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Een nieuw hoogtepunt in de rijke historie van onze vereniging. In deze Amicitia nieuwsflits leest u 
meer hierover.  
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Het bestuur van de 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 en al hun familieleden  

 

prettige feestdagen  
en een voorspoedig 2019 
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Planning 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ophalen papier (aanwezig bij harmoniezaal om 17.45 u) 
 

 
Degene die onderstreept is, draagt zorg voor het invullen van de lijsten van de beladers en 
coordineert met chauffeur RD4. Bij verhindering gaarne zelf zorgdragen voor vervanger en 
overdragen taken. 
  

Groep 1 Dinsdag 15 januari Groep 2 Dinsdag 12 februari
Tielens Sjef Lemlijn Robert
Munnix John Munnix John
Bendermacher Jos

Groep 3 Dinsdag 19 maart Groep 4 Dinsdag 16 april
Flamand Roger Bendermacher Frank
Munnix Sem Munnix Jim

Tielens Dennis

Groep 5 Dinsdag 14 mei Groep 6 Dinsdag 18 juni
Blom Patrick Bendermacher Bart
Mingels Erwin Lardinois Glen

Let op aanvang 19.30 uur 
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Loterij-aktie 2018 
 
WINNENDE LOTNUMMERS: 
1e prijs Lotnummer 2610 
2e prijs lotnummer 1314 
3e prijs lotnummer 0620 
4e prijs lotnummer 0073 
5e prijs lotnummer 1419 
6e prijs lotnummer 1709 
 
Prijzen kunnen afgehaald worden bij: 
Guido Lardinois, 
Mheerderweg 30, Banholt 
043-4571210 / 06-42223037 
 
 
Planning van activiteit in 2019 
 
Beste leden neem onderstaande activiteiten op in je agenda. 
Regulier: activiteiten tijdens januarikermis (harmonie), pinksteren, augustuskermis, serenade 
prinscarnaval 
 Eerste repetitie harmonie op woensdag 9 januari 2019, aanvang 19.30 uur  
 Repetitiedag harmonie in Maastricht; zaterdag 16 maart 
 Koffieconcert harmonie in Banholt; zondag 17 maart 
 Drumbandtreffen zaterdag 22 maart. 
 Algemene ledenvergadering 31 maart. 
 Concerttreffen Harmonie; vrijdag 12 april en zaterdag 13 april. 
 Hei-op feesten 2019; H. mis zondag 12 mei Harmonie en Klaroenkorps 
 Peeltoernooi Harmonie; zaterdag 22 juni 
 Marsparade Kerkrade Klaroenkorps; zondag 7 juli 
 Mars- en showwedstrijden zondag 1 september in Banholt (Op gen Hei) 
 Marsparade Schin op Geul Klaroenkorps; zondag 22 september 
 Concert Reuver Harmonie; zaterdag 28 september 
 Oktoberfeest Sittard Klaroenkorps; zondag 13 oktober 
 Concours Harmonie; zondag 20 of zondag 27 oktober 
 St Ceciliamis 16 november 
 
Werklijsten 
 
Beste leden de werklijsten voor 2019 zijn weer samengesteld. Het is ieder jaar weer een zoektocht 
om de lijsten weer compleet te krijgen en aan alle wensen van eenieder te kunnen voldoen. Indien 
je bent verhinderd probeer dan zelf te ruilen of voor een vervanger te zorgen. 
 
Hartelijk dank voor jullie samenwerking.  
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Musica est Amicitia 
 

Het jaar 2018 staat voor Harmonie Amicitia in het teken van 
haar 125 jarig bestaan. Dit jubileum hebben wij in het 
voorjaar al gevierd met een heilige mis, een dorpsbrunch, 
een receptie en een geweldige feestmiddag/avond. 
Een jubileumconcert kan hierbij niet achterblijven. Om het 
jubileumjaar muzikaal en feestelijk af te ronden stond er op 
zaterdag 24 november het jubileumconcert ‘Musica est 
Amicitia’ op het programma. Een avond die uiteraard in het 
teken stond van muziek. 
Want… Amicitia is Muziek, Muziek is Amicitia. 
Alle zaken waren in gereedheid gebracht om het muzikaal tot 
een succes te maken. De buhne nieuw, de verlichting ook 
nieuw. Een tribune opgebouwd in de harmoniezaal zodat alle 
aanwezigen ook goed zicht hadden op de orkesten.  
Het was een prachtige muzikale avond waarbij onze 
vereniging zich in al zijn diversiteit heeft laten horen en 
zien. Een prachtige ambiance in een verbouwde en volledig 
uitverkochte harmoniezaal.  
Het publiek werd gedurende zo’n 2,5 uur volledig 
meegenomen door Mherimba, Harmonie en Klaroenkorps 
Amicitia en Angels Rule.  
Het geheel werd aan elkaar gesproken en toegelicht door Roger Flamand. Op zijn bekende serieuze 
en ook grappige wijze was dit de kers op de taart. 
Alle aanwezigen werden door Amicitia getrakteerd op een glas champagne hetgeen het feest verder 
onderstreepte. In onderstaand persbericht is meer te lezen over programma en opzet. 
 

Na afloop van het concert werd er tot in de late (vroege) uurtjes 
doorgefeest waarbij er ook diverse muzikale optredens werden 
verzorgd. 
 
Iedereen die deze prachtige muzikale avond mogelijk heeft gemaakt 
hartelijk dank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Onderstaand het persbericht 
 
In de maand dat Harmonie Amicitia exact 125 jaar geleden werd opgericht viert de Banholter 
muziekvereniging haar verjaardag met een jubileumconcert, getiteld ‘Musica est Amicitia. Deze 
Latijnse titel is voor tweeërlei uitleg vatbaar: Muziek is vriendschap is de letterlijke vertaling, 
maar wie in Banholt muziek zegt, noemt ook automatisch haar harmonie, genaamd Amicitia. De 
vriendschap die 125 jaar geleden de basis was voor oprichting van een eigen harmonie, is anno 2018 
nog steeds voelbaar en zichtbaar. Reden genoeg dus om dit jubileum, na de jubileummis en 
receptie in april jl., muzikaal te vieren tijdens het concert ‘Musica est Amicitia’. 
 
Het jubileumconcert zal plaatsvinden op zaterdag 24 november om 19.00u in harmoniezaal 
Amicitia, gelegen aan de Bredeweg in Banholt. Deze harmoniezaal, sinds 1957, het 
verenigingslokaal van de Banholter harmonie, wordt in de jaren 2018 en 2019 grondig gerenoveerd 
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en verbouwd. De eerste fase, het nieuwe concertpodium, is inmiddels gereed en zal op 24 
november voor het eerst officieel worden gebruikt. Aan de concertavond wordt medewerking 
verleend door het jubilerende harmonieorkest van Amicita, jeugdorkest Mherimba en het 
Klaroenkorps van Harmonie Amicitia. Deze 3 concertpartners zullen het aanwezige publiek 
trakteren op een gevarieerd en boeiend muzikaal menu, waarbij de zanggroep Angels Rule zal 
tekenen voor de vocale medewerking.  
De concertavond wordt geopend door het Klaroenkorps, o.l.v. instructeur Michèl Smeets. Zij zullen 
na het succesvolle WMC te Kerkrade in 2017, eerste prijs met lof der jury in de hoogste divisie, het 
publiek verrassen met hun wijd en zijd bekende sound, in een deels nieuw jasje. Samen met de 
harmonie zullen daarnaast een tweetal marsen worden uitgevoerd, waaronder een speciaal voor 
Amicita geschreven mars, getiteld ‘Les collines du Limbourg’. Deze mars is een hommage aan oud-
voorzitter Piet van den Houdt, wiens familie ook anno 2018 nog veel voor de harmonie doet, o.a. al 
30 jaar als gastheer voor de Hei-op-feesten.  

 
Het jeugdorkest Mherimba, 
bestaande uit jeugdige 
muzikanten uit Banholt, Mheer en 
Noorbeek zal in het vervolg van 
deze muzikale avond acte de 
presence geven. Mherimba is sinds 
2012 de opvolger van Jeugdorkest 
Amicitia, welk in het begin van de 
jaren ’90 van de vorige eeuw werd 
opgericht. Het jeugdorkest 
Mherimba staat sinds haar 
oprichting onder leiding van 

dirigent Marc Houben, die dit jaar 15 jaar jeugdorkestdirigent is bij Amicitia. Op het programma 
werken uit de klassieke én popmuziekwereld. Het jeugdorkest zal tevens een werk uitvoeren met 
vocale medewerking van de groep Angels Rule. 
Na het concert van Mherimba zal de 125-jarige jubilaris zelf het podium betreden. Het 
harmonieorkest staat sinds april 2016 onder leiding van dirigent Frans Bemelmans. Het programma 
van de harmonie is zeer divers; van marsmuziek, musicals en Spaanse pasodobles tot originele 
muziekwerken voor harmonieorkest. Speciale medewerking aan het concert van Harmonie Amicitia 
wordt verleend door de vocalisten van Angels Rule die, begeleid door de harmonie, enkele mooie 
muzikale nummers ten gehore zullen brengen. 
 

 
 
Angels Rule is opgericht in april 2008 en viert dus dit jaar het 10-jarig bestaan. Sinds de oprichting 
heeft de groep, afkomstig uit het Brabantse land, bestaande uit 4 zangers begeleid door een 
pianist, al vele bijzondere en succesvolle concerten gegeven en is daarmee al snel een muzikaal 
begrip geworden in onze buurprovincie Noord-Brabant. De groep biedt haar publiek altijd een 
afwisselend programma met zowel musical-, gospel- en popsongs. Deze diversiteit in stijlen en 
samenstellingen en de bijzondere combinatie van de vier stemmen zorgen er voor dat elk concert 
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uniek is. Amicitia is dan ook blij dat zij op de uitnodiging tot een gezamenlijk optreden volmondig 
‘ja’ zongen… 
Het belooft een mooie concertavond te worden. De in 1893 opgerichte Koninklijk Erkende Harmonie 
Amicitia, haar klaroenkorps én jeugdorkest Mherimba nodigen dan ook eenieder uit voor deze 
bijzondere muzikale happening. Kaarten voor de concertavond van 24 november zijn in de, 
inmiddels gestarte, voorverkoop verkrijgbaar bij de bestuursleden en leden van Harmonie en 
Klaroenkorps Amicitia en bij SPAR Colen in Banholt. Voor volwassenen bedraagt de entree €8,00 en 
voor kinderen t/m 12 jaar €4,50. De concertavond start om 19.00 uur in de harmoniezaal in 
Banholt. Vanaf 18.40u is de zaal geopend. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het was een prachtige avond waarbij alle aanwezigen met volle teugen hebben genoten. Het was 
zeer indrukwekkend en muzikanten, solisten, zangers en dirigent kregen alle lof! 
 
Ontzetted veel dank: 

Leden van de muziekcommissies  
Dirigent Frans Bemelmans 
Dirigent Marc Houben 
Instructeur Michel Smeets 
Angel Rule 
Roger Flamand 
Alle leden van het Klaroenkorps 
Alle leden van Mherimba 
Alle leden van ons Harmonieorkest 
Firma Opreij uit Margraten 
Raymond Flamand 
Harmonie Diligentia Eckelrade 
Maatschap Steinbusch St. Geertruid 
Peter Houben 
Huub Deckers  
CV de Boemelere 
Zaalbeheerders Ria en Sjef Roijen 
De dames van de poetsploeg 
Het talrijk aanwezige publiek 

 
Niet alleen bij het opbouwen van de tribune hebben diverse leden en bestuursleden geholpen, maar 
ook bij het afbreken. Op zondagochtend waren vele mensen aanwezig om alle zaken weer netjes op 
te ruimen. Om 11.30 uur was onze zaal weer ‘schoon’. 
 
Allen hartelijk dank. 
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Activiteiten 
 

Augustuskermis op zondag 26 augustus 
 
Het was stralend weer op zondag 26 augustus en tijdens de augustuskermis was Amicitia present en 
werd traditioneel bij de kerk gemusiceerd waarna het korps tezamen met pastoor Rene Graat een 
bezoek gebracht 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. 
 
Aan de Mheerderweg nr. 11 werd gestopt om een serenade te brengen aan Mevrouw Knoppen-
Custers. Mevr. Knoppen heeft de respectabele leeftijd van 90 jaar bereikt en ze trakteerde ons 
korps op welverdiende verfrissing.  
 
Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in een goede gezondheid.  
 
Na de verfrissing werd doorgemarcheerd naar het eind van de Mheerderweg en vervolgens terug 
naar de kerk. 
 
Boete Boemele 

 
Vanaf 14.00 uur werd door ‘De Boemelkapel’ het 
kapellenfestival Boete Boemele georganiseerd. Een zeer 
geslaagd evenement waaraan naaast onze eigen 
Boemelkapel ook Nuther Amusumentskapel en de- 
Rötsjer Jonge deelnamen.  
Onder het genot van een goed stuk muziek en een hapje 
en een drankje werd er een gezellige middag van 
gemaakt 
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Klaroenkorps in Ransdaal bij Almabtrieb 

 
 
 
Op 16 september was het Klaroenkorps present in 
Ransdaal bij de zogeheten ‘Almabtrieb’. Met de bus naar 
Ransdaal waar eerst in de grote tent de vochtspiegel 
aangevuld moest worden. Vervolgens naar de 
optochtroute.  
Het was een ontzettend warme, maar ook een prachtige 
dag waarbij het talrijk aanwezige publiek ontzettend 
heeft genoten van Amicitia. 
 
 
 
 

 Milan 
 
 

 
Stimmung Im Biergarten 

 
Na de vorige muzikale en gezellige edities was er op zaterdag 13 oktober 2018 wederom Stimmung 
Im Biergarten georganiseerd door onze eigen Boemelkapel. Onze eigen Boemelkapel, Einfach 
Böhmisch en die Mährländer verzorgden een afwisselend programma. Tussendoor zorgde DJ Altied 
Paraat voor je juiste muzikale entertainment. 

 
 
Vanaf 18.00 uur stond er voor degenen die hiervoor 
hadden ingeschreven wederom een heerlijk eetbuffet 
gereed.  
De aanwezige toeschouwers vonden de avond prachtig.  
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St. Ceciliamis 
 
Op 17 november luisterde Amicitia tezamen met zangkoor Avanti de St. Ceciliamis muzikaal op. Het 
werd een prachtige mis met harmonie en klaroenkorps. Over de aanvangstijd van de H. Mis was er 
vooraf enige onduidelijkheid. In het schema dat was opgesteld door Avanti stond een aanvangstijd 
van 19.00 uur terwijl in het Kerkklokje een aanvangstijd van 18.30 uur werd genoemd. Enkele 
bestuursleden van onze vereniging werden door diverse notabelen ondervraagd over het waarom de 
aanvangstijd naar voren was geschoven. Het bestuur van Amicitia heeft zich niet met de 
aanvangstijd bemoeid en schaart de aanvangstijd van 18.30 uur onder het ‘Mysterie van Banholt’! 
 
Ondanks de vervroegde tijd werd het een prachtige muzikale H. Mis. Ons Klaroenkorps gaf de aftrap 
met een ballade waarna harmonie en zangkoor het stokje overnamen. 
 
Het klaroenkorps onder leiding van Michel Smeets en harmonie onder leiding van Frans Bemelmans 
gaven een prachtige muzikale bijdrage. Harmonie samen met Avanti het Ave Maria van Sars. 
 
Ook de gezamenlijke bronkmars Sancta Maria gaf een kippenvel momentje. De H. Mis werd 
afgesloten met de gezamenlijke mars ‘Marche de la gendarmerie Belge’. 
 
 

Amicitia Ceciliafeest 
 
Dit jaar was er wederom een Amicitia Cecilia feest. Aansluitend na de St. Ceciliamis was er voor 
leden en familie van de vereniging een gezellige avond georganiseerd die in het teken stond van 125 
jaar Amicitia Banholt. 
De organisatie had weer alles van stal gehaald om er 
een gezellige avond van te maken. Er was gezorgd voor 
een hapje en een drankje (dank aan de dames van 
Dansgroep Banholt voor het bemensen van het buffet). 
De hapjes waren ontzettend lekker.  
 
Brigitte, Sabrina en Joyce hadden entree en het café 
versierd met allerlei attributen die betrekking hadden 
op ons 125 jarig jubileum. Er werden vier ploegen 
samengesteld die opdrachten moesten uitvoeren die ook 
weer in het teken stonden van het 125 jarig jubileum 
van onze vereniging. Met name ook de laatste 
voordracht waarbij met een aantal steekwoorden een 
verhaal van 125 woorden in totaal moest worden 
samengesteld bracht ontzettend veel hilariteit en 
amusement.  
 
Organisatie ontzettend veel dank, het was gezellig, 
lekker en hoogst amusant. 
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Ledennieuws 
 

 
Verjaardagskalender 

 
Alle leden die hun verjaardag hebben gevierd van harte gefeliciteerd. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Nieuwe leden: 
 
Dean Dols is bij het klaroenkorps gestart op klaroen. 
Noortje Koolen is bij ons harmonieorkest op slagwerk gestart.  
Stijn Denis is toegetreden tot het harmonieorkest op trompet. 
Monique Bours-Blezer is weer bij ons harmonieorkest gestart op klarinet. 
 
Allen van harte welkom, 
 

JUNI
11-jun John Munnix

Hub Scheepers
12-jun Willy Bours
19-jun Stefan Tielens
21-jun Bea Tielens 

Dennis Tielens
24-jun Milan Tielens
25-jun Simone Wishaupt
27-jun Ronald Bendermacher
30-jun Brian Hendrikx

JANUARI
  4 jan.  Emy Bendermacher
  5 jan. Lilian Cleven
  7 jan. Jana Tielens
18 jan. José Roijen-Senden
19 jan. Robert Lemlijn
20 jan. Saskia Bendermacher-Lennarts
21 jan. Ria Roijen-Didderen
24 jan. Nick Knoppen
31 jan. Martin Roijen

Seth van Soolingen

FEBRUARI
  2 febr. Alfons Bendermacher

Geanda Vluggen-Flamand
  7 febr. Dennis Roijen

Horrie Schwanen
  8 febr. Jacques Bendermacher
10 febr.  Bart Bendermacher

Math Simonis
11 febr. Leonore Houben
18 febr. Sjef Willems
19 febr. Sven Bendermacher
21 febr. Peter Munnix
24 febr. Aron van Soolingen
27 febr.  Richard Didden

MAART
 04 mrt. Franck Custers 
 07 mrt. Christel v.d. Houdt

Guy Lardinois
11  mrt.   Wiel Schwanen
 11 mrt. Hub Moonen
 20 mrt. Roger Flamand
 29 mrt. John Gerekens
 29 mrt. Guido Lardinois
 30 mrt.  Mevr. Fien Opreij-Bendermacher
 30 mrt. Marly Roijen
 31 mrt.  Jean Roijen

APRIL
2-apr Sonja Bendermacher-Hamaekers

Joyce Steijns
3-apr Peter Houben
6-apr Jos Bendermacher

16-apr Nico Bastings
26-apr Wiel Roijen

Jef Tielens
29-apr Frans Bemelmans
30-apr Frank Bendermacher

MEI
1-mei Nicky Tossings
2-mei Raymond Pitti
6-mei Harie Bendermacher

Roger Munnix
Stijn Denis

16-mei Aliny Krauth-Goessens
21-mei Ludi Hambeukers
21-mei Joep Braam
22-mei Robin Bendermacher
23-mei Rachaël van Soolingen
26-mei Fleur Bendermacher
28-mei Richard Essers
29-mei Léon Simons
31-mei Lisa Essers
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Raymond Pittie is gestopt bij het klaroenkorps, maar Raymond blijft Amicitia ondersteunen. 
 

Geboren  
 
Onze leden hebben dit jaar of afgelopen jaar niet ‘stilgezeten’ en er zijn weer nieuwe potentiele 
leden geboren. 
 
 
Rick 
 
Op 8 augustus 2018 zijn Romy en Thies trotse ouders geworden van Rick. Van harte gefeliciteerd. 
Grootouders Jos en Marieke en grootouders Rademakers van harte proficiat. 
 

 
 
 
Liv 
 
Op 14 augustus is Liv geboren bij Jim en Gwen. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie 
dochter. Natuurlijk ook grootouders Iny en Jo en grootouders Huveneers van harte proficiat. 
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Sjef 
 
Op 28 november werd Sjef geboren bij Sem en Natasja Munnix-Lacroix. Van harte gefeliciteerd met 
Sjef.  
Grootouders Iny en Jo wederom gefeliciteerd. Jo en Elly natuurlijk ook proficiat. 
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Overig 
 
Afmelden leden van het harmonieorkest:  Frans Bemelmans  mr.bemelmans@gmail.com  
Afmelden leden van het klaroenkorps:  Willy Bours  willy.bours@ziggo.nl  
 

Ledenadministratie 
 

Indien zich wijzingen voordoen in persoonlijke gegevens zoals adres, e-mail of in instrument en 
andere zaken gelieve dit door te geven aan John Pelzer zodat de ledenadministratie up to date 
blijft. 
e-mail: jmjpelzer@live.com  
 

Contributie 2019 
 
In de loop van de maand januari 2019 vindt de incasso van de contributie over 2019 plaats voor de 
leden die een automatische incasso hebben afgegeven. Leden, die de contributie niet via incasso 
betalen, worden vriendelijk verzocht om hun contributie in de maand januari te voldoen, via 
overboeking op rekening nr. NL15RABO0133500691, tnv Harmonie Amicitia Banholt, onder 
vermelding van Contributie 2019.  
 

Werklijsten 2019 
 
De werklijsten 2019 zijn samengesteld en zijn te vinden op het besloten ledengedeelte van onze 
website. Log-in en ga naar Ledeninfo http://www.amicitiabanholt.nl/ledeninfo/  Op ons besloten 
gedeelte van de website staan tevens de wekelijkse mededelingen vermeld. Heb je problemen met 
inloggen of anderszins vragen maak dit gaarne kenbaar bij een van de bestuurleden. 
 

Muziekfederatie Limburg Zuid-West 
 
Het programma van evenementen van MFLZW voor 2019: 
 
Drumbandtreffen vrijdag 22 maart. 
 Organiserende vereniging: Harmonie St Cecilia Mheer. 
Concerttreffen vrijdag 12 april en zaterdag 13 april. 
 Organiserende vereniging: Harmonie Berggalm Noorbeek.  
Mars- en showwedstrijden Zaterdag 1 september. 
 Organiserende vereniging: Amicitia Banholt. 
 
 

Poetsen na repetitie  
 
Wij zijn dringend op zoek naar een dame of heer die op dinsdag wilt poetsen in de zaal. 
José Lardinois-Dodemont is na jarenlange trouwe dienstverlening hiermee na de laatste repetitie in 
december gestopt. 
Ben je geinteresseerd of weet je iemand die ons hiermee wilt helpen? Neem of laat haar of 
hem over inhoud en voorwaarden s.v.p. contact op met Ria Roijen (043-4572214) 
 
José bedankt voor de jarenlange trouwe dienstverlening. 
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Verbouwing harmoniezaal 
 
Onze harmoniezaal is gebouwd in 1957 en onze 
vereniging is in juli gestart met de verbouwing en 
uitbreiding. Amicitia wil het verenigingslokaal meer 
functioneel maken zodat niet alleen onze eigen 
vereniging hiervan gebruik kan maken, maar ook de 
andere verenigingen. 
We zijn gestart met een grondige renovatie van de bühne 
waarbij alles is aangepakt. Verbreding zicht bühne, van 
dakisolatie tot en met vloeren, entree. 
 
Aan de bovenkant van de luifel zijn platen geplaatst. Dit 
betekent dat onze ‘mennekes van de harmonie’ voor het 
nageslacht zijn behouden. Nu is ervoor gekozen om ons 
interieur zo strak mogelijk te houden. 

 
 
 

 
 
 
De toiletten in de zaal 
worden/zijn volledig 
vernieuwd. De 
karakterestieke bruine 
tegels zijn niet meer te 
zien. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De verlichting in de zaal en op de bühne is volledig 
vernieuwd en voldoet aan de eisen van de tijd 

(ledverlichting) en daarnaast is de wandverlichting (led) volledig in kleur instelbaar. Ook is de 
geluidsinstallatie in de zaal en het cafégedeelte vernieuwd. 
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Het verbouwen komt niet uit de lucht vallen en er zijn verschillende commissies samengesteld. Een 
technische commissie is al meerdere jaren onder leiding van bouwmeester Peter Houben met de 
voorbereiding van de verbouwing en nieuwbouw bezig. Peter is hier ontzettend druk mee, hij wordt 
bijgestaan door onze voormalige voorzitter Ben Defauwes, Nicky Tossings (ook voorzitter van ons 
steuncomité), Pierre Roijen geen onbekende voor onze vereniging, John Pelzer, Willy Bours en Sjef 
Roijen. Ook in de uitvoering zijn deze mannen altijd present. Hierbij moeten ook Martin Roijen, Hub 
Moonen, Math Simonis, Dave Claessen, overige bestuursleden en vele andere vrijwilligers worden 
genoemd. Een woord van dank aan Frank Custers, Eugene Houbiers, Huub Deckers, Raymond 
Flamand, Raymond Bastings, Jo de Ruiter, Ivo Wimmer en Sacha Claessens. Voorts de firma Oprey, 
Brouwers Installaties, Maico Flamand, Schilderwerk Smeets, Vloerafwerking Willems, TBH 
Installatie, Haenen Licht en Geluid en Jef Troisfontaine. 
 
We hebben ook een financiële commissie 
die moet zorgen dat de financiële middelen 
beschikbaar zijn voor de verbouwing. 
Richard Essers, Saskia Flamand, Vivian 
Tielens en Jean-Louis Bours zijn druk met 
het verzorgen van de financiële middelen. 
 
De financiele commissie, Peter, Pierre en 
John tijdens de gemeenteraadsvergadering 
op 11 december 2018. In afwachting over 
besluit tot toekenning van een additionele 
subsidie.  
 
Verbouwen brengt natuurlijk veel stof en 
daarmee overlast met zich mee. Onze 
poetsploeg heeft nog maar net gepoetst en 
het stof dwarrelt weer neer. 
 
Onze zaal ziet er bij gelegenheden altijd netjes uit dankzij de inspanningen van onze zaalbeheerder 
(Sjef Roijen) en onze poetsploeg (Ria, Mien, Agnes, José, José, Jeanne, Annie ook jullie bedankt).  
  
Aan eenieder die heeft geholpen en gesteund bij de verbouwing, ontzettend veel dank. 
 
Activiteiten Mherimba  
 

Leerlingendag 
 
De jaarlijkse leerlingendag werd georganiseerd op 6 oktober. Met de bus naar 
de Hengelhef in Houthalen zijn 25 leerlingen uit Banholt, Mheer en Noorbeek 
inclusief de begeleiding gaan zwemmen. Iedereen werd getracteerd op friet en 
snacks. Bijzonder goed geslaagd. 
 

 
 
Hartelijk dank aan alle begeleiders. 
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Mherimba te gast tijdens de nacht der zielen 

 
Ook dit jaar nam Mherimba weer deel aan de Nacht der zielen op vrijdag 2 november. Het was de 
derde keer dat zangkoor Avanti deze avond organiseerde. 
 

Kerstconcert Mherimba tijdens kerstmarkt op 9 december 
 
Ook dit jaar was Mherimba weer van de partij tijdens de kerstmarkt op het kasteel in Mheer. Het 
weer was (wederom) bar en boos. Vorig jaar ontzettend veel sneeuw, nu ontzettend veel regen en 
nog eens regen.  
Hierdoor moest het orkest onder leiding van Marc Houben uitwijken naar de eet en dranktent. 
Mherimba deed zijn best en het werd een mooi optreden ondanks dat het weer tegenzat. 

 
 

Mherimba treedt op in Reijmerstok 
 
Op 15 december was Mherimba te gast in Reijmerstok bij jongerenkoor Joko voor het kerstconcert. 
Er werd verdienstelijk opgetreden. 
 

Laatste repetitie 2018 op vrijdag 21 december 
 
Tijdens de laatste repetitie werd het jeugdlid dat de minste repetities had gemist in het zonnetje 
gezet. Ook ontving dirigent Marc Houben een attentie voor 15 jaar dirigentschap van het 
jeugdorkest. Daarna waren er wafels met slagroom en een consumptie. 
 
Dirigent Marc hartelijk dank voor de inzet van afgelopen 15 jaar en we hopen dat je nog lang voor 
het jeugdorkest staat. 
 
Alle leden van Mherimba en de begeleiding. 
 
 
Pannenkoekenconcert 2019 
Op 24 maart 2019 is er wederom een Pannenkoekenconcert dat wordt georganiseerd in de 
harmoniezaal Berghalm in Noorbeek.  


