HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT
JAARVERSLAG 2002
In dit verslag wordt teruggeblikt op de evenementen die in het jaar 2002 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 2002 telde de vereniging in totaal 223 leden. Het harmonieorkest bestond uit 97
muzikanten. Maar liefst 86 aspirant‐leden namen deel aan de muziekopleiding binnen de harmonie of bij
Kreato. Behalve de commissaris en de beschermheer telde de harmonie ook nog 2 ereleden en 7 leden van
verdienste, 19 bijzondere leden, 2 niet‐actief spelende leden en 13 bestuursleden. Vijf bestuursleden zijn tevens
muzikant. In totaal dus 223 mensen die samen de harmoniefamilie vormen.
Tijdens de jaarvergadering op 22 februari werden bij acclamatie Dieter Küsters, Nelly Konings‐van Gennep en
Wim Veelen herkozen als bestuurslid. Op 18 oktober werd na de repetitie een korte ledenvergadering
gehouden.
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 26 januari een carnavalsconcert gegeven met een schitterende humoristische en muzikale show.
De H. Mis op Paasmaandag 1 april en de Communiemis op 5 mei werden ook dit jaar weer muzikaal
opgeluisterd.
Op 10 november werd door de jeugdorkesten van Kessenich, Swalmen en Posterholt een concert gegeven in
de Beuk. 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. In totaal
werden dit jaar 31 repetities gehouden. In de aanloop naar de promsconcerten voor jeugdorkesten op 8
december in Beegden werd na de zomervakantie bijna wekelijks gerepeteerd. Al deze inspanningen
resulteerden in een bijzonder fraaie waardering door de juryleden. Het ingestudeerde programma werd ook
uitgevoerd op het carnavalsconcert in 2003. Uiteraard werd ook weer een concert verzorgd op het Zomerfeest
van de harmonie op 22 juni. Jammer was, dat door een groot aantal afmeldingen van leden, het geplande
concert op 26 oktober in Kessenich niet kon doorgaan.
Het jaarlijkse weekend van de jeugdharmonie ging dit jaar op 6, 7 en 8 september naar Bocholt in België. Dat
het een goed geslaagd weekend was hebben we kunnen lezen in de Sjepelenderwies.
Het muzikaal kunnen van de leden in opleiding hebben we kunnen beluisteren tijdens de voorspeeldag van
Kreato op 1 december. De jeugdharmonie verzorgde als afsluiting van deze voorspeeldag nog een klein
concert.
De harmonie heeft dit jaar 49 keren gerepeteerd. Onder leiding van Steven werden 43 repetities en 25
groepsrepetities gegeven. Richard Bonné verzorgde vier repetities en Sjaak van der Varst één. In de
voorbereiding op de afscheidsmis van pastoor Kuppens werd één keer onder leiding van Jan Teuwen
gerepeteerd.
In 2002 werden door de harmonie verschillende concerten verzorgd. Zo was er een geslaagd Carnavalsconcert
op 26 januari en werd samen met collega‐verenigingen uit Ambt Montfort deelgenomen aan het door de
harmonie georganiseerde Gemeenteconcert op 24 maart waarbij Léon Adams de concerten van de
verenigingen beoordeelde. Aan het MLS werd door de harmonie in 2002 niet deelgenomen. Het concert op het
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Zomerfeest op 22 juni was de officiële afsluiting van het seizoen. Het seizoen werd op 28 juni inofficieel
afgesloten met een concert in de indoorspeeltuin PeeWee. Helaas speelde de harmonie hier maar voor een
zeer klein publiek.
Op 28 april werd in de Oranjerie in Roermond een drukbezocht en een muzikaal hoogstaand concert gegeven
in samenwerking met harmonie de Vriendenkrans uit Heel. De Panheel Groep, in de persoon van oud‐voorzitter
Harry Maessen, maakte dit evenement financieel mogelijk.
Op 6 oktober werd door Posterholt en harmonie concordia Treebeek een concert verzorgd in De Beuk.
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap
Posterholt. Zo werd op 11 februari deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje en op 30 april aan
de optocht b.g.v. Koninginnedag. Op 2 juni nam de harmonie deel aan de optocht bij gelegeheid van het
dekenaal schuttersfeest. Op 31 augustus trok de harmonie door het dorp b.g.v. de opening van de
zomerkermis, op 9 november werd deelgenomen aan de Sint‐Maartensoptocht en op 17 november werd
Sinterklaas met muziek naar De Beuk begeleid. Op 2e kerstdag verzorgde de harmonie in de kerk de muzikale
opluistering van de H. Mis. Ook dit jaar kon de harmonie weer een aantal bruidsparen muzikaal feliciteren. Het
waren de gouden echtparen Sef en Leen van de Heuvel‐Piels en Bair en José Smeets‐Coorens.
Dit jaar waren er vijf koninklijk gedecoreerden die door de harmonie met een serenade werden verrast. Op 26
april brachten we een serenade aan ons bestuurslid Giel Geraeds, voorafgaand aan de optocht met
Koninginnedag werd een serenade gebracht aan Jeu Veelen en Jo Reijnders en op 7 juni aan Sjra Derix en
Mathieu van der Vorst.
Op zondag 9 juni verzorgde de harmonie samen met het Posterholts Gemengd Koor onder leiding van Jan
Teuwen de muziek in de afscheidsmis van pastoor Kuppens en op zondag 13 oktober begeleidde de harmonie
de nieuwe parochieherder, pastoor Honings, naar de kerk.
Op 10 januari en 7 februari verzorgde de harmonie de muzikale opluistering van de uitvaartdienst van twee
ereleden van onze vereniging, Wulm Veelen en Sjang Verbeek. Ook werd muzikaal afscheid van hen genomen
op de begraafplaats. Wulm en Sjang waren respectievelijk 56 en 82 jaar lid. De harmonie zal hun naam in
dierbare herinnering dragen.
De harmonie werd dit jaar ook ingewijd in de edele kunst van het goed kunnen marcheren op straat. Door
adjudant Peters werd voorafgaand aan de vrijdagse repetitie twee keer een exercitiecursus gegeven.
De harmoniekas werd op verschillende manieren weer gevuld. Als grootste inkomstenbron mag nog steeds de
oud papieractie genoemd worden, maar ook de paaseierenactie, de kassabonnenactie van de Plusmarkt, de
Anjerloten, de wekelijkse lotto en natuurlijk de buffetinkomsten brachten veel geld op.
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 sketches door harmonieleden en optredens van
verschillende artiesten, gezellig doorgebracht. De traditionele huldiging van jubilarissen op het Caeciliafeest
werd uitgesteld tot het Nieuwjaarsconcert in 2003, daar enkele jubilarissen verhinderd waren.
De Vrienden van de Harmonie organiseerden dit jaar op 7 april weer een culinaire wandeltocht.
Het Onderling Solisten‐ en Ensembles Concours (OSEC) werd in 2002 niet georganiseerd.
Aan het einde van dit jaarverslag gekomen, kunnen we terugkijken op een zeer druk verenigingsjaar. Zoals
steeds vragen alle activiteiten een voortdurende inspanning van alle leden, zowel muzikanten, bestuursleden
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als werkers op de achtergrond. Alleen bij maximale inzet van alle muzikanten en andere leden kan inspanning
ook ontspanning zijn en alleen dán kan onze harmonie blijven groeien én bloeien! En alleen dán kan ook 2003
een muzikaal succesvol jaar worden, een jaar dat kan worden afgesloten met een mooie prestatie op het
bondsconcours op 25 oktober in Venlo.
Posterholt, maart 2003
Wim Veelen, secretaris
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