HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT
JAARVERSLAG 2003
In dit verslag wordt teruggeblikt op de evenementen die in het jaar 2003 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 2003 telde de vereniging in totaal 204 leden. Het harmonieorkest bestond uit 84
muzikanten. Maar liefst 77 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, 20 bijzondere leden, 5 niet‐actief spelende leden en 12 bestuursleden. Vijf bestuursleden zijn tevens
muzikant. In totaal dus 204 mensen die samen de harmoniefamilie vormen.
Tijdens de jaarvergadering op 14 maart werden Jan van Birgelen en Giel Geraeds herkozen als bestuurslid.
Truus Bonné‐Smulders stelde zich niet meer herkiesbaar. Zij werd door de voorzitter bedankt voor haar werk in
de afgelopen 10 jaren.
Afgelopen jaar heeft de jeugdharmonie verscheidene malen, onder leiding van hun dirigent Harald Suilen, van
zich laten horen.
Zo werd op 15 februari een carnavalsconcert gegeven met een schitterende humoristische en muzikale show
en werd op 12 januari een gedeelte van het traditionele nieuwjaarsconcert verzorgd.
De H. Mis op Paasmaandag 21 april en de Communiemis op 4 mei werden ook dit jaar weer muzikaal
opgeluisterd.
Op 9 november werd door de jeugdorkesten van Heythuysen, Maasbracht en Posterholt een concert gegeven
in de Beuk. In de grote carnavalsoptocht op 3 maart waren zij van de partij, evenals in de carnavalsoptocht van
de basisschool op 28 februari.
Buiten de extra repetities werd eenmaal per twee weken een uur en een kwartier gerepeteerd. In totaal
werden dit jaar 28 repetities gehouden. Uiteraard werd ook weer een concert verzorgd op het Zomerfeest van
de harmonie op 12 juli. Het jaarlijkse uitstapje van de jeugdharmonie werd dit jaar gehouden op 7 juni en de dag
werd afgesloten met een barbecue.
Het muzikaal kunnen van de leden in opleiding hebben we kunnen beluisteren tijdens de voorspeeldag van
Kreato op 30 november. De jeugdharmonie verzorgde als afsluiting van deze voorspeeldag nog een klein
concert, samen met alle muzikanten van die dag.
De harmonie heeft dit jaar 48 keren gerepeteerd. Onder leiding van Steven werden 44 repetities en 88
groepsrepetities gegeven. Ook werd in dit concoursjaar op 13 september de hele dag onder leiding van Steven
gerepeteerd in de VMBO‐school in Swalmen. Daar Steven in de loop van het jaar enkele keren verhinderd was,
verzorgde Richard Bonné drie repetities. Oud‐dirigent Dominique Schreurs verzorgde dit jaar één repetitie,
toen Steven aan het eind van het jaar voor enige tijd rust moest houden vanwege ernstige rugklachten.
In 2003 werden door de harmonie verschillende concerten verzorgd. Zo was er een geslaagd
Nieuwjaarsconcert op 12 januari en op 15 februari het Carnavalsconcert. Samen met collega‐verenigingen uit
Ambt Montfort werd deelgenomen aan het door de harmonie georganiseerde Gemeenteconcert op 30 maart
waarbij Frans Scheepers de concerten van de verenigingen beoordeelde. Aan het MLS werd door de harmonie
in 2003 niet deelgenomen. Het concert op het Zomerfeest op 12 juli was de officiële afsluiting van het seizoen.
Uiteraard werden in het kader van de voorbereiding op het bondsconcours meerdere concerten verzorgd. Op
24 mei verzorgden we samen met Nieuwenhagen een concert in De Beuk. Op 22 juni reisden we voor een
concert naar Horst en op 28 september werd het muzikale peil van de harmonie in Maaseik getoetst door
Norbert Nozy. Op 12 oktober speelden we het concoursprogramma in Treebeek en op 19 oktober in Posterholt,
tijdens een concertavond samen met St. Joseph uit Weert.
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Op 25 oktober nam de harmonie deel aan het bondsconcours in de Maaspoort in Venlo. Na maanden van
intensieve voorbereiding waren de verwachtingen hoog gespannen. Uiteindelijk werd met 87,33 punten (314,5
punten in de oude telling) een eerste prijs behaald. Bij terugkomst in Posterholt werd 's nachts in de
Rembrandtzaal nog feest gevierd. Daags na het concours trok de harmonie in een feestelijke optocht door het
dorp, na een stevig ontbijt van spek met eieren en klumpus. Op 7 november werd de concoursreceptie
gehouden.
