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We hebben de draad 
weer opgepakt 

 

 
 
De informatie van deze Amicitia Nieuwsflits is ook beschikbaar op onze website.  
Ga naar: www.amicitiabanholt.nl  
 
Het eerste kwartaal van 2022 stond nog in het teken van Corona. Gelukkig konden we in het tweede 
en derde kwartaal onze verenigingsactiviteiten weer oppakken, bijna als vanouds want het corona 
virus bleef en blijft op de een of andere manier sluimeren. We hopen en gaan er toch vanuit dat we 
ook in de laatste helft van 2022 onze activiteiten op een ‘normale’ wijze kunnen laten doorgaan. 
In deze Nieuwsflits een overzicht van de geplande activiteiten voor de tweede helft van 2022 en een 
weergave van hetgeen er is uitgevoerd en gebeurd in de eerste helft. Repetities zijn weer opgepakt, 
carnaval werd gevierd, hei-op feesten, bronk, themaconcert door onze harmonie en natuurlijk de 
WMC deelname door het klaroenkorps. We namen ook afscheid van Theo Lodewick en van Rene 
Bendermacher. 
In juni werd voor de eerste keer het ‘Amicitia nuujs’ samengesteld waarmee we alle inwoners van 
Tebannet en Terhorst inzicht willen geven in de geplande activiteiten. Het Amicitia Nuujs wordt op 
papier op alle woonadressen in de brievenbus gestopt. Tevens zijn er ook exemplaren voor alle 
geinteresseerden. 
 
Veel leesplezier. 
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Planning 
 

Repetities 
De repetities starten weer op: 

• Harmonie start op vrijdag 26 augustus 

• Klaroenkorps start op maandag 5 september 

• Mherimba start op vrijdag 9 september 
 

Augustuskermis zondag 28 augustus 2022;  
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). 
 

Overige activiteiten 
Vrijdag 16 september (19.30 uur); serenade aan 60 jarig bruidspaar 
Zaterdag 5 november; Gezamenlijk concert Amicitia en harmonie Vaals (19.30 u – 22.00 u) 
Zaterdag 19 november St Ceciliamis (19.00 u) en daarna gezellige avond 
Vrijdag 25 november Gouden Paren concert gemeente Eijsden-Margraten door harmonie en 
klaroenkorps in Os Heim (start 19.00 u – 21.00 u) 
Zaterdag 3 december; serenade aan twee 90 jarigen  
 

Ophalen papier  
Aanwezig aan harmoniezaal 17.45 uur, de eerst genoemde in lijst, 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prijs consumpties harmoniezaal 

Ook onze vereniging is geconfronteerd met prijsstijgingen van drank en energie. Het bestuur heeft 
besloten om met ingang van 1 augustus 2022 de prijzen van onze consumpties in de harmoniezaal te 
verhogen. 
Consumpties tijdens repetities kosten EUR 1,50 (blauwe bonnen) 
Consumpties tijdens andere activiteiten van Amicitia EUR 2,25 (bruine bonnen) 
 

Hulp bij Crossborder Cycling 
Op zaterdag 10 september a.s. vindt in en rondom Tebannet het fietsevenement “Crossborder 
Cycling” plaats. We zoeken assistent verkeersregelaars (geen certificaat vereist). 
Wil jij meehelpen om de kas van de vereniging te spekken, we zoeken 12 vrijwilligers, meld je dan 
bij Richard Essers. 
- 6 personen van 9:00 - 13:00 uur en - 6 personen van 13:00 - 16:30 uur. 
 

70 jarig jubileum Boemelkapel 
Op zondag 7 oktober viert onze Boemelkapel zijn 70 jarig bestaansfeest. Tijdens dit feest zal 
Amicitia het buffet bemensen, we zijn op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen. 
  

Groep 1 Dinsdag 11 januari Groep 2 Dinsdag 8 februari

Tielens Sjef Lemlijn Robert

Bendermacher Jos Bendermacher Jos

Tielens Dennis

Groep 3 Dinsdag 15 maart Groep 4 Dinsdag 12 april

Flamand Roger Bendermacher Frank

Munnix Sem Munnix Jim

Lemlijn Ruud

Groep 5 Dinsdag 10 mei Groep 6 Dinsdag 14 juni

Blom Patrick Bendermacher Bart

Roijen Dennis Lardinois Glen

Lardinois Guy

Groep 7 Dinsdag 12 juli Groep 8 Dinsdag 9 augustus

Lardinois Guido Franssen Pierre

Hendrikx Brian Munnix Thijs

Essers Richard Munnix Jim

Groep 9 Dinsdag 13 september Groep 10 Dinsdag 11 oktober

Bours Willy Deckers Huub

Tielens Stefan Bendermacher Bart

Knoppen Nick

Groep 11 Dinsdag 8 november Groep 12 Dinsdag 13 december

Flamand Maico Aarts Martijn

Simonis Math Roijen Dennis

Schwanen Horrie Bendermacher Sven
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Activiteiten 
 

Amicitia en corona 
 
Op zaterdag 18 december 2021 werd wederom een algehele lockdown aangekondigd tot 14 januari 
2022. Uiteindelijk konden we vanaf 4 februari 2022 weer starten met de repetities met natuurlijk 
alle corona voorzorgsmaatregelen.  
Op zaterdag 12 februari werd er voor het eerst weer een activiteit in onze zaal georganiseerd. Bij 
CV de Jeugdboemelere werd op zaterdagmiddag jeugdprins Diano 1 uitgeroepen. De week erna werd 
de jeugdmiddag georganiseerd. Op maandag 28 februari liep als vanouds weer de optocht door de 
straten van Tebannet. 
 
 

Communicantjes 
 
 
Op 1 mei 2022 hebben de 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 Linde, Merle, Liz, Rim, Xavi, Mick en Naomi en hun 
ouders van harte proficiat. 
 
Ook zoon Tyhm van Monique en Sam deed op 1 mei zijn Heilige Communie in 
Mheer, van harte gefeliciteerd.  
 
 
 

Hei-op Feesten 2022 
 
Op 7, 8 en 14 mei werden na twee jaar de ‘HEI OP FEESTEN’ door ons steuncomité georganiseerd op 
de landerijen van de familie Van den Houdt. Het programma met ‘De Foute Party’ op zaterdag 7 
mei, de H. Mis, Dorpsbrunch, huldiging van jubilarissen en daarna muzikale invulling door de 
bekende band Funky'D op zondag 8 mei gevolgd door ‘The 90’s party op zaterdag 14 mei.  
Het was een zeer groot succes doordat beide zaterdagen volledig in de voorverkoop uitverkocht 
waren. 

  
 
  
  
  
  
 
   
Een lege hal voor de start van ‘De Foute 
Party’ en een volledig uitverkochte hal twee 
uur later. Het was top en super strak en goed 
georganiseerd. 
  
  
  

  
  
  

http://www.amicitiabanholt.nl/wp-content/uploads/2019/03/Lege-zaal.jpg
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Op zondag 8 mei 2022  werd gestart met een H.Mis die werd voorgegaan door Kaplaan Dassen. De 
H.Mis werd muzikaal opgeluisterd door Harmonie en Klaroenkorps in samenwerking met gemengd 
zangkoor Avanti. 
 
Na afloop van de H.Mis werd meteen gestart met de dorpsbrunch gevolgd door de huldiging van 
maar liefst 20 jubilarissen. Door corona moesten de jubilarissen van een driejaarsperiode worden 
gehuldigd. Het betroffen 19 LBM/LBT jubilarissen en Wendy Roijen-Zeegers werd gehuldigd voor het 
meer dan 15 jaar lidmaatschap bij onze harmonie. 
LBT jubilarissen: 
15 jaar:  

1. Dennis Roijen (snare-drum) slagwerk bij harmonie 
2. Brian Hendrikx (snare-drum) slagwerk bij harmonie 
3. Maico Flamand (overslagtrom 
4. Marieke Deckers (vlag 

25 jaar:  
5. Saskia Bendermacher-Lennarts (vlag) 
6. Vivian Dodemont-Lacroix (vlag 

40 jaar:  
7. Stefan Tielens (klaroen);  
8. Robert Bours (slagwerk bij harmonie, melodisch, basklaroen) 
9. Peter Clairbois (snare-dum). 

50 jaar: 
10. Martin Roijen (basklaroen);  
11. John Munnix (tamboermaitre en snare-drum).  

LBM jubilarissen: 
15 jaar: 

12. Sabrina Roijen (dwarsfluit),  
13. Christel van den Houdt (dwarsfluit),  

25 jaar: 
14. Mandy Weusten-Stollman (basklarinet)  

40 jaar: 
15. Jean-Louis Bours (trombone)  
16. Ronald Bendermacher (euphonium)  

50 jaar: 
17. Math Simonis (bastrombone)  

60 jaar:  
18. Jef Tielens (trompet);  

70 jaar:  
19. Alfons Bendermacher (saxofoon tenor)  
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Funs (Alfons) Bendermacher ontvangt zijn welverdiende insigne 
van dhr. Prevoo van de 
LBM. 
 
 
Martin Roijen ontvangt 
zijn welverdiende insigne 
van dhr. Horsels 
vertegenwoordiger van de 
LBT. 

 
Op de foto van de LBM/LBT jubilarissen ontbreken Stefan Tielens en Brian Hendriks 
 
Jubilarissen van harte gefeliciteerd. 
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Bedankje van Wendy 
 
 
 
 

rechts 
Sjef en Corrie Tielens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nadat alle jubilarissen waren 
gefeliciteerd en waren toegesproken 
door vertegenwoordigers van de LBM, 
LBT en de voorzitter van de vereniging 
werd ook de ‘mace’ of de stok van de 
tambour-maitre door John Munnix aan 
onze nieuwe tambour-maitre Roger 
Munnix overgedragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadat de dorpsbrunch was genuttigd werd het middagprogramma voortgezet door ‘Funcky ‘D. Volop 
feesten door alle aanwezigen. 

 
 
 



2022 01 periode jan – aug ’22 

 
 

7/17 

Organisatie van de hei-op feesten 
Net zoals tijdens de laatste Hei-op feesten in 2019 werden ook dit jaar weer alle medewerkers 
vooraf geinstrueerd door de organisatie. Fernand Tielens gaf een zeer heldere instructie. 
 

 
Om 20.30 uur de 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 
Alle hulp tijdens de opbouw en organisatie van de Hei-op feesten 
Alle medewerkers 
Directie, beschermvrouw en (ere)leden van Amicitia 
Kaplaan Eugene Dassen 
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 
 

Klaroenkorps present bij Schuttersfeest in Strucht 
 
Op zondag 22 mei was het klaroenkorps te gast bij het Bondsschuttersfeest georganiseerd 
door Schutterij St. Mauritius Strucht. Na de woorden van een aantal genodigden en alle 
volksliederen, kon de optocht van start gaan. 
Het was een leuke, druk bezochte en warme optocht. De sfeer was top! Met 25 graden trok het 
klaroenkorps door Strucht en Schin op Geul. Onder luid applaus van de toeschouwers werd het 
defilé gelopen. 
 

 
Roger Munnix voor het eerst voorop buiten Tebannet. 
 
Na de optocht werden de nodige biertjes en cola’s genuttigd. 
 
 

https://www.facebook.com/SchutterijStMauritiusStrucht/?__cft__%5b0%5d=AZU0G0WbHdYEQ9uaKPQ0nQIfF73MhDB2qskjTgmhx0GXcEHSKA7aC41XWMQUr0VqAubYrCj0XTndgLs4IM_mzXhkb3npIBJYi59XHeY2C8Nhba_s9sxokODiJ1fklofYNis-2JmeW159gUuwhRQsnVYFCMeRWdwUFuG-mR-HsIwSTDlKn3zFDXC9teZ75kVH0mQ&__tn__=kK-R
http://www.amicitiabanholt.nl/wp-content/uploads/2019/05/Instructie-personeel.jpg
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Pinksterkermis 2022 

 

 
Het weekend van 4, 5, 6 en 7 juni ’22 was dit jaar het pinksterweekend. Wat was het prachtig om 
na twee jaar weer een ‘normale’ pinkste te vieren.  
De jonkheid haalde onder leiding van kaptein Bart Bendermacher de 142e St. Gerlachusden ondanks 
dat Staatsbosbeheer bezwaar had tegen het kappen van een den. Er werd naar alternatieven 
gezocht en deze werden gevonden en de St.Gerlachusden stond ’s avonds weer fier overeind. 
Op zondag werd de bronk gevierd. Onze vereniging was weer bijna compleet en er werd prachtig 
gespeeld (ook dirigent Frans Bemelmans speelde mee tijdens de bronk). Helaas was het weer niet 
goed en het druppelde de hele bronk, gelukkig bleef het bij druppels. 

 
Op maandag speelde onze harmonie voor en na de H.Mis met daarna een korte rondgang. Vervolgens 
werd er gefeest met een optreden van Partyband CHMPGN.  
 
Op dinsdag was het feest van de Jonkheid met 
het schieten van alle ‘kamers’, verder feesten 
en de afsluiting was gepland met een rondgang 
door het dorp met cramignon en onze 
vereniging voorop. Helaas kon dit niet doorgaan 
omdat het regende en bleef regenen. Dus er 
werd geimproviseerd door in het cafe te 
spelen. Uiteindelijk werd er nog lang gefeest en 
de Pinksterkermis was weer vanouds. 
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Klaroenkorps bij streetparade Marijke Hoensbroek 

 
Op 12 juni nam het klaroenkorps deel aan de streetparade 
bij drumband Marijke Hoensbroek. Het was een prachtige 
optocht en ons klaroenkorps wist uiteindelijk de 
publieksprijs in de wacht te slepen. Proficiat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reis door Europa met harmonie Amicitia 
 
 

 
Op vrijdag 1 juli werd in onze eigen harmoniezaal een bijzondere concertavond georganiseerd met 
als titel “Reis door Europa”. Als eerste concerteerde die avond jeugdorkest Mherimba o.l.v. dirigent 
Marc Houben en vervolgens was het podium voor Harmonie Amicitia o.l.v. dirigent Frans 
Bemelmans. Het was een prachtige avond met 
totaal-entertainment in de tot TV-studio 
omgebouwde harmoniezaal: Kijken, luisteren en 
genieten van muziek, zang en spel.  
Het concertprogramma werd uitgevoerd met 
medewerking van Spelshow-presentatrice Dyanne 
Sleijpen en twee panels (bestaande uit bekende 
dorpsgenoten), die middels quizvragen het 
publiek door het programma leiden. Het publiek 
werd op een interactieve manier bij het concert 
betrokken! Zowel Mherimba als Amicitia brachten 
enkele werken met vocale medewerking van 
Dyanne Sleijpen en Eric Reddet. 
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Ook onze eigen Sabrina Roijen zong tezamen 
met Dyanne Sleijpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mherimba onder leiding van 
dirigent Marc Houben inclusief 
zang van Dyanne Sleijpen. 
 
 
 
 
Tevens enkele prominente 
inwoners van Tebannet. 
 
 
 
 
 
Het talrijk aanwezige publiek genoot met volle teugen en omstreeks 22.45 uur werd de prachtige 
avond afgesloten. Vervolgens werd nog tot in de late uurtjes nagesproken onder het genot van een 
glas bier. 
 

Serenade bruidspaar Christel en Sjors 
Zaterdag 25 juni heeft de voltallige vereniging een serenade gebracht bij het bruidspaar Christel en 
Sjor op de ‘mooiste dag van hun leven’, zoals verwoord op hun bedankkaartje. 
 

Klaroenkorps neemt deel aan openingsparade WMC 
 
Op 7 juli 2022 nam het klaroenkorps deel aan 
de grote openingsparade van het Wereld 
Muziek Concours, vanaf 17.00 uur in het 
centrum van Kerkrade. De openingsparade 
was het startsein voor het 19e Wereld Muziek 
Concours. De openingsparade werd gevormd 
door internationale, nationale en lokale 
muziekgezelschappen die dwars door Kerkrade 
trokken. WMC-toppers als Showband Takostu 
Stiens, Bicycle Showband Crescendo, 
Pasveerkorps Leeuwarden én Amicitia Banholt 
liepen mee. Ook was er een afvaardiging van 
de Nederlandse militaire orkesten. In de stoet 
liepen ook dansgezelschappen, steltlopers en 
andere artiesten mee. 
Het was een prachtig evenement en het 
klaroenkorps onder leiding van tamboer-maître Roger Munnix liet een geweldige indruk achter, niet 
alleen tijdens de optocht, maar ook erna. 
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Deelname aan WMC door klaroenkorps 
 

CHAMPIONSHIP DIVISION 88,41 punten predikaat GOLD 
 
 
Het 19e WMC 2022 zit er op en ons eigen klaroenkorps heeft zich van zijn beste kant laten zien. Met 
trots kijken we terug op de afgelopen periode. Midden in Coronatijd besloten de leden en hun 
instructeur, met instemming van het bestuur, om voor de 5e keer deel te nemen aan het WMC. 
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Voor de vijfde keer reisde het 
klaroenkorps af naar de 
klankstad Kerkrade en het 
korps koos er bewust voor om 
in te schrijven voor de 
allerhoogste divisie. Een 
nieuwe divisie op het WMC, 
waaraan alleen korpsen die 
behoren tot de nationale en 
internationale top, na 
screening, mochten 
deelnemen. De naam voor de 
divisie zegt het al: 
Championship Division. Het 
WMC vond Amicitia hier 
thuishoren en als enige 
Limburgse deelnemer betrad 
het korps op zondag 31 juli in 
deze divisie het Roda-stadion. 
Het korps heeft laten zien en horen dat het met vele jeugdige debutanten en de nieuwe tamboer-

https://www.amicitiabanholt.nl/wp-content/uploads/2022/08/65ca7788-6b10-456c-91c6-0d22bd8be200.jpg
https://www.amicitiabanholt.nl/wp-content/uploads/2022/08/677177ff-a644-4c69-823a-85179e3b421d.jpg
https://www.amicitiabanholt.nl/wp-content/uploads/2022/08/6d70b0f9-c573-46c7-876c-b9c1067ececd.jpg
https://www.amicitiabanholt.nl/wp-content/uploads/2022/08/5eebd13c-125b-4b43-9669-b4024783e032.jpg
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maître Roger Munnix, zelfs na een voorbereiding die verkort en beperkt werd door het Coronavirus, 
kan aanhaken bij die internationale top. Met een gemiddeld rapportcijfer van ruim 8,8 behaalde 
Amicitia de ‘golden medal’ met een score van 88,41 punten. 
 
Onze vereniging is uiteraard ontzettend trots op de inzet en de prestatie van zijn leden, op 
instructeur Michel Smeets en zijn team Bert Offermans, John Munnix, Hub Moonen en Ruud 
Dodemont. 
Amicitia  complimenteert en feliciteert ook alle andere deelnemers aan het WMC 2022. Voor de 
uitslag werden er nog vriendschappen gesloten met deelnemers waaronder de wereldkampioenen 
uit Japan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er was weliswaar geen receptie gepland midden in de vakantieperiode, maar toch waren er op 
maandagavond vele belangstellenden aanwezig om de leden van het klaroenkorps te feliciteren met 
het prachtige resultaat. De trouwe supporters die op 31 juli 
aanwezig waren in het Rodastadion waren er nu ook. 
 
Ook onze harmonie inclusief dirigent Frans Bemelmans was 
present om een muzikale hulde te brengen. Marc Houben sprak 
namens de leden van de harmonie.  
 
Er was op maandagavond ook nog gezorgd voor een optreden van 
‘de Knöppele’, iedereen lag dubbel, Maico hartelijk dank 
hiervoor.  
 

 
 
 
Voordat de bus op zondag 31 juli naar Kerkrade 
vertrok was er gezorgd voor lekkere broodjes 
verzorgd door de dames van de vlaggen (en 
Huub en Melissa). 
 
