HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT
JAARVERSLAG 2007
In dit verslag wordt teruggeblikt op de evenementen die in het jaar 2007 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 2007 telde de vereniging in totaal 205 leden. Het harmonieorkest bestond uit 74 mu‐
zikanten. Er namen 67 aspirant‐leden namen deel aan de muziekopleiding binnen de harmonie of bij Kreato. De
slagwerkgroep bestaat uit 11 leden, waarvan er 4 ook actief spelend lid zijn. Behalve de commissaris, de be‐
schermheer en de porte‐drapeau telde de harmonie ook nog 1 erelid en 10 leden van verdienste, 12 bijzondere
leden, 11 niet‐actief spelende leden, 9 vrijwilligers en 10 bestuursleden. Drie bestuursleden zijn tevens muzikant.
Tijdens de jaarvergadering op 23 maart werd Jan van Birgelen herbenoemd als bestuurslid. Vanaf die datum
maakt Giel Geraeds geen deel meer uit van het Algemeen Bestuur na zijn benoeming tot beschermheer in de‐
cember 2006. Gerda Nijssen‐van Kruchten koos er in het najaar voor om haar zelfgevraagde proefperiode als
penningmeester niet te verlengen. Tijdens een korte ledenvergadering op 12 oktober werd Har Schmitz geko‐
zen tot bestuurslid.
De jeugdharmonie, onder leiding van dirigent Jan Vossen, verzorgde verschillende concerten. Zo werd op 3
februari deelgenomen aan het carnavalsconcert. De Communiemis op 6 mei werd ook dit jaar weer muzikaal
opgeluisterd. Op 22 april werd een concert verzorgd tijdens een jeugdorkestenfestival in Hoensbroek en op 14
oktober werd een concert gegeven in Beegden. Op 11 november werd door de jeugdorkesten van Kessenich en
Maasniel en Posterholt een concertmiddag verzorgd in De Beuk. Aan het einde van de middag werd er door de
muzikanten van alle deelnemende orkesten een gezamenlijk werk uitgevoerd. In de grote carnavalsoptocht op
19 februari waren zij van de partij, evenals in de carnavalsoptocht van de basisschool op 16 februari. Op 23 juni
was er voor de harmonie en de jeugdharmonie het concert tijdens het Zomerfeest en op 26 en 27 mei het tradi‐
tionele gezellige weekend voor de leden van de jeugdharmonie. Op 22 december verzorgde de jeugdharmonie
een gedeelte van het Kerstconcert, waarbij de mensen in de zaal werden uitgenodigd mee te zingen. Op 5 ok‐
tober was er voor de jeugdharmonie een groot podium in de sporthal, waar de jeugdige muzikanten met enke‐
le werken het Promsconcert openden. Buiten de extra repetities werd eenmaal per twee weken een uur en
een kwartier gerepeteerd. In totaal werden dit jaar 35 repetities gehouden. Na de zomervakantie ging de
jeugdharmonie elke week repeteren.
Op 9 november was een aantal leden van de harmonie te gast op de basisschool. De kinderen van groep 3 t/m
8 maakten zo op een interactieve manier kennis met de activiteiten van de harmonie.
Het muzikaal kunnen van de leden in opleiding hebben we kunnen beluisteren tijdens de voorspeeldag van
Kreato op 2 december. De jeugdharmonie verzorgde als afsluiting van deze voorspeeldag nog een klein con‐
cert, samen met alle muzikanten van die dag, inclusief de blokfluiters.
Op 20 april namen veel leden van de jeugdharmonie en de harmonie deel aan het eerste Muziekscala. Het po‐
dium was die dag voor de leden waarop ze konden laten zien en horen wat ze muzikaal in huis hadden. Het
werd een geweldige happening, solistisch en in ensembles. Muziek van hoog niveau, waarbij het showelement
niet ontbrak.
De slagwerkgroep van de harmonie, die inmiddels uit 11 leden bestaat, repeteerde dit jaar onder leiding van
Frank Evers 15 keer. Deze groep begeleidt de harmonie bij optochten.
De harmonie heeft dit jaar 45 keren gerepeteerd. Onder leiding van Bram Sniekers werden 27 repetities gege‐
ven. Daar Bram halverwege het jaar een benoeming als dirigent in Spanje aanvaardde en daardoor verscheide‐
ne keren verhinderd was om de repetitie te verzorgen, werden enkele repetities door andere dirigenten ver‐
zorgd. Bram nam op de repetitie van 2 november afscheid. Hij was ruim een jaar dirigent van Wilhelmina Pos‐
terholt. Er werd door het bestuur en de muziekcommissie gekozen voor een interim‐dirigent in de persoon van
Theo Wolters. Deze zou in elk geval tot en met de concoursdeelname in 2008 blijven. Door verplichtingen in
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het buitenland kon Theo vanaf oktober slechts 6 repetities verzorgen. De harmonie stond in het afgelopen jaar
dan ook regelmatig onder leiding van gastdirigenten: Richard Bonné (5x), Jan Vossen (1x), Jean‐Pierre Cnoops
(2x) , Rob (geen achternaam meer bekend) (1x) en Harry Vorselen (3x).
Door de harmonie werden verschillende concerten verzorgd. Zo was er op 3 februari het Carnavalsconcert. Op
15 april werd een concert verzorgd in De Beuk, samen met harmonie Aurora uit Grevenbicht en op 13 mei een
concert met fanfare St. Wiro Reutje en fanfare Eensgezindheid Maasbracht‐Beek. Op 5 oktober was er het
Promsconcert. Dit was tevens het afscheidsconcert van Bram. De harmonie verzorgde onder zijn leiding een
muzikaal en visueel spetterend programma, samen met de solisten Renée van Wegberg en Rian Pasmans, or‐
kest Vivelevink en de dansgroep Flex.

Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap
Posterholt. Zo werd op 19 februari deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje en op 30 april aan
de optocht b.g.v. Koninginnedag. Op 4 mei verzorgde de harmonie de muzikale opluistering bij de dodenher‐
denking bij het Indiëmonument.
Op 21 juli bracht de harmonie een serenade aan het gouden bruidspaar Harrie en Mia Smeets‐Welters en op 10
september aan het gouden bruidspaar Casj en Fien Schoenmakers‐Boesten. Op 10 november werd deelgeno‐
men aan de Sint‐Maartensoptocht en op 18 november werd Sinterklaas met muziek naar De Beuk begeleid. Op
1e kerstdag verzorgde de harmonie in de kerk de muzikale opluistering van de H. Mis.
Ter afsluiting van het jaar 2007 verzorgde de harmonie op 22 december in De Beuk een zeer druk bezocht
Kerstconcert met als solist Floris Onstwedder op trompet.
Op 4 oktober overleed op 95‐jarige leeftijd Pierre Meijers. Hij was met 83 lidmaatschapsjaren een icoon binnen
de harmonie. Tijdens de Ceciliamis op 17 november werd muzikaal afscheid genomen van ons oudste erelid. Hij
zal voor altijd in onze gedachten zijn.
De harmoniekas werd op verschillende manieren weer gevuld. De grootste inkomstenbronnen zijn het buffet
op de vrijdagavond en tijdens concerten en evenementen, de gemeentelijke subsidie en de oud‐papieractie,
maar ook de paaseierenactie, de verkoop van de Anjerloten, de verhuur van tent en podium en de wekelijkse
lotto brengen het nodige geld op. Het zijn nog altijd de leden die zorgen voor deze winstgevende taken, samen
met de gewaardeerde inspanningen van de grote groep vrijwilligers.
Op de vrijdag na carnaval waren er weer haringen en met Pasen werden de nodige eieren gegeten. Op 6 janua‐
ri was er een drukbezochte en gezellige reünie van de concertreis naar Duitsland.
Uiteraard was er ook dit jaar weer een Caeciliafeest. Na de H. Mis, die tevens de zeswekendienst van Pierre
Meijers was, werd op 17 november de avond in De Beuk met een koud en warm buffet gezellig doorgebracht.
De hele avond stond in het teken van de karaoke en menig lid waagde een poging om live te zingen. Har van
der Varst werd die avond onderscheiden met het bondsinsigne vanwege zijn 50‐jarig lidmaatschap. Hij ontving
bovendien het Wilhelmina‐insigne. Saskia Cals, die 12½ jaar lid was, werd enkele weken later tijdens een repeti‐
tie gehuldigd.
De Vrienden van de Harmonie organiseerden dit jaar op 1 april de jaarlijkse culinaire wandeltocht. De harmonie
mocht dit jaar tijdens het Kerstconcert een cheque van € 4.500,‐ van de Vrienden ontvangen.
Posterholt, april 2008
Wim Veelen, secretaris
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