HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT
JAARVERSLAG 2000
In dit verslag wordt teruggeblikt op de evenementen die in het jaar 2000 door de harmonie georganiseerd zijn
of waaraan de harmonie heeft deelgenomen. Ook wordt in dit verslag aandacht geschonken aan de activitei‐
ten van de jeugdharmonie.
Aan het einde van het jaar 2000 telde de vereniging in totaal 219 leden. Het harmonieorkest bestond uit 81 mu‐
zikanten. Maar liefst 93 aspirant‐leden namen deel aan de muziekopleiding binnen de harmonie of bij Kreato.
Behalve de commissaris en de beschermheer telde de harmonie ook nog 4 ereleden en 7 leden van verdienste,
22 bijzondere leden, 3 niet‐actief spelende leden en 12 bestuursleden. Vijf bestuursleden zijn tevens muzikant.
In totaal dus 219 mensen die samen de harmoniefamilie vormen.
Jacques Biermans moest door persoonlijke omstandigheden aan het begin van het jaar zijn functie als voorzit‐
ter neerleggen. Na de repetitie op 28 januari werd hij door vice‐voorzitter Giel Geraeds bedankt voor alles wat
hij in de afgelopen 5 jaren voor de harmonie gedaan heeft.
Tijdens de jaarvergadering op 7 april werd ook afscheid genomen van Dion van der Vorst als secretaris en be‐
stuurslid. Ook hij werd uitvoerig bedankt voor alles wat hij in de afgelopen 15 jaren voor de harmonie gedaan
heeft. Oliver Piper werd gekozen als nieuw bestuurslid en Wim Veelen nam de functie van secretaris op zich.
Tijdens een extra ledenvergadering op 9 juni werd Sjra Schenk door de vereniging gekozen tot bestuurslid en
tevens als nieuwe voorzitter.
In december moest ook Marian van der Vorst haar functie als bestuurslid neerleggen. Zowel Jacques, Dion als
Marian werden door de vereniging benoemd tot Lid van Verdienste.
Op 3 juni werd de harmonie door de Sport‐ en Cultuurraad Posterholt (SCRP) uitgeroepen tot culturele vereni‐
ging van het jaar 1999, vanwege de geweldige prestatie door de harmonie op het bondsconcours in oktober
van dat jaar. Als blijk van waardering kreeg de harmonie een plaquette.
Veel jonge muzikanten –en zoals gebruikelijk ook enkele oudere muzikanten op de grotere instrumenten– zijn
behalve in de harmonie ook nog actief in de jeugdharmonie. Bovendien speelt in de jeugdharmonie nog een
groot aantal leden mee die nog in opleiding zijn en voor wie de jeugdharmonie een goede voorbereiding is op
hun uiteindelijke doel: meespelen in de harmonie!
Afgelopen jaar heeft de jeugdharmonie verscheidene malen, onder leiding van hun dirigent Harald Suilen, van
zich laten horen.
Zo werd op 19 februari een carnavalsconcert gegeven met een aan professionaliteit grenzende schitterende en
wervelende humoristische show.
De H. Mis op Paasmaandag 24 april en de Communiemis op 7 mei werden ook dit jaar weer muzikaal opgeluis‐
terd.
Op 30 december werd deelgenomen aan het Oudejaarsconcert en op 29 oktober samen met Panningen en
Karken aan een concert voor jeugdorkesten in de Beuk. Ook werd op 22 oktober in Roermond in samenwer‐
king met de Koninklijke Harmonie en op 2 november in verzorgingstehuis Petrusberg in St. Odiliënberg een
concert verzorgd.
In de grote carnavalsoptocht waren zij van de partij, evenals in de carnavalsoptocht van de basisschool.
Buiten de extra repetities werd eenmaal per twee weken een uur en een kwartier gerepeteerd. Uiteraard was
er ook dit jaar weer de activiteit waar een heel jaar naar toe geleefd wordt: op 16 september maakte de jeugd‐
harmonie een uitstapje naar zwembad De Tongelreep in Eindhoven, waarna de dag gezellig werd afgesloten in
De Beuk met een gevarieerd programma en de traditionele barbecue.
De dirigent van de jeugdharmonie, Harald Suilen, ontving op 6 oktober zijn directiediploma, nadat hij met de
harmonie, na een gedegen voorbereiding, die avond voor de examencommissie zijn talenten etaleerde.
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Het muzikaal kunnen van de leden in opleiding hebben we kunnen beluisteren tijdens de voorspeeldag van
Kreato op 10 december. De jeugdharmonie verzorgde als afsluiting van deze voorspeeldag nog een klein con‐
cert.
In 2000 werden door de harmonie verschillende concerten verzorgd. Zo was er een geslaagd Oudejaarsconcert
op 30 december, waarmee tevens het muzikale verenigingsjaar werd afgesloten. Verder was er een druk be‐
zocht Carnavalsconcert op 19 februari en werd samen met collega‐verenigingen uit Ambt Montfort deelgeno‐
men aan het door de harmonie georganiseerde Gemeenteconcert op 26 maart, waarbij Alex Schillings de con‐
certen van de verenigingen beoordeelde. Er was ook nog een inhaal Roergalmconcert op 10 september in
Montfort, een concert samen met de Koninklijke Harmonie van Horst op 2 april in De Beuk en een concert in De
Spil in Maasbracht op 26 november. Het MLS in Heythuysen op 28 mei, waarbij door jurylid Jan Cober het pre‐
dikaat zeer goed werd toegekend, was een teken dat de harmonie nog steeds op concoursniveau kan concer‐
teren.
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap
Posterholt. Zo werd op 6 maart deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje en op 29 april aan de
optocht b.g.v. Koninginnedag, waarbij ook een serenade werd gebracht aan de koninklijk gedecoreerden. Op 2
september trok de harmonie door het dorp b.g.v. de opening van de zomerkermis, op 11 november werd deel‐
genomen aan de Sint‐Maartensoptocht en op 19 november werd Sinterklaas met muziek naar De Beuk bege‐
leid. Op 2e kerstdag verzorgde de harmonie in de kerk de muzikale opluistering van de H. Mis. Het aantal sere‐
nades b.g.v. een gouden bruiloft was dit jaar groot: maar liefst 6 keer kon de harmonie een gouden bruidspaar
muzikaal feliciteren. Het waren de gouden echtparen Meijers‐Bruekers, van Landeghem‐Esser, Meijers‐Joosten,
Montforts‐van der Vorst, Huskens‐Jansen en Janssen‐Schoenmakers.
Ook het aantal eigen leden dat trouwde, was dit jaar groot. Natascha van der Sluys en Guido Reiners brachten
we een serenade in Rothenbach en Pascalle Dietz en Rob Jacobs in Horst. Willeke Visschers en Cleo Simons
vierden hun huwelijksfeest op een boot en daar paste de harmonie helaas niet meer bij. Het bestuur bracht
daarom namens de harmonie de felicitaties over.
De 5 repetities in september werden voor een groot deel besteed aan de voorbereiding op het directie‐examen
van Harald Suilen. Daarna wachtte de harmonie nog een grote klus: de Limburgse Bond van Muziek‐
gezelschappen had de harmonie uitgenodigd om op 11 november in De Oranjerie o.l.v. Peter Kleine Schaars als
projectorkest te fungeren bij de workshop lichte muziek voor dirigenten van blaasorkesten. Met veel plezier
heeft de harmonie gerepeteerd aan de 6 werken die door hem speciaal voor deze workshop waren gearran‐
geerd en de twee repetities o.l.v. Peter en de workshop werden als zeer leerzaam ervaren.
De harmoniekas werd op verschillende manieren weer gevuld. Als grootste inkomstenbron mag weer de oud
papieractie genoemd worden, maar ook de paaseierenactie, de kassabonnenactie van de Plusmarkt en de we‐
kelijkse lotto brachten veel geld op. Het Zomerfeest werd dit jaar beheerst door het EK‐voetbal, zodat de or‐
ganisatie van de nood een deugd maakte en het programma aanpaste. Verder waren er nog de inkomsten uit
het buffetbeheer bij de verschillende activiteiten, zoals o.a. bij het concert van harmonie St. Aemiliaan uit Bleij‐
erheide in De Beuk.
De ledenbinding werd ook dit jaar niet vergeten. Denk aan de verjaardagskaart die trouw gestuurd wordt, de
haringen op de vrijdag na carnaval en de vele paaseieren na de repetities vóór en ná Pasen. Uiteraard was er
ook dit jaar weer een Caeciliafeest. Na de H. Mis, die door de harmonie muzikaal werd opgeluisterd, werd de
avond in De Beuk met een koud en warm buffet, muziek en voordrachten door harmonieleden, gezellig door‐
gebracht.
Ook werden dit jaar weer verscheidene jubilarissen gehuldigd: Sjang Verbeek (80 jaar lid), Thei Moors (25 jaar
lid), Pascalle Jacobs‐Dietz, Lars Küsters, Tonnie van der Varst, Martine van de Venne, Eefje Voesten en Nadja
Palmen, allen 12½ jaar lid.
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De Vrienden van de Harmonie organiseerden dit jaar op 24 september weer een culinaire wandeltocht en op 22
en 23 januari vond de vierde editie plaats van het inmiddels in de hele regio bekende Krea‐Art. Jan Ramakers,
voorzitter van de Vrienden, kon tijdens het Oudejaarsconcert aan de voorzitter van de harmonie een bedrag
van 4500 Euro (ca. fl. 10.000,‐) overhandigen. Bovendien konden dankzij de nimmer aflatende steun van de
Stichting Vrienden van de Harmonie alle leden van de jeugdharmonie tijdens het concert op 29 oktober in een
nieuw uniform gestoken worden.
Het Onderling Solisten‐ en Ensembles Concours (OSEC), dat gepland stond voor 8 oktober, kon helaas wegens
te weinig animo van de oudere leden van de harmonie dit jaar geen doorgang vinden.
De privatisering van De Beuk, die begin vorig jaar door de gemeente in samenspraak met een hiervoor in het
leven geroepen werkgroep werd voorbereid, is nog niet afgerond. De commissie verwacht begin september
2001 klaar te zijn met de voorbereidingen.
Het lidmaatschap van de Roergalm werd na 76 jaar lidmaatschap opgezegd, vanwege verscheidene zwaarwe‐
gende redenen, zoals gepubliceerd in Sjpelenderwieske nummer 2.
Aan het einde van dit jaarverslag gekomen, kunnen we terugkijken op een zeer druk verenigingsjaar. Alle acti‐
viteiten vragen een voortdurende inspanning van alle leden, zowel muzikanten, bestuursleden als werkers op
de achtergrond. Een inspanning die alleen geleverd kan worden wanneer de sfeer binnen de vereniging goed is
en men bereid is de handen uit de mouwen te steken. Gelukkig is de sfeer binnen de harmonie goed. Laten we
met ons allen de schouders blijven zetten onder zowel het muzikale aspect als ook onder de activiteiten in de
voorwaarden scheppende sfeer. Alleen dán kan inspanning ook ontspanning zijn en alleen dán kan onze har‐
monie blijven groeien én bloeien!
Roermond, februari 2001
Wim Veelen, secretaris
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