 
De vereniging dankt tevens voetbalclub BMR 
voor het beschikbaar stellen van het oefenterrein. 

https://www.amicitiabanholt.nl/wp-content/uploads/2022/08/e742d09e-5dc2-40f4-8152-3cf9ed07860f.jpg
https://www.amicitiabanholt.nl/wp-content/uploads/2022/08/401d15ca-60e5-461e-955b-e7c216f5a9f7.jpg


2022 01 periode jan – aug ’22 

 
 

14/17 

Ledennieuws 
 
Afmelden leden van het harmonieorkest:  Telefonisch bij Dirigent Frans Bemelmans 
Afmelden leden van het klaroenkorps:  Willy Bours willy.bours@ziggo.nl  
 
 

Overleden 
 
Ere-instructeur Theo Lodewick 
 
Op maandag 9 mei 2022 overleed onze ere-instructeur 
Theo Lodewick. Ons klaroenkorps heeft op zaterdag 14 
mei 2022 muzikaal afscheid genomen van Theo tijdens 
de bijeenkomst bij de crematie. Er werd bij de 
crematie het stuk Diamonds Sound gespeeld dat werd 
gecomponeerd door Theo. Ook was de slagwerkgroep 
van Harmonie St. Rosa uit Sibbe aanwezig die een 
slagwerkstuk speelden. Het was een plechtige 
bijeenkomst muzikaal opgeluisterd door de twee 
korpsen die Theo in zijn hart had gesloten. De 
voorzitter van St. Rosa en Amicitia spraken beide bij 
het afscheid hun dank uit voor hetgeen Theo 
ondersteund door zijn vrouw Annie voor de korpsen 
heeft betekent. 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaand In Memoriam werd geschreven door Marc 
Houben en geeft prachtig weer wie Theo was en wat hij voor onze vereniging heeft betekend. 
 
Op 9 mei 2022 overleed onze ere-instructeur Theo Lodewick. Op zaterdag 14 mei nemen we diep 
bedroefd maar met grote dankbaarheid voor alles wat hij voor ons betekend heeft afscheid van 
onze ere-instructeur.  Ere wie ere toekomt, een titel die Theo in 2015 kreeg en meer dan verdiend 
heeft. Op 23-jarige leeftijd kwam hij naar Amicitia Banholt, om daar vervolgens 46 jaar lang het 
klaroenkorps te instrueren en dirigeren. Een ongelooflijk lange tijd. Wie kan er zeggen dat hij 46 
jaar lang, week in- week uit, eenzelfde werkgever heeft gediend? Het voelde dan ook niet als een 
werkgeversrelatie. Theo, en zeker ook zijn vrouw Annie, werden leden van de groene Amicitia-
familie. Vader Theo, zo werd hij meermaals genoemd en zeker ook toegezongen na weer eens een 
kampioenstitel te hebben veroverd. 
De erelijst van het klaroenkorps uit de periode van zijn instructeurschap is immers indrukwekkend. 
In de jaren ’70 van de vorige eeuw bracht hij het korps van de 3e divisie naar de 1e divisie en in 
1988 promoveerde men alweer naar de allerhoogste divisie, de toenmalige eredivisie. Het eerste 
Nederlands kampioenschap in de eerste divisie werd in 1989 in klankstad Kerkrade behaald. Tot die 
tijd had Theo het korps al 3 keer Limburgs kampioen gemaakt en Amicitia en het dorp Tebannet 
werden zo tot in de uithoeken van onze provincie bekend. Waar een klein dorp groot in kan zijn, 
werd ook op het allerhoogste niveau nog vele malen bewezen. Drie landskampioenschappen zouden 
nog volgen en het wereldpodium werd opgezocht. De WMC-jaren 1993 en 1997 werden nieuwe 
parels op de zegekroon van Amicitia. In 1997 werd zelfs de gouden pauk gewonnen, door de hoogste 
dagscore neer te zetten in het Roda-stadion en zelfs de wereldtitel in de marsdivisie ging naar ons 
klaroenkorps. In 2013, tijdens zijn laatste concours met Amicitia, werd opnieuw lof der jury 
gescoord en de Limburgse kampioenswimpel veroverd. 
Theo maakte de ‘jongens van Tebannet’ tot graag geziene gasten op streetparades, 
schuttersfeesten en concoursen. Hij was een meester in het combineren van discipline met 
muzikaliteit en had ook oog voor de gezelligheid. Hij kon duidelijk maar ook met humor zeggen 
waar het op stond: “Der zeet sjuus wesjwiever”, klonk het uit zijn mond wanneer tijdens de 
repetitie wat veel werd gepraat. 

