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Banholt, 22 april 2018 
 
Meneer Pastoor, meneer de burgemeester en wethouders, beschermvrouw, leden 
en dirigente van zangkoor Avanti, dirigent Frans Bemelmans, instructeur Michel 
Smeets, plaatsvervangend dirigent Marc Houben, leden van ons steuncomité, 
sponsoren, inwoners van Tebannet en Terhorst, mede bestuursleden, leden van 
Amicitia, ereleden, dames, heren en natuurlijk ook alle kinderen. 
 
Als voorzitter van deze prachtige vereniging is het een grote eer om u tijdens deze 
plechtige jubileummis te mogen toespreken. 125 jaar Amicitia! Het is mooi dat 
zo veel dorpsgenoten hier ‘op gen hei’ bij elkaar zijn gekomen om dit samen met 
ons te vieren. Samen vieren op de landerijen van de familie Van den Houdt 
waaraan onze vereniging zoveel heeft te danken. 
 
Het bespelen van een instrument betekent inzet, toewijding, passie. Dit betekent 
oefenen, leren en doorontwikkelen ‘oefening baart kunst’. Jaren van inspanning 
voordat je zover bent om deel te nemen aan het in harmonie musiceren. Startend 
op de basisschool, lessen volgen bij muziekdocenten en via het jeugdorkest 
instromen in een van onze onderdelen. Op het podium zitten de muzikanten van 
onze vereniging die gezamenlijk muziek maken. 
 
Het is bewezen dat musiceren een zeer positieve invloed heeft op de 
gemoedstoestand van de mens en ook op de intelligentie. De betekenis van 
muziek is veel groter dan woorden, beelden en geuren. Muziek verbindt mensen, 
organisaties en gemeenschappen.  
De verbondenheid van onze vereniging met de kerk was en is nog steeds zeer 
groot. In dit kader is het vanzelfsprekend dat we de feestelijkheden van ons 
jubileum starten met een Heilige Mis. Het ontstaan van onze vereniging heeft 
immers te maken met de bouw van onze kerk in 1874. Bij deze gelegenheid werd 
destijds uitgesproken dat ons dorp een eigen zangkoor, schutterij en natuurlijk 
harmonie zou moeten hebben. 
In hoeverre hadden onze oprichters kunnen voorzien dat Amicitia na 125 jaar nog 
springlevend zou zijn binnen en buiten onze gemeenschap. In deze 125 jaar is er 
ontzettend veel gebeurd en veranderd. Van een beperkt aantal muzikanten naar 
een vereniging met meerdere onderdelen; een harmonieorkest, een klaroenkorps 
en een jeugdorkest in samenwerking met buurverenigingen uit Mheer en 
Noorbeek. De Boemelkapel die dicht bij onze vereniging staat. Ons steuncomité 
dat onmisbaar is bij het zorgdragen voor een financieel gezonde vereniging en dit 
jaar voor de 30e keer de Hei-op feesten organiseert. Talloze vrijwilligers die onze 
vereniging helpen en ondersteunen zonder dat hier een vergoeding tegenover 
staat. Noeste vrijwillige arbeid voor Amicitia, voor de harmonie, voor de 
vriendschap. 
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Je kunt hierover zeker het ons bekende credo noemen: ’t is altied zoe gewes’, 
maar dit wil niet zeggen dat dit een vanzelfsprekendheid is en overal zo wordt 
gepraktiseerd. We mogen als inwoners van Tebannet en Terhorst er trots op zijn 
wat wij en onze voorgangers hebben gepresteerd met Amicitia. Vriendschap door 
de jaren heen, maar ook ‘zoonder vreegel geet niks in Tebannet’. We hebben iets 
voor ogen en we gaan ervoor en als het moet dan doen we het wel zelf.  
Een eigen harmoniezaal werd gebouwd en onze vereniging en andere 
verenigingen uit onze gemeenschap ondervinden hiervan nog dagelijks de 
voordelen. Steun en ondersteuning vanuit de gemeenschap is iets waarop wij 
altijd hebben kunnen bouwen. Amicitia gaat voort en ieder jaar zijn er zaken die 
worden uitgevoerd of relevant zijn voor de vereniging. Voorbeelden hiervan zijn 
talloos waarbij de jaarlijkse donateursactie er een is. Afgelopen jaar zijn er 
nieuwe uniformen gekocht dankzij de bijdrage van ons steuncomité. Het nieuwe 
drapeau dat door pastoor Graat is ingezegend is geschonken door onze 
beschermvrouw. Ieder jaar weer ontwikkelen we verder als vereniging.  
 
In de afgelopen 125 jaar heeft Amicitia vele hoogtepunten gekend, maar ook 
mindere periodes. Steeds had onze vereniging de flexibiliteit om in te spelen op 
ontwikkelingen. Bij bestuur, leden en alle mensen die bij de vereniging waren 
betrokken stond het gemeenschappelijk belang voor ogen en werden alle 
tegenslagen overwonnen. 
Ondanks alle veranderingen in de maatschappij waarbij individualisering een 
steeds belangrijkere rol speelt weet Amicitia gelukkig nog veel jeugd aan te 
spreken. Ook onze vereniging ziet de maatschappelijke ontwikkelingen. Wij 
zullen hierin mee moeten gaan en een oplossing moeten vinden om naar de 
toekomst een gezonde en zich verder ontwikkelende vereniging te blijven. 
Hiervoor zullen keuzes gemaakt moeten worden. Welke dit zijn zal de toekomst 
moeten uitwijzen. Het staat voorop dat wij in ieder geval een vereniging zijn die 
onze leden de mogelijkheid biedt tot het invulling geven aan hun hobby. Een 
vereniging die gaat voor prestaties, maar wel binnen het eigen collectief. Een 
vereniging die actief deelneemt aan onze gemeenschap. Een vereniging die 
tradities voortzet en die zorgt voor saamhorigheid binnen de gemeenschap. Een 
vereniging van en voor de gemeenschap. 
 
Ik wil iedereen bedanken die in het verleden, nu en in de toekomst onze 
vereniging heeft gesteund en zal steunen. 
Ik wil u allen van harte bedanken voor het bijwonen van deze jubileummis en 
voor zo meteen smakelijk eten. Verder een fijne middag waarbij u de vereniging 
kunt feliciteren en natuurlijk ook onze zeven jubilarissen.  
 
U kunt ervan uitgaan dat het bestuur en leden zich altijd zullen blijven inzetten 
voor de vereniging en voor de belangen van Tebannet en Terhorst in AMICITIA. 


