HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT
JAARVERSLAG 2004
In dit verslag wordt teruggeblikt op de evenementen die in het jaar 2004 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 2004 telde de vereniging in totaal 198 leden. Het harmonieorkest bestond uit 82 mu‐
zikanten. Maar liefst 83 aspirant‐leden namen deel aan de muziekopleiding binnen de harmonie of bij Kreato.
Behalve de commissaris en de beschermheer telde de harmonie ook nog 1 erelid en 7 leden van verdienste, 17
bijzondere leden, 2 niet‐actief spelende leden en 10 bestuursleden. Vier bestuursleden zijn tevens muzikant.
Tijdens de jaarvergadering op 2 april werden Jan Ramakers en Huub Cuipers gekozen als bestuurslid. Debbie
Könings, Jo v Kruchten en Nelly Konings‐v Gennep stelden zich niet meer herkiesbaar als bestuurslid. Gerrit vd
Elzen had enige tijd geleden zijn functie als bestuurslid neergelegd. Op 12 november werd een ledenvergade‐
ring gehouden met als belangrijkste agendapunten concertreis en aanpassing statuten.
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 verzorgd. De H. Mis op Paasmaandag 12 april en de Communiemis
op 2 mei werden ook dit jaar weer muzikaal opgeluisterd. Op 14 maart werd een concert verzorgd tijdens de
Posterse Middag in De Beuk. Op 7 november werd door de jeugdorkesten van Sint Joost en Posterholt een
concert gegeven in de Beuk. In de grote carnavalsoptocht op 23 februari waren zij van de partij, evenals in de
carnavalsoptocht van de basisschool op 20 februari. Buiten de extra repetities werd eenmaal per twee weken
een uur en een kwartier gerepeteerd. In totaal werden dit jaar 32 repetities gehouden. Op 28 november was er
een groots opgezet concours voor jeugdorkesten in De Beuk, waar de jeugdharmonie ook aan deelnam. De
organisatie oogstte veel lof over de goede organisatie en de ontspannen sfeer gedurende de hele dag. Ui‐
teraard werd ook weer een concert verzorgd op het Zomerfeest van de harmonie op 10 juli. Het jaarlijkse uit‐
stapje van de jeugdharmonie werd dit jaar gehouden op 29, 30 en 31 mei.

Het muzikaal kunnen van de leden in opleiding hebben we kunnen beluisteren tijdens de voorspeeldag van
Kreato op 21 november. De jeugdharmonie verzorgde als afsluiting van deze voorspeeldag nog een klein con‐
cert, samen met alle muzikanten van die dag.
De harmonie heeft dit jaar 48 keren gerepeteerd. Onder leiding van Steven werden 44 repetities gegeven.
Groepsrepetities werden dit jaar niet gehouden, maar het begintijdstip van de repetitie werd vervroegd naar
19.30 uur. Daar Steven in de loop van het jaar enkele keren verhinderd was, verzorgde Richard Bonné één repe‐
titie. Dominique Schreurs verzorgde dit jaar drie repetities.
In 2004 werden door de harmonie verschillende concerten verzorgd. Zo was er op 7 februari het Carnavalscon‐
cert. Samen met collega‐verenigingen uit Ambt Montfort werd op 28 maart deelgenomen aan het door de
harmonie georganiseerde Gemeenteconcert. Op 14 maart werd door de parochie in het kader van het 200‐jarig
bestaan van de parochie een Posterse Middag georganiseerd in De Beuk, waar de harmonie ook een concert
verzorgde. Op 9 mei werd het OSEC gehouden, waaraan een groot aantal leden deelnam. Het concert op het
Zomerfeest op 10 juli was de officiële afsluiting van het seizoen. Op 3 oktober verzorgde de harmonie samen
met Linne een geslaagd concert in De Beuk. Het muzikale hoogtepunt van 2004 lag ongetwijfeld op 22 mei,
toen de harmonie samen met het Koninklijk Roermonds Mannenkoor, het mannenkoor Venlona uit Venlo, een
dameskoor en drie solisten in een uitverkochte Oranjerie onder leiding van Steven Walker en Wim Scheepers
een groots galaconcert verzorgde.
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap
Posterholt. Zo werd op 23 februari deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje en op 30 april aan

harmonie Wilhelmina Posterholt - jaarverslag 2004

pagina 1 van 2

de optocht b.g.v. Koninginnedag. Op 13 juni begeleidde de harmonie kapelaan Bodden naar de kerk bij gele‐
genheid van zijn eerste H. Mis in Posterholt. Aansluitend nam de harmonie deel aan de Sacramentsprocessie
die bij gelegenheid van het 200‐jarig bestaan van de parochie éénmalig werd gehouden. Op 4 september trok
de harmonie door het dorp b.g.v. de opening van de zomerkermis, op 6 november werd deelgenomen aan de
Sint‐Maartensoptocht en op 14 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 middels een serenade muzikaal feliciteren, waarvan
twee binnen de harmonie: de bruidsparen Oliver Piper en Martine vd Venne én Gerlon Cuipers en Vicky Vos.
Ook aan de gouden echtparen Wolters‐Bakkes en Thegels werd een muzikale hulde gebracht. Op 15 februari
werd een serenade gebracht aan ons lid Klaus Schmitz die uitgeroepen werd als prins Klaus I van de Biemösje.
Op 24 april verzorgde de harmonie de muzikale opluistering van de uitvaartdienst van commissaris Sjeng Gee‐
len. In het verleden was Sjeng bestuurslid en sinds 1993 was hij commissaris. De harmonie zal zijn naam in dier‐
bare 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 brengen het nodige geld op.
De ledenbinding werd ook dit jaar niet vergeten. Denk aan 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 opge‐
luisterd, werd de avond in De Beuk met een koud en warm buffet, muziek en sketches door harmonieleden,
gezellig doorgebracht. Ook was er dit jaar weer de traditionele huldiging van jubilarissen. Pier Boosten, Truus
Bonné‐Smulders, Dennis Bustin, Victorine Derix, Nelly Konings‐v Gennep, Dieter Küsters en Maaike Peters wer‐
den gehuldigd vanwege hun 12½‐jarig lidmaatschap, Eric Moors en Jan vd Varst waren 25 jaar lid, Jan Hendrikx
was 40 jaar lid en Pierre Meijers kreeg een bijzondere hangpenning vanwege zijn 80‐jarig lidmaatschap.
De Vrienden van de Harmonie organiseerden dit jaar op 25 april weer een culinaire wandeltocht.
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,
dan kunnen de jeugdharmonie en harmonie blijven groeien en bloeien.
Posterholt, maart 2004
Wim Veelen, secretaris
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