mailto:willy.bours@ziggo.nl
https://www.amicitiabanholt.nl/wp-content/uploads/2022/05/Foto-Theo-Lodewick.jpg
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Theo lag bij alle generaties, iedere leeftijdsgroep goed in de markt. Hij werd door jong en oud 
gewaardeerd en gerespecteerd in zijn aanpak en de muzikanten voelden zich diep verbonden met 
hem. Een succesvolle tandem, een twee-eenheid en dat 46 jaar lang. Oog had hij ook voor de 
gezamenlijke optredens met de harmonie. En ook hier kwam successen uit voort en wisten 
harmonie en klaroenkorps gezamenlijk tijdens o.a. de marswedstrijden van de muziekfederatie 
Limburg Zuid-West meermaals hoge ogen te gooien. 
Theo liep met successen niet te koop. Hij was een stille genieter en hamerde erop dat successen uit 
het verleden geen garantie waren voor de toekomst. En dus moest er hard worden gewerkt en 
werden zaken goed voorbereid en loopfiguren talloze malen herhaald en ingeslepen. Met dit alles 
legde Theo, met aan zijn rechterhand tambour-maître John Munnix, de basis voor talloze 
successen, maar zorgde hij er ook voor dat zijn opvolger Michel Smeets kon doorbouwen op hele 
stevige fundamenten en dat resulteerde in een lofwaardig WMC-optreden in 2017. Theo was er 
uiteraard bij, nu vanaf de zijlijn, maar hij genoot volop van ‘zijn’ club. 
Muzikaal gezien was zijn leven een aaneenrijging van hoogtepunten en successen. Het concert des 
levens ging echter niet enkel over rozen. Zijn gezondheid gooide regelmatig roet in het eten, 
doorkruiste plannen en voornemens en wierp hem soms terug op zichzelf. Zijn lieve Annie was 
zowel in goede als kwade dagen zijn steun en toeverlaat en meest trouwe supporter. Ook een 
twee-eenheid. Bijzonder hoe zij hem steeds steunde. Dat verdient respect en waardering en ons 
hart gaat in deze droeve tijd dan ook naar haar uit. 
Amicitia betekent vriendschap in het Latijn. Onze vereniging getuigde en getuigt van die warme en 
intense vriendschap; leden onderling en tussen leden en onze ere-instructeur. 
Theo, jouw handen hebben heel hard voor ons gewerkt; je bracht succesvolle ritmes en melodische 
kleuren in onze vereniging. Je was een man waarop je kon rekenen, een verbinder, een echte 
verenigingsman. Nu klinkt enkel de stille trom en missen we jou, zeker ook in juli in Kerkrade, 
waar we opnieuw ons beste muzikale been voor zullen zetten. In jouw geest; gedisciplineerd en vol 
enthousiasme! Jij zult in ons hart ook dan bij ons zijn. 
Dankjewel Theo voor die mooie tijd, dank voor jouw muzikale leiderschap, maar bovenal ook voor 
jouw Amicitia. 
 
Banholt, 12 mei 2022 
Bestuur, Beschermvrouwe, (ere-)dirigent, instructeur en (ere-)leden en steuncomité van de 
Koninklijk Erkende Harmonie en klaroenkorps Amicitia Banholt 
 
Erelid Rene Bendermacher 
 
Op 27 juni 2022 overleed ons erelid Rene Bendermacher. Onze harmonie speelde in onze kerk 
tijdens de uitvaartdienst op zaterdag 2 juli 2022 en Roland Roijen speelde ‘The last post’ op het 
kerkhof.  
 
René was vanaf 1950 muzikant bij Amicitia. Hij begon 
op 12-jarige leeftijd als klarinettist in de harmonie. 
De klarinet bespeelde hij ruim vijfentwintig jaar, 
totdat de toenmalige dirigent Paul Olischlager, hem 
van de een op de andere dag vertelde dat de Sax-
Bariton wel een geschikt instrument voor hem was. 
Want er moest iemand dat instrument toch zeker 
overnemen omdat Nico Custers gestopt was.  
Ruim 25 jaar speelde hij daarna de sax-bariton en liep 
hij met zijn groot koffer met daarin zijn instrument 
naar de repetitie. Er was geen repetitie, concert of 
uitvoering waar hij niet aanwezig was. Hij was er 
altijd. Eind 2004 stopte hij met musiceren en op 4 
april 2005 werd hij tijdens de 110e algemene 
ledenvergadering benoemd tot erelid van Amicitia. Dit 
erelidmaatschap had hij zeker ook verdiend want 
naast zijn muzikale lidmaatschap kon de vereniging 
ook altijd een beroep op hem doen voor diverse werkzaamheden in en om de harmoniezaal. Hij 
heeft vele uren gestoken bij de installatie van de verwarming. 
 