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap
Posterholt. Zo werd op 3 maart deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje en op 30 april aan de
optocht b.g.v. Koninginnedag. Op 27 april begeleidde de harmonie pastoor Rietjens naar de kerk bij
gelegenheid van zijn 50‐jarig priesterfeest. Op 6 september trok de harmonie door het dorp b.g.v. de opening
van de zomerkermis, op 8 november werd deelgenomen aan de Sint‐Maartensoptocht en op 16 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, dit jaar wegens ziekte van Steven onder leiding van Dominique Schreurs.
Ook dit jaar kon de harmonie weer een aantal bruidsparen middels een serenade muzikaal feliciteren, waarvan
drie binnen de harmonie: één gouden echtpaar, namelijk Pierre en Toos van Bree‐Boom, één zilveren echtpaar,
te weten Jos en Lydia Cals en het kersverse bruidspaar Wiel van den Borgh‐Dandan. Ook aan de gouden
echtparen Ridderbeek‐Bakkes, Meijers, ten Berge en Cuypers‐Demarteau werd een muzikale hulde gebracht.
Op 15 maart werd een serenade gebracht aan onze commissaris Sjeng Geelen vanwege zijn 80e verjaardag.
Voorafgaand aan de optocht met Koninginnedag werd in De Beuk een serenade gebracht aan de in het
verleden koninklijk gedecoreerden in de gemeente Ambt Montfort. De met een lintje onderscheiden Willie
Michon werd extra gehuldigd.
Op 2 juli verzorgde de harmonie de muzikale opluistering van de uitvaartdienst van ons trouwe lid Thuur van
Bree. Ook werd muzikaal afscheid van hem genomen op de begraafplaats. Thuur was 58 jaar een zeer trouw
lid. Op 8 augustus nam een delegatie van de harmonie tijdens de uitvaartdienst afscheid van Paul Ridderbeek.
Paul was aspirant‐lid en werkte mee aan activiteiten. De harmonie zal hun naam in dierbare herinnering dragen.
De harmoniekas werd op verschillende manieren weer gevuld. Als grootste inkomstenbron mag nog steeds de
oud papieractie genoemd worden, maar ook de paaseierenactie, de Anjerloten, de wekelijkse lotto en natuur‐
lijk 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.
Dit jaar was er ook weer de speurtocht. Op initiatief van enkele, voornamelijk jeugdige, leden liep in de avond
van 25 januari een grote groep een avontuurlijke tocht rond en in Posterholt, waarbij onderweg allerlei raadsels
en opdrachten moesten worden opgelost en uitgevoerd.
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, gezellig doorgebracht. Een groep jeugdige leden nam dit jaar de organisatie van Jan van
Birgelen en Nelly Konings, die dit feest jarenlang hebben georganiseerd, over. Ze werden hiervoor nog eens
extra bedankt. Ook was er dit jaar weer de traditionele huldiging van jubilarissen. Frank Palmen, Hanneke
Drohm en Peter Thegels werden gehuldigd vanwege hun 12½‐jarig lidmaatschap, Richard Bonné was 25 jaar lid
en Thuur en Albert van Bree kregen het insigne en de bijbehorende oorkonde vanwege hun 40‐jarig
lidmaatschap. Karin Poels was die dag verhinderd, maar zij werd in februari 2004 alsnog na een repetitie
gehuldigd voor haar 12½‐jarig lidmaatschap.
De Vrienden van de Harmonie organiseerden dit jaar op 13 april weer een culinaire wandeltocht.
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Het Onderling Solisten‐ en Ensembles Concours (OSEC) werd in 2003 niet georganiseerd, maar er werden
initiatieven ontplooid om dit concours in 2004 weer nieuw leven in te blazen.
Aan het einde van dit jaarverslag gekomen, kunnen we weer terugkijken op een zeer druk verenigingsjaar. Zo‐
als steeds vragen alle activiteiten een voortdurende inspanning van alle leden, zowel muzikanten, bestuursle‐
den als werkers op de achtergrond. Laten we met zijn allen de schouders blijven zetten onder deze vereniging.
Alleen wanneer iedereen structureel meewerkt aan de opbouw van de harmonie, kan onze vereniging groeien
en bloeien.
Posterholt, maart 2003
Wim Veelen, secretaris
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