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Als vanouds… 
 

 

 

 

 

 

 

Vijf 90-jarigen ontvingen op 2 december 2022 een muzikale hulde in onze harmoniezaal. 

De informatie van deze Amicitia Nieuwsflits is ook beschikbaar op onze 

website. Ga naar: www.amicitiabanholt.nl 
 

Het corona virus heeft op dit moment China in de greep en alhoewel er ook bij ons nog 

regelmatig corona besmettingen zijn, vallen de gevolgen in zijn algemeenheid mee. De 

ziekteverschijnselen zijn gelukkig in de meeste gevallen mild, alhoewel dit in individuele 

gevallen ook wel kan tegenvallen. 

We staan voor het jaar 2023 en 2022 was gelukkig een jaar waarin we steeds meer in een 

normale samenleving mochten leven. Ook voor onze vereniging was 2022 een jaar met 

gelukkig meerdere optredens en uitvoeringen en zelfs een jaar met een succesvolle 

concoursdeelname van ons klaroenkorps op het wereldpodium in Kerkrade. We brachten 

op diverse plekken serenades. In deze Nieuwsflits leest u hierover meer. 

2022 is ook het jaar van de oorlog in de Oekraïne en hieraan gekoppeld de hoge inflatie 

en de tot in grote hoogte gestegen energieprijzen. Ook onze verenging ontkomt hier niet 

aan en het bestuur is bezig met maatregelen om de energierekening enigszins in de hand 

te houden.  

Naast vreugdevolle momenten waren er ook verdrietige momenten in het 

verenigingsverhaal van 2022. We namen afscheid van ere-instructeur Theo Lodewick en 

ook ons erelid René Bendermacher is ons helaas ontvallen. 

2023 is het jaar waarin we het 130-jarig bestaan van AMICITIA luister gaan bijzetten. De 

komende maanden hoort u hierover meer. 

 

We wensen alle leden, ereleden, directie van harmonie, klaroenkorps 

en jeugdorkest Mherimba, ere-dirigent, beschermvrouw, docenten en 

leden van ons steuncomité  

een mooie jaarwisseling en een voorspoedig en zeker een gezond en 

muzikaal jubileumjaar 2023 toe! 

Het bestuur 
 

 

http://www.amicitiabanholt.nl/
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Planning 2023 oud papier 
 

Ophalen papier aanwezig aan harmoniezaal 17.45 uur 
 

 
 

(De eerstgenoemde in de 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). 

 

Groep 1 Dinsdag 10 januari Groep 2 Dinsdag 7 februari

Tielens Sjef Lemlijn Robert

Bendermacher Jos Bendermacher Jos

Tielens Dennis

Groep 3 Dinsdag 14 maart Groep 4 Dinsdag 11 april

Flamand Roger Bendermacher Frank

Munnix Sem Munnix Jim

Lemlijn Ruud

Groep 5 Dinsdag 9 mei Groep 6 Dinsdag 13 juni

Tielens Stefan Bendermacher Bart

Roijen Dennis Lardinois Glen

Lardinois Guy

Groep 7 Dinsdag 11 juli Groep 8 Dinsdag 8 augustus

Lardinois Guido Franssen Pierre

Hendrikx Brian Munnix Thijs

Essers Richard Munnix Jim

Groep 9 Dinsdag 12 september Groep 10 Dinsdag 10 oktober

Bours Willy Deckers Huub

Tielens Stefan Bendermacher Bart

Knoppen Nick

Groep 11 Dinsdag 7 november Groep 12 Dinsdag 5 december

Flamand Maico Mingels Martin

Simonis Math Roijen Dennis

Schwanen Horrie Bendermacher Sven
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Programma voor de komende periode 

DATUM ACTIVITEIT TIJDSTIP 

6 jan ‘23 Carnavalszitting CV de Boemelere (geen 

repetitie harmonie) 

20.00u 

8 jan ‘23 Harmonie speelt in H.Mis van 11.00u t.g.v. 

Gerlachuskermis 

11.00u 

10 jan ‘23 Oud papier 17.45u 

13 jan ‘23 Gezamenlijke repetitie harmonie en 

klaroenkorps in sporthal Gronsveld 

20.00u 

14 jan ‘23 Jeugdzitting CV de Boemelere 14.00u 

20 jan ‘23 Gezamenlijke repetitie harmonie en 

klaroenkorps in sporthal Gronsveld 

20.00u 

22 jan ’23  Jubileumdag CV Jeugdboemelere  11.00u 

5 feb.’23 Kindercarnaval 13.30u 

7 feb ‘23 Papier ophalen 17.45u 

11 feb’23 Auw Wieverbal 19.00u 

25 feb’23 Videoavond optocht CV de Boemelere 20.00u 

14 maart ‘23 Papier ophalen 17.45u 

 

Loterij-actie 2022 
 
WINNENDE LOTNUMMERS: 
1e prijs Lotnummer 2.775 
2e prijs lotnummer  2.058 
3e prijs lotnummer  0.074  
4e prijs lotnummer  2.157 
5e prijs lotnummer  0.548 
6e prijs lotnummer  2.211 
 
Prijzen kunnen afgehaald worden bij: 
Guido Lardinois, 
Mheerderweg 30, Banholt 
043-4571210 / 06-42223037 
 

 

Activiteiten 2e helft 2022 
 
 

Augustuskermis op zondag 28 augustus 
 
Het was stralend weer op zondag 28 augustus en tijdens de augustuskermis was Amicitia sinds een 
aantal jaar weer present en werd traditioneel bij de kerk gemusiceerd waarna het korps tezamen 
met pastoor Tervoort een bezoek bracht aan het kerkhof waar een andante werd gespeeld.  
Vervolgens naar Terhorst waar in de ‘Zandstraat’ het korps door de bewoners werd getrakteerd op 
een welverdiende consumptie. Daarna werd verder gemarcheerd naar de Mheerderweg en 
vervolgens werd ontbonden aan de kerk. 
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Boete Boemele 
 

Vanaf 14.00 uur werd door ‘De Boemelkapel’ het 
kapellenfestival Boete Boemele georganiseerd. Een zeer 
geslaagd evenement waaraan naast onze eigen 
Boemelkapel ook De Berggalmkapel uit Noorbeek en Die 
Rodaländer aan deelnamen.  
Onder het genot van een goed stuk muziek en een hapje en 
een drankje werd er een gezellige middag van gemaakt. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Serenade aan een diamanten en een gouden bruidspaar 
 
Op vrijdagavond 16 september bracht onze vereniging een 
muzikale serenade aan het diamanten bruidspaar Wies en Wiel 
Mingels-Defauwes.  
Op vrijdagavond 23 september werd een muzikale serenade 
gebracht aan gouden bruidspaar José en Sjef Roijen-Tielens.  
Beide bruidsparen trakteerden onze vereniging op een natje, 
waarvoor hartelijk dank. 
 
 
 

Zaterdag 8 oktober 2022: ‘Stimmung im Biergarten’ in Banholt. 

 
Op zaterdag 8 oktober stond ‘Stimmung im Biergarten’ weer op de agenda. Ook dit jaar was het 
weer een vanouds gezellige avond 
waarin het publiek heeft genoten 
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 9 oktober 2022 70-jarig jubileum Boemelkapel 
 
De dag na ‘Stimming im Biergarten’ stond in het 
teken van het 70-jarig bestaan van de 
Boemelkapel. Een zeer geslaagde 
zondagmiddag waarbij de receptie werd geopend 
door harmonie en klaroenkorps Amicitia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
St. Ceciliamis 

 
Op zaterdag 19 november was er weer de tradionele St. Ceciliamis. Een volledige harmonie en 
klaroenkorps, alsmede zangkoor Avanti waren aanwezig om de H. Mis onder leiding van Kaplaan 
Dassen muzikaal te begeleiden. 
Afgelopen jaar verheugde Pastoor Tervoort zich op het ‘optreden’ van onze voltallige vereniging in 
de kerk. Want zoals hij destijds refereerde ‘jullie hebben als Amicitia weliswaar een mooie 
harmoniezaal, maar het klinkt nog altijd op zijn allermooist in de kerk!’ Helaas moest hij op deze 
dag in een andere parochie voorgaan, maar wat in het vat zit verzuurt niet. Kapelaan Dassen zette 
ons met een mooie preek in ieder geval aan het denken en had lof en waardering voor onze 
muzikale bijdrage aan de viering en inzet voor de gemeenschap. Na afloop van de mis was er een 
gezellige nazit in de harmoniezaal onder het genot van drankjes en hapjes. 
 

Concertavond AMICI CECILA 
 
Op zaterdag 5 november vond in de Obelisk te Vaals het concert plaats van de Koninklijk Erkende 
Harmonie Amicitia Banholt en de drumband én het orkest van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia 
1836 Vaals. 

Gezamenlijk concerteren de harmonieën van Vaals en Banholt 

https://www.amicitiabanholt.nl/wp-content/uploads/2022/12/Cncert-vaals-beide-harmonien.jpg
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Genieten met een hele grote G. Het was een spectaculaire, mooie, muzikale en gezellige avond. 
Een fantastisch concert samen met Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals waarbij de 
bezoekers én de muzikanten ontzettend hebben genoten! 
 
Onder de titel Amici Cecilia (Vrienden van Cecilia)  vond het concert plaats. De titel verwees naar 
o.a. naar de namen van beide verenigingen: Amicitia hetgeen vriendschap betekent én Sint Cecilia 
de patrones van de muziek. En wanneer je spreekt over Vrienden van Cecilia kun je dat ook vrij 
vertalen in ‘muziekvrienden’. De verbindende factoren tussen de twee verenigingen zijn de leden 
Roland Roijen en Wendy Roijen-Zegers. Roland is reeds meer dan 25 jaar lid van Amicitia en 
Wendy vierde in november haar 25-jarig jubileum bij de Vaalser harmonie. De harmoniemuziek 
bracht hen ooit samen en daar vloeide een huwelijk uit voort. Ze zijn inmiddels ook allebei al 
meer dan 15 jaar muzikant bij  ‘de club van de partner’ en zowel Amicitia Banholt als Cecilia 
Vaals hebben dus in hun beider harten een bijzondere plek ingenomen. Muziek verbindt dus! 
Al enkele jaren geleden ontstond het idee om samen een concert te geven. De muziekcommissies 
en dirigenten van beide verenigingen wilden er echter niet een traditioneel concert van maken 
waarbij elk orkest enkel een eigen programma afwerkt. 
Men koos ervoor om naast een afzonderlijk concertprogramma te spelen, de avond af te sluiten 
met een gezamenlijk concertoptreden. Dat concertavond werd geopend door de Koninklijke 
Harmonie St. Cecilia 1836 o.l.v. dirigent Patrick Sporken. Daarna betrad Amicitia Banholt het 
podium o.l.v. dirigent Frans Bemelmans. 
De drumband van St. Cecilia Vaals o.l.v. instructeur Roland Jaegers zorgde na het optreden van de 
Banholtenaren voor een mooi ritmisch intermezzo, waarna het tutti-orkest “Amici Cecilia” ging 
concerteren. In een 3-tal gezamenlijke repetities werd een mooi concertprogramma gerepeteerd 
met  o.a.  een concertmars, een prachtige Spaanse paso-doble en twee werken van Johan de Meij, 
namelijk;  Elisabeth (muziek uit de gelijknamige musical over keizerin Sissi) en het 5e deel 
uit  Symphony I –  The Lord of the Rings. De dirigeerstok werd afwisselend gehanteerd door de 
dirigenten Bemelmans en Sporken. De kers op de taart van dit gezamenlijke optreden vormde een 
geweldig solo-optreden van 3 trompettisten, te weten Roland Roijen en de beide dirigenten Frans 
Bemelmans en Patrick Sporken. Zij werden in Buglers Holiday begeleid door het tutti-orkest, 
waarbij Marc Houben de dirigeerstok hanteerde. 
  

 
 
 
Het was prachtig in alle opzichten. Het concert was ontzettend mooi, er was veel publiek en 
tijdens de evaluatie in het het café werd het concert tot in de late uurtjes nabesproken. Vele 
muzikanten vonden het jammer dat de bus om 00.45 uur weer naar Banholt moest vertrekken. 
  

https://www.facebook.com/DeMoeziek?__cft__%5b0%5d=AZX6JGjcSPS-Kk5eoTsxhipWl5SpUgPKyjN8yob7M_7B88CcRyGpSbIhG2dnhFYduv4jZWcmBOlBagT3tYD1PLzA7rApipj0xf1Uvrd7LWZHqLFB_DL5dT6st8GM_c_IqLpI96ZSLzid2iLk4cVT-ujIPEqxTz1tQ3CA-t5fRB8gu_dbT4YkaRIjZA9hJKxfh8RdO6gcWr4eR_1qVVTJL-E9&__tn__=-%5dK-R
https://www.amicitiabanholt.nl/wp-content/uploads/2022/12/dirigenten.jpg
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Gouden paren concert gemeente Eijsden-Margraten 
 
Op vrijdag 25 november 2022 vierde de gemeente Eijsden-Margraten het gouden 
huwelijksparenconcert in gemeenschapshuis Oos Heim in Margraten. Alle 50-jarige huwelijksparen 
in 2022 in de gemeente ontvingen hiervoor een uitnodiging. 
Onze harmonie en klaroenkorps onder leiding van respectievelijk Frans Bemelmans en Michel 
Smeets verzorgden dit jaar het gouden huwelijksparenconcert en concert was mooi en gevarieerd. 
Alle aanwezigen vonden het prachtig waarbij zowel door beide korpsen afzonderlijk werd 
geconcerteerd als ook gezamenlijk enkele marsen werden uitgevoerd. 

 
Onze harmonie begeleide Dyanne Sleijpen tijdens een aantal sfeervolle nummers waaronder Leef 
van Andre Hazes junior en Atemloos durch die Nacht van Helene Fischer. 
Het slotnummer Nao ‘t Zuuje van Lex Uiting werd prachtig gezongen door onze eigen Sabrina 
Roijen en Dyanne Sleijpen 
 
Alle gouden huwelijksparen en het gemeentebestuur genoten met volle teugen van de avond. Ook 
de muzikanten hadden een prachtige avond in een mooie zaal met een voortreffelijke akoestiek! 
 

 
  

https://www.amicitiabanholt.nl/wp-content/uploads/2022/12/Gouden-paren-concert.jpg
https://www.amicitiabanholt.nl/wp-content/uploads/2022/12/Gouden-paren-Sabrina-en-Dyanne.jpg
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Overig Nieuws 
 

Vijf 90-jarigen op bezoek bij Amicitia 
 
Op vrijdagavond 2 december ’22 waren er maar liefst vijf 90-jarigen in 
onze harmoniezaal en werden deze inclusief hun familie getrakteerd op 
een muzikale hulde.  
De heren Sjef Bours, Sjef Roijen en Pierre Abels en de dames Lieneke 
Flamand-Loo en Mia Custers-l’Homme en hun familie werden in onze 
zaal ontvangen met een glaasje prosecco en daarna was het ‘woord’ aan 
harmonie en klaroenkorps. Alle 90-jarigen werden door de voorzitter 
toegesproken en het was een prachtige avond waarbij de jarigen 
ontzettend en zichtbaar genoten. 
 

 
 

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

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat onze vereniging weer 4 nieuwe leden telt! 
Bij het klaroenkorps zijn twee slagwerkers gestart. Patrick Koerts en Arnando Volders, van 
harte welkom en heel veel plezier, succes en vriendschap toegewenst in ons korps!  
Het klarinetregister van de harmonie kent 2 versterkingen: Joyce Jacobs is weer terug bij 
onze vereniging na een jaar afwezigheid, en dat doet ons veel deugd, van harte welkom 
weer!  
Gwen Munnix (de echtgenote van onze Jim) is eveneens gestart in november en brengt vanuit 

haar lidmaatschap in Bemelen veel ervaring mee. Gwen van harte welkom en heel veel 

plezier bij Amicitia! 

 
Afscheid genomen van: 
Patrick Blom is gestopt bij het klaroenkorps. Patrick van harte bedankt voor je inzet en 
vriendschap en wellicht mogen we je in de toekomst weer begroeten. Dat zouden we in ieder 
geval van harte toejuichen! 
 
 

mailto:willy.bours@ziggo.nl
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Contributie 2023 

 
In de loop van de maand januari 2023 vindt de incasso van de contributie over 2023 plaats voor de 
leden die een automatische incasso hebben afgegeven (5 euro per maand= 60 euro per jaar). 
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, t.n.v.  
Harmonie Amicitia Banholt, onder vermelding van Contributie 2023. Tevens worden in januari de 
nota’s voor de leerlingenbijdrage verzonden. 
 

Werklijsten 2023 
 
De werklijsten 2023 zijn samengesteld en mocht je ontverhoopt verhinderd zijn, zoek dan s.v.p. 
zelf een vervanger. Mocht dit om de een of andere manier niet lukken, neem dan s.v.p. tijdig 
contact op met het bestuur.  
 
 

Activiteiten Mherimba  
 
 
 
 

Leerlingendag 
 
De jaarlijkse leerlingendag werd georganiseerd op 10 september 2022. Het was 
wederom een mooie dag waarbij klein en groot zich kostelijk heeft geamuseerd in Toverland. 
Speciaal vanwege het 10-jarig jubileum van Mherimba werd voor deze locatie gekozen! 
 

 
 

Gezamenlijk concert Mherimba met jeugdharmonie Koninklijke Oude harmonie Eijsden 
 
Op zondagochtend 11 december 2022 was er een concert van ons eigen jeugdorkest Mherimba en 
het jeugdorkest van Koninklijke Oude Harmonie uit Eijsden. Dit concert stond in het teken van het 
10-jarig bestaansfeest van Mherimba. Een zeer succesvolle samenwerking tussen in eerste instantie 
Mheer, Reijmerstok en Banholt. Nadat Reijmerstok was gestopt zijn de jeugdleden van Noorbeek tot 
Mherimba toegetreden en recentelijk ook jeugdleden van Eckelrade. 



2022 02 periode aug – dec ’22 

 

 
 
Het was een drukbezochte concertochtend waarbij beide orkesten zich van hun beste kant lieten 
horen onder de deskundige leiding van dirigent Marc Houben. 
 
Het concert werd besloten door een gezamenlijke mars door beide orkesten. 
 
Aan het eind werden de tienjarige jubilarissen van Mherimba gehuldigd. Ruud Lemlijn, Sven 
Bendermacher en Guy Lardinois werden gehuldigd. Ook dirigent Marc Houben ontving een attentie 
voor zijn bijna 20-jarig jubileum (in 2023) als dirigent van Mherimba en daarvoor Jeugdorkest 
Amicitia. 
 
 
Britt Dobbelstein kondigde bij 
beide orkesten alle stukken 
aan. 
 
Een hartelijk woord van dank 
aan Valerie Flamand voor de 
deskundige en enthousiaste 
begeleiding, namens Amicitia. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Groepsfoto muzikanten Jeugdorkest Mherimba & Jeugdharmonie Kon. Oude Harmonie Eijsden 