Na zijn lidmaatschap als muzikant bleef hij geïnteresseerd in Amicitia en was hij altijd aanwezig bij 
uitvoeringen. Hij bleef ook bereid om een helpende hand toe te steken waar dit mogelijk was. 
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Tijdens de bronk liep Rene altijd mee met zijn harmonie, tussendoor bij ieder ‘hillige huske’ wel 
nog even met Avanti zingen.  
De laatste keer was Rene bij het korps tijdens de H.Mis op zondag 8 mei bij de Hei-op feesten waar 
we 20 jubilarissen van de vereniging hebben gehuldigd. We zagen dat het fysiek niet goed met hem 
ging, maar hij was altijd in voor een praatje. 
 
Rene, dank voor de mooie tijd binnen onze vereniging en je Amicitia. We wensen Mia en de rest van 
de familie ontzettend veel sterkte. 
 
 

Overig 
 

129e Algemene ledenvergadering 
 
 
Op vrijdag 1 april 2022 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats 
waarin met name de ontwikkelingen over 2021 werden besproken.  
 

“Boete Boemele” tijdens Augustuskermis Banholt 
 

In het weekend van 27 & 28 augustus staat de 
Augustuskermis weer op de planning. Op zaterdag 
organiseert de Jonkheid een zeskamp en op zondag 
organiseert de Boemelkapel: Boete Boemele. 
Heerlijk genieten op de zondag van een koud glas bier 
en blaasmuziek. 
Naast de Boemelkapel, zullen er nog 2 kapellen acte 
de presence geven: 
 

De Berggalmkapel uit Noorbeek, die Rodalaender  
 
  
 
 

Zaterdag 8 oktober 2022: "Stimmung im Biergarten" in Banholt. 

 
In 2022 viert de Boemelkapel haar 70 jarig jubileum. Reden genoeg voor een volledig weekend 
blaasmuziek. Op zaterdag 8 oktober 
staat het inmiddels bekende 
Stimmung im Biergarten weer op de 
agenda. Ook dit jaar kunt u weer 
komen genieten van geweldige 
blaasmuziek, een heerlijk buffet, 
een koud glas bier (of iets anders) 
en gezelligheid. 
 
L I N E - U P 
- Boemelkapel Banholt 
- Dirgellander Muzikanten 
- Stolz ohne Holz 
- DJ Harmonika Jack 
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Zondag 7 oktober 2022 Jubileumdag 70 jaar Boemelkapel 
 
Op zondag 7 oktober 2022 viert onze Boemelkapel zijn 70 jarig bestaansfeest en start om 12.00u in 
onze harmoniezaal.  
 

 
 
 

Verbouwing en beheer harmoniezaal 
 
Ook in de eerste helft van 2022 zijn er werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de verbouwing 
van de harmoniezaal. Aan de rechter zijgevel is het laatste stuk voor de nieuwbouw (keuken) achter 
de vluchtdeur met een gemetselde stenen muur aangevuld. Dit was het laatse stuk aan de 
harmoniezaal waar nog geen stenen muur was gemetseld. Hartelijk dank aan Pierre, Peter, Ben en 
Sjef. 
 
In het cafegedeelte van de harmoniezaal is een vaste beamer en scherm opgehangen waardoor er 
vanachter het buffet films of andere zaken gedraaid/geprojecteerd kunnen worden.  
Hartelijk dank aan Bart Troisfontaine. 
 
Beheer zaal en onze poetsploeg 
Onze harmoniezaal ziet er altijd ontzettend netjes uit en het buffet is altijd goed gevuld. 
Ontzettend veel dank aan Sjef en Ria en onze poetsploeg. De poetsploeg is uitgebreid met Jenny 
Flamand. 
 
Het bestuur 


