HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT
JAARVERSLAG 2011
In dit verslag wordt teruggeblikt en aandacht geschonken aan de activiteiten van de harmonie en de
jeugdharmonie in het jaar 2011.
Aan het einde van het jaar 2011 telde de vereniging in totaal 185 leden. Het harmonieorkest bestond uit
73 muzikanten. Er namen 53 aspirant‐leden deel aan de muziekopleiding binnen de harmonie of bij Kre‐
ato. De slagwerkgroep bestond uit 7 leden, waarvan er 3 ook meespeelden in het grote orkest c.q.
jeugdharmonie. Behalve de commissaris, de beschermheer en de porte‐drapeau telde de harmonie ook
nog 5 ereleden en 11 leden van verdienste, 11 bijzondere leden, 2 niet‐actief spelende leden, 18 vrijwil‐
ligers en 5 bestuursleden. Twee bestuursleden en 1 erelid zijn tevens muzikant.
Tijdens de jaarvergadering op 8 april 2011 werd het nieuwe beleidsplan door de commissie gepresen‐
teerd. Op 25 november was de presentatie van de nieuwe bestuurstructuur met commissies en werk‐
groepen.
De jeugdharmonie, onder leiding van dirigent Jan Vossen, verzorgde verschillende concerten. Zo werd
op 8 januari deelgenomen aan het Nieuwjaarsconcert. Op 10 april werd een concert verzorgd in Roer‐
mond. De Communiemis op 1 mei werd ook dit jaar weer muzikaal opgeluisterd. Op 16 oktober werd
een concert verzorgd tijdens een concertmiddag voor jeugdorkesten in De Beuk. In de grote carnavals‐
optocht op 7 maart waren zij van de partij, evenals in de carnavalsoptocht van de basisschool op 4
maart. Op 18 juni verzorgde de jeugdharmonie een concert tijdens het Zomerfeest en op 24 september
is de hele groep naar Bobbejaanland geweest. Tevens werd op 13 januari door de jeugd de traditionele
Nieuwjaarsborrel gehouden.
Elke week werd een uur en een kwartier gerepeteerd. Een uurtje vóór de repetitie van de jeugdharmo‐
nie repeteert de orkestklas.
Het muzikaal kunnen van de leden hebben we kunnen beluisteren tijdens het Muziekscala op 26 maart
en tijdens de voorspeeldag van Kreato op 4 december. De jeugdharmonie verzorgde als afsluiting van
deze voorspeeldag nog een klein concert, samen met alle muzikanten van die dag, inclusief de blokflui‐
ters.
De slagwerkgroep van de harmonie, die uit 7 leden bestaat, repeteerde ook dit jaar weer onder leiding
van Frank Evers wekelijks. Deze groep begeleidt de harmonie bij optochten en ze treden ook op tijdens
concerten van de harmonie in Posterholt.
Een van de hoogtepunten in 2011 was de concertreis eind juni naar Prüm. Een heel leuk, muzikaal en
geslaagd weekend, dat de onderlinge band heeft verstevigd.
Door de harmonie werden verschillende concerten verzorgd. Zo was er op 8 januari het Nieuwjaarscon‐
cert. Op deze avond werd de harmonie door de Vrienden verrast met hun jaarlijkse grote donatie. Op 16
april werd, samen met de harmonie uit Nieuwstadt, een concert verzorgd in de Beuk. Op 21 mei was er
een concertavond, samen met Harmonie Wilhelmina uit Wolder. Op 18 juni was er het Zomerfeest in
Posterholt.
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeen‐
schap Posterholt. Zo werd op 7 maart deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje. We had‐
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den trouwens binnen de harmonie drie prinsen in ons midden: Dennis van de Biemösje, Koen van de
Dorsjvlaegels en Ramon van de Feesnaeskes. Op 30 april waren we present bij de optocht b.g.v. Konin‐
ginnedag. Op 4 mei verzorgde de harmonie de muzikale opluistering bij de dodenherdenking bij het In‐
diëmonument. Op 26 augustus bracht de harmonie een serenade aan het gouden bruidspaar Piet en Mia
Creemers. Op 10 september werden Marcel en Peggy Bustin in Kerkrade verblijd met een serenade tij‐
dens hun bruiloft. Op 12 november werd deelgenomen aan de Sint‐Maartensoptocht en op 13 novem‐
ber werd Sinterklaas weer door een groot aantal muziekpieten, zowel van de jeugdharmonie als van de
grote harmonie, ingehaald in Posterholt. Op 1e kerstdag werd de H. Mis door een ensemble van de har‐
monie opgeluisterd.
De harmoniekas werd weer op verschillende manieren gevuld. De inkomstenbronnen zijn nog altijd de
buffetverkopen op de vrijdagavond en tijdens concerten en evenementen, de gemeentelijke subsidie en
de oud papieractie, maar ook de paaseierenactie, de verhuur van de tent en het podium en de wekelijk‐
se lotto brengen het nodige geld op. Gelukkig zijn het nog altijd de gewaardeerde inspanningen van de
leden, samen met een groep vrijwilligers, die zorgen dat dankzij deze activiteiten en evenementen de
harmoniekas voortdurend wordt gevuld.
Uiteraard was er ook weer het Ceciliafeest, en wel op zaterdag 26 november. De mensen, die het Cecilia‐
feest organiseren, hadden weer gezorgd voor een mooie en gezellige avond, dit alles in Franse stijl. Ook
waren er weer enkele jubilarissen. Marjan Cartigny, Yvonne Bakker, Jip Snellenberg, Max Jacobs, Leonne
Reijnders en Erwin Vrancken, allen 12½ jaar lid, Harrie Thegels, Donnie Ramakers en Marian van der
Vorst 40 jaar lid.
De Vrienden van de Harmonie organiseerden op 17 april de jaarlijkse culinaire wandeltocht. Op zaterdag
1 oktober werd een zeer geslaagde Italiaanse avond door de Vrienden georganiseerd, met culinaire
hoogstandjes en diverse soorten wijn. Alles uiteraard uit Italië.
De werkgroep jongeren heeft op de vrijdagavond na de repetitie regelmatig allerlei activiteiten georga‐
niseerd, zoals Nieuwjaarsborrel, tafelvoetbalcompetitie, discotheek bezoek, karaoke, barbecue en de
casinonight.

Posterholt, mei 2012
Marian van der Vorst, secretaris
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