendy Roijen-Zegers 25 sep
Lotte Bours 26 sep
Britt Mackus 27 sep
Luc Flamand 27 sep
Koen Claessens 20 sept

NOVEMBERThijs
Munnix

2 nov

Patrick
Blom

17 nov

Sem
Munnix

18 nov

Monique
Bertrand

22 nov

Roland
Roijen

23 nov

Jim
Munnix

26 nov

DECEM
BER

Sandra
Voncken-Roijen

13 dec

Edith
Volders-de Lange

18 dec

Massimo
Commisso

30 dec

AUGUSTUSJohn
Pelzer

16 aug

Marc
Houben

18 aug

Jan

Volders

19 aug

Martijn
Aarts 

26 aug

Robert
Bours

27 aug
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Geslaagde  
 
 

Jeugdleden Amicitia nemen deel aan solistenconcours Hulsberg 
 
Op zondag 28 april namen enkele jeugdleden van onze vereniging deel aan het solistenconcours in 
Hulsberg. Er werd zeer goed gemusiceerd en de uitslagen waren als volgt: 
 

 
 
Stijn Denis eindigde op de 1e plaats in de Introductie-Divisie en Guy Lardinois op de 2e plaats in de 
3e divisie. 
Alle deelnemers van harte proficiat en ga zo door! 
 

Geslaagd 
 
Het was dit jaar spannend voor Fleur en Guy, maar beiden zijn geslaagd voor hun examen op de 
middelbare school.  
Van harte gefeliciteerd en veel succes met jullie vervolgopleidingen. 
 

Geboren  
 
Op 12 april 2019 werd Jesper geboren bij Esther en Frans Bemelmans. 
Esther en Frans van harte proficiat, natuurlijk ook aan de grootouders. 
 

 
 
 
 
 
 
  

Sven Bendermacher Trompet 4e divisie 81 punten 1e prijs
Joep Essers Trompet Introductie 80 punten 1e prijs
Stijn Denis Trompet Introductie 84 punten 1e prijs
Robin Bendermacher Trompet 5e divisie 81 punten 1e prijs
Glenn Lardinois Trompet 3e divisie 78 punten 2e prijs
Guy Lardinois Slagwerk 3e divisie 86,5 punten 1e prijs
Luc Flamand Slagwerk 3e divisie 81 punten 1e prijs
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Overig 
 

126e Algemene ledenvergadering 
 
 
Op 31 maart vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
plaats waarin met name de ontwikkelingen over 2018 werden 
besproken; onder andere het 125 jarig jubileum, de verbouwing en 
de financiële ontwikkelingen van de vereniging. Tevens werd 
natuurlijk ook gesproken over het jaar 2019. Onder het genot van 
een stukje vlaai en een drankje was het een constructieve 
vergadering waarin eenieder zijn zegje kon doen. 
 
 

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. 
Op zaterdag 16 maart was onze vereniging te gast 
op basisschool J.F. Kennedy in Maastricht. Directeur 
(niet vergissen met dirigent) Marc Houben had 
ervoor gezorgd dat we terecht konden op de 
basisschool en het werd een zeer leerzame, maar 
ook inspannende dag.  
Huub en Marieke Deckers hadden gezorgd voor de 
lunch (lekkere broodjes) en Ria en Sjef Roijen 
zorgden ervoor dat iedereen was voorzien van een 
natje en een droogje. En dat alle zaken ook weer 
netjes werden opgeleverd. 
Allen van harte bedankt. 

 
Op 24 mei was er een repetitieavond op diverse locaties in het dorp. We 
waren te gast bij Sjef en Ria Roijen, Tonny en Peter Houben en bij de 
Fam. Neumann. Het koper was in de eigen harmoniezaal. 
 
 
 
 
 
 

Op zaterdag 14 september vindt er wederom een repetitiedag plaats waarbij we ook nog een bijdrage 
leveren aan de onthulling van een monument aan het kerkhof (zie verder in deze Nieuwflits). 
 

St. Gerlachus wandeltocht 2019 
 

De St. Gerlachus wandeltocht was dit jaar gepland op 8 september 2019. Helaas heeft onze collega 
muziekvereniging uit St. Geertruid op deze datum een door de gemeente gesubsidieerde ‘Liberation 
wandeling’ georganiseerd in het kader van 75 jaar bevrijding. Hierdoor heeft het steuncomité het 
besluit genomen om de St.Gerlachuswandeltocht af te gelasten. 
Het bestuur en steuncomité betreuren het ten zeerste dat een collega muziekvereniging op dezelfde 
dag een wandeltocht organiseert als onze verenging. 
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“Boete Boemele” tijdens Augustuskermis Banholt 
 
Inmiddels voor de 9e keer zal er op zondag 25 
augustus tijdens de augustuskermis weer een 
kapellenfestival plaatsvinden. De Boemelkapel 
heeft weer een aantal bevriende kapellen bereid 
gevonden om deze middag muzikaal op te 
luisteren met als thema "Boete Boemele". 
Dit betekent dat er onder het genot van een 
hapje en een drankje genoten kan worden van 
gezellige muziek. Dit alles vindt plaats in de 
openlucht op het dorpsplein bij de kerk. 
  
 
 
 
De deelnemende kapellen zijn naast de Boemelkapel zelf; 
 
Stolz Ohne Holz 
"Stolz ohne Holz" uit Bocholtz is een kapel bestaande uit 8 muzikanten: 7 koperblazers en een 
slagwerker en is opgericht in 2014. 
Deze groep enthousiaste muzikanten staat onder leiding van René Hamers. Door de gedrevenheid 
van deze muzikanten mis je de houtinstrumenten niet. Hun repertoire omvat Böhmisch en Mährisch.  
 
Die Ellenthaler Musikanten 
Die Ellenthaler Musikanten zijn een enthousiaste groep muzikanten uit Ell. De kapel bestaat uit een 
twaalftal muzikanten en is 1984 ontstaan uit fanfare Ellona. 
Die Ellenthaler Musikanten staan bekend om hun veelzijdig repertoire. Het repertoire bestaat voor 
een groot deel uit de Böhmische en Tjechische blaasmuziek. Tevens speelt de Egerländer 
blaasmuziek, zoals deze door Ernst Mosch en zijn Egerländer Musikanten werd vertolkt een grote 
rol. Kortom die Ellenthaler Musikanten is een enthousiaste veelzijdige kapel die graag ieder 
evenement op een hoog niveau opluistert.  
 
Holter Jonge 
De Holter Jonge uit Merkelbeek is een muziekgezelschap dat een afwisselend programma voor u 
verzorgt en dit jaar hun 60 jarig jubileum vieren. 
Zij staan garant voor ouderwetse gezelligheid. Zo spelen zij oorspronkelijke blaasmuziek uit 
Tsjechische en Duitse Taalgebied. Met hun meerstemmige zang brengen zij ook Schlagermuziek, 
Volksmuziek uit Limburg en Engelse Evergreen ten gehore. Kortom; een muzikaal prachtig 
programma wat u aangeboden wordt op de kermiszondag van de Augustuskermis. 
 
Er wordt deze dag gestart om 13.00 uur en de entree is geheel gratis! 
Nogmaals; voor een goed glas bier, een glaasje fris, maar ook voor een kop koffie met vlaai zal 
gezorgd worden en hopen we u graag te ontmoeten tijdens deze gezellige zondagmiddag.  
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Zaterdag 12 oktober 2019: "Stimmung im Biergarten" in Banholt. 

 
Dit jaar organiseert de Boemelkapel 
Banholt op zaterdag 12 oktober a.s. voor 
de 5e keer "Stimmung Im Biergarten"! Dit 
betekent dus een Lustrum. Wederom zal 
de harmoniezaal omgebouwd worden tot 
een gezellige Biergarten. Dit muziekfeest 
"Stimmung im Biergarten" zal starten om 
18.00 uur en gaat door tot 01.00 uur, 
waarbij wederom muziek, gezelligheid, 
eten en drinken centraal staan! 
Ook dit jaar is de organisatie er weer in 
geslaagd om een aantal bekende 
blaaskapellen naar Banholt te halen die 
hun medewerking verlenen aan deze 
avond. Tussendoor zal DJ Harmonica 
Jack voor de juiste sfeer zorgen. De 
presentatie van deze avond is in handen van Ruud van Didden. 
 
Ook zal er, net als vorig jaar, de gelegenheid zijn om deel te nemen aan een heerlijk passend 
eetbuffet dat geserveerd wordt van 18.00-20.00 uur. 
Dit Bourgondisch buffet zal wederom verzorgd worden door Catering & Partyservice Heuvelland uit 
Partij-Wittem. Deelname aan dit buffet kan alleen bij aanmelding vooraf en na betaling van € 15. 
De entree voor deze avond bedraagt € 7,50 en entree plus deelname buffet bedraagt € 15,00. 
Krijgt u al trek?? Meldt u zich dan aan voor dit Bourgondisch buffet. Hoe? Stuur een mail naar 
g.lardinois@hetnet.nl of bel naar Guido Lardinois (043-4571210). Aanmelden voor het eetbuffet kan 
tot uiterlijk 1 oktober! 
 
Hoe ziet de avond eruit?? 
 
Om 18.00 uur zal de Boemelkapel de avond muzikaal openen.  
 
Vervolgens is het de beurt aan Freunde Echo uit Overloon.  
In de zomer van 1969 komen enkele leden van Fanfare Vriendenkring bij elkaar om te proberen in 
Overloon een kapel op te richten. Een bezetting is spoedig bij elkaar en in het najaar begint men te 
repeteren. Het eerste optreden volgt spoedig.  
Ondertussen heeft men opgetreden in Tsjechië, Oostenrijk, Duitsland. Luxemburg, België en heel 
veel in Nederland. Jaren van bijna 70 optredens waren geen uitzondering.  
Vanaf de jaren negentig zie je geleidelijk het repertoire veranderen van voornamelijk Böhmische 
naar hoofdzakelijk Moravische muziek.  
Momenteel is de kapel gespecialiseerd in met name de Moravische muziek aangevuld met Böhmische 
muziek en natuurlijk ook bekende schlagers. Verschillende Workshops in de laatste jaren met o.a. 
Jan Slabak, Bohumir Kamenik en Vlado Kumpan dragen er aan bij dat de kapel zo veel mogelijk de 
nadruk op het authentieke Tsjechische repertoire legt.  
Wij zijn dan ook blij dat we deze top-kapel op ons programma mogen verwelkomen!  
 
De avond zal worden afgesloten met een optreden van de De Breethaler uit Maasbree. 
De Breethaler is een blaaskapel uit het Noord-Limburgse dorp Maasbree. in 1986 ontstaan uit 
fanfare st. Adegondis. De kapel bestaat uit een twintigtal muzikanten aangevuld met een zangduo. 
De kapel staat onder leiding van Paul Daemen.  
Het repertoire is voornamelijk een keuze uit Böhmische, Tsjechische, Egerländer, echter ook 
populaire stimmungsmuziek behoort tot het repertoire. 
De Breethaler is een enthousiaste veelzijdige kapel die ook tijdens deze avond muziek zal brengen 
op hoog niveau. 
 
Was u er vorig ook bij, dan weet u hoe mooi deze avond was. Was u er vorig helaas niet bij, dan 
hebt u nu de kans om ook een geweldig mooie avond mee te maken. Kortom; een avond die meer 
dan de moeite waard zal zijn, dus noteer deze datum alvast in uw agenda! 
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Kermis Terlinden 2019 

 
Voor de muzikanten die naar de kermis in Terlinden gaan: svp zo spoedig mogelijk aanmelden bij 
Guido Lardinois in verband met de partijen van de te spelen muziekwerken. 
Dinsdag 30 juli aanvang 19.30 uur repetitie in Reijmerstok. 
Heilige mis op zondag 4 augustus om 11.00 uur. 
Vóór de opening:  Fanfare en Harmonie : Hommage a St. Cecile. 
Openingslied:   Avanti: Boedy Imja Hospodnje, Kyrie, Gloria. 
Tussen de lezingen:  Fanfare en Harmonie : Josua.  
Tijdens Offerande  Fanfare en Harmonie : Heal the world.  
    Avanti Sanctus – Benedictus, Agnus Dei. 
Tijdens de communie:  Avanti : Ave Maria van Haagh. 
    Fanfare en Harmonie :Yellow Mountains.  
Slot:    Fanfare en Harmonie : Servus.    
 
Maandagavond 5 augustus: de volgende marsen worden gespeeld: Servus, Semper Viator, Limburgse 
Jagersmars, Drumbo, Symplicita, Jubilissimo. 
 
 
Verbouwing Harmoniezaal 
 
De verbouwing van de harmoniezaal is in de eerste helft van 2019 weer verder doorgezet. De 
bovenbouw van het buffet in de zaal is verwijderd. Er zijn panelen aan het plafond geplaatst die de 
zaal ‘droger’ qua geluid maken.  

 
De schuifdeuren zijn verwijderd en vervangen 
door geluidsisolerende deuren, en er is een 
geluidsdempende wand geplaatst. Verder 
hebben er nog diverse werkzaamheden 
plaatsgevonden om ervoor te te zorgen dat onze 
zaal er zometeen weer piekfijn bij ligt. Onder 
leiding van Peter Houben en animator 
bestuurslid John Pelzer hebben diverse 
vrijwilligers de handschoen opgepakt om eea 
weer voor mekaar te krijgen. Hierbij dienen 
zeker Eugene Houbiers, Ben Defauwes, Pierre 

Roijen en Martin Roijen vermeld worden. Alle vrijwilligers natuurlijk van harte bedankt. Ook willen 
we Raymond Flamand bedanken voor het ter beschikking stellen van hoogwerkers. Verder Ivo 
Wimmer voor het ter beschikking stellen van steigermateriaal. 

 
 
Ook een woord van dank aan de beheerder en de 
poetsploeg die steeds weer de zaal moeten opruimen en 
poetsen zodat een en ander er weer netjes uitziet. 
 
Het bestuur 
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Bestuursvergadering dinsdag 12 maart 2019 
 

Het is soms lastig om een datum te prikken voor een 
bestuursvergadering of je moet kijken naar de moderne techniek om 
de vergadering door te laten gaan.  
Op dinsdag 12 maart hadden we een primeur. Twee bestuursleden 
(Horrie en Richard) waren op afstand via een skype verbinding 
(beeld en geluid) aanwezig. Ze lagen wel op bed, maar dat mag de 
pret niet drukken!  
Comité sollistenconcours op bezoek bij het bestuur. 

 

 
 
 
 
 

 
Uitnodiging voor een bezoek aan de tweede kamer 

 
De wet- en regelgeving maakt het verenigingen en stichtingen steeds lastiger door nieuwe en extra 
regels. Dit betreft niet alleen op organisatorisch gebied, maar ook voor wat betreft belasting 
wetgeving. In dit kader wordt Amicitia en het steuncomité bijgestaan door externe deskundigen. 
 
Nicky Tossing voorzitter van ons steuncomité in een mailtje aan het bestuur: 
“Een tijdje geleden zijn er tweede-kamer vragen gesteld 
betreffende btw voor culturele activiteiten door tweede 
kamer lid Thierry Aartsen. Ik heb toen een brief naar hem 
geschreven en een en ander uitgelegd wat er bij ons zoal 
speelt in het steuncomité en in de jonkheid en 
waarschijnlijk in vele andere verenigingen en stichtingen. 
Onlangs heb ik een uitnodiging gekregen van hem om langs 
te komen in de tweede kamer om met hem verder 
hierover te spreken. Wie A zegt, moet ook B zeggen; 
komende donderdag (13 juni) om 15.00 uur staat dit 
gesprek gepland in Den Haag. Het gesprek zal een uur in 
beslag nemen, we krijgen de mogelijkheid om voorafgaand 
aan het gesprek een rondleiding in de tweede kamer te 
krijgen.” 
 
Dus op naar de hofstad ’s Gravenhage. Voorzitter van ons 
steuncomité Nicky, steuncomitélid Ludy Hambeukers en 
bestuurslid John Pelzer hebben op donderdag 13 juni een 
bezoek gebracht aan de tweede kamer, een gesprek gehad 
met VVD kamerlid Thierry Aartsen waarbij zaken verder 
zijn toegelicht. Nu afwachten of het bezoek de moeite 
waard was. 
 
Samen op de foto met boeken ‘oet Tebannet’ 
 
Wie niet waagt, wie niet wint! 
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Onthulling monument Daniel Pearson 

 
Stg Heemkunde 
‘Op 12 september 1944 is Banholt en omstreken bevrijd. Daarbij is de Amerikaanse militair Daniel 
Pearson Jr. gewond geraakt. Zodanig dat hij een dag later is overleden. Hij ligt begraven op de 
Amerikaanse begraafplaats bij Henri Chapelle. Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar 
bevrijding in september dit jaar willen wij ter ere van hem en al zijn kameraden die hun steentje 
aan onze bevrijding hebben bijgedragen een monument oprichten aan de oostkant van ons dorp bij 
de ingang van onze begraafplaats.’ 
 
Op zaterdag 14 september om 11:00 uur zullen genodigden aanwezig zijn. Hieronder een 
afvaardiging van het college van Burgemeester en Wethouders, familieleden van de gesneuvelde 
soldaat. Onze harmonie speelt het Nederlands en Amerikaans volkslied. 
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Activiteiten Mherimba  

 
 
 
 
 
 
 

1e repetitie Mherimba na de vakantie is op 6 september 2019. 
Leerlingendag: 14 september, deze datum is nog niet zeker. 
 
 
Afscheid van begeleidsters Sonja Bendermacher en Wendy Bendermacher 
 
Sonja en Wendy hebben in het voorjaar aangegeven dat ze na een jarenlange begeleidingsperiode 
wilden stoppen met de werkzaamheden. Op vrijdag 21 juni hebben Sonja en Wendy tijdens de 
vergadering van de begeleidingscommissie afscheid genomen.  
Het bestuur en alle (jeugd)leden bedanken beide dames van harte voor hun inzet en alle 
werkzaamheden. 
Inmiddels hebben we Valerie Flamand bereid gevonden om dit stokje van hen over te nemen. Het 
bestuur is nog op zoek naar een tweede ondersteun(st)er.  
 
Sonja en Wendy bedankt voor jullie jarenlange inzet en enthousiasme. 
 
2e Pannenkoekenconcert Mherimba een groot succes 
 
Op 24 maart verzamelde de muzikale jeugd van Slenaken, Noorbeek, Banholt, Mheer, Sint Geertruid 
en Cadier en Keer zich samen met hun ouders en opa’s en oma’s voor het door Mherimba 
georganiseerde pannenkoekenconcert. Drie jeugdorkesten presenteerden zich met swingende 
blaasmuziek aan elkaar. 
Het jeugdorkest van fanfare Berg en Dal uit Slenaken onder leiding van Dion Kowalski stond als 
eerste op het podium. Ze speelden vrolijke muziek, waarbij Lisa Keersjemeekers een mooie solo 
weggaf op trombone.  
Toen het Leerlingenorkest Cadier en Keer-Sint Geertruid onder leiding van gastdirigent Louis 
Wilhelmus begon te spelen kwam de zaal stoelen te kort om al het publiek een plek te geven.  
Tussen de muziek door stond er voor iedereen een lekkere pannenkoek klaar.  
Mherimba, onder leiding van Marc Houben trad als laatste op met een programma dat het jeugdige 
publiek kon boeien.  
Het wachten was op het 
moment dat de jongste 
leerlingen aan de beurt 
kwamen. De blokfluiters 
en de leerlingen die nog 
maar 1 of 2 jaar 
instrumentles hebben, 
hadden een stuk 
ingestudeerd samen met 
jeugdorkest Mherimba. 
Het klonk als een klok en 
ze werden beloond met 
een ovatie van het publiek 
en het verzoek om een 
toegift. Nu waren de 
kinderen helemaal over 
hun podiumvrees heen en 
speelden ze nogmaals de 
sterren van de hemel. De 
zaal met trotse ouders en 



2019 01 periode jan – juli ’19 
 
 

24/24 

opa’s en oma’s gaven hen een welverdiend applaus. 
Het pannenkoekenconcert werd afgesloten met een gezamenlijk optreden van de nog aanwezige 
jeugdorkesten. Het geslaagde pannenkoekenconcert maakt weer eens duidelijk dat de jeugd de 
muzikale toekomst heeft. 
 

 
 
 
 
Het talrijk aanwezige publiek in 
Noorbeek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mherimba neemt deel aan het Pannenkoekenconcert in Schin op Geul 
 
Mherimba nam op 19 mei onder leiding van Marc Houben succesvol deel aan het 
pannenkoekenconcert georganiseerd door het Leerlingenorkest van Harmonie Walrams Genootschap. 
Dit concert werd georganiseerd in Schin op Geul en de jeugdleden en dirigent Marc hebben 
wederom hun beste beentje voorgezet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


