HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT
JAARVERSLAG 2001
In dit verslag wordt teruggeblikt op de evenementen die in het jaar 2001 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 2001 telde de vereniging in totaal 229 leden. Het harmonieorkest bestond uit 82 mu‐
zikanten. Maar liefst 104 aspirant‐leden namen deel aan de muziekopleiding binnen de harmonie of bij Kreato.
Behalve de commissaris en de beschermheer telde de harmonie ook nog 4 ereleden en 7 leden van verdienste,
21 bijzondere leden, 1 niet‐actief spelend lid en 13 bestuursleden. Vijf bestuursleden zijn tevens muzikant. In
totaal dus 229 mensen die samen de harmoniefamilie vormen.
Tijdens de jaarvergadering op 9 maart werden na schriftelijke stemming Gerrit van den Elzen, Wiel Smeets en
Peter Thegels herkozen als bestuurslid en werd Jos Cuypers gekozen tot nieuw bestuurslid. Deze laatste deel‐
de het bestuur echter een week na de vergadering mede, dat hij bij nader inzien toch geen deel wenste uit te
maken van het bestuur. Dit besluit werd gemotiveerd in een uitvoerig schrijven aan het bestuur. Oliver Piper
moest in juni wegens tijdgebrek zijn functie als bestuurslid opgeven. In de korte tijd dat hij bestuurslid was
heeft hij veel werkzaamheden ver
richt. De voorzitter overhandigde hem tijdens een repetitie als dank een fles Wilhelminawijn.
Tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering op 19 oktober werden Jo van Kruchten en Debbie Konings bij accla‐
matie gekozen tot bestuurslid.
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 10 februari een carnavalsconcert gegeven met een schitterende humoristische en muzikale show.
De H. Mis op Paasmaandag 16 april en de Communiemis op 6 mei werden ook dit jaar weer muzikaal opgeluis‐
terd.
Op 29 december werd deelgenomen aan het Oudejaarsconcert en op 11 november samen met Kessenich en
Swalmen aan een concert voor jeugdorkesten in de Beuk. Op deze middag werd ook de eerste officiële
groepsfoto van de jeugdharmonie gemaakt. Deze wordt nog als herinnering aan elk lid aangeboden. Op 10 juni
brachten zij een aubade aan pastoor Kuppens bij gelegenheid van zijn 25‐jarig jubileum als pastoor in Poster‐
holt.
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. Echter, in de
aanloop naar het concours voor jeugdorkesten op 28 april in Maasbracht werd vanaf januari wekelijks gerepe‐
teerd. Al deze inspanningen resulteerden in een bijzonder fraaie waardering door de juryleden Jean‐Pierre
Cnoops en Harry Vorselen. Met het predikaat goed werd de 52 leden tellende jeugdharmonie feestelijk ontvan‐
gen in De Beuk. Als herinnering aan hun optreden ontvingen alle deelnemers van het bestuur een cd met daar‐
op de uitgevoerde concourswerken. Leden en dirigent: proficiat met dit resultaat.
Uiteraard werd ook weer een concert verzorgd op het Zomerfeest van de harmonie op 23 juni. Bij gelegenheid
van het 50‐jarig wijdingsfeest van de St.‐Matthiaskerk op 16 december werd de jeugdharmonie door het orga‐
nisatiecomité uitgenodigd om deze viering muzikaal op te luisteren.
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.
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In 2001 werden door de harmonie verschillende concerten verzorgd. Zo was er een geslaagd Oudejaarsconcert
op 29 december, waarmee tevens het muzikale verenigingsjaar werd afgesloten. Het Posterholts Gemengd
Koor voerde samen met de harmonie enkele werken uit. Verder was er een druk bezocht Carnavalsconcert op
10 februari en werd samen met collega‐verenigingen uit Ambt Montfort deelgenomen aan het door de harmo‐
nie georganiseerde Gemeenteconcert op 1 april waarbij Frans Scheepers de concerten van de verenigingen
beoordeelde. Er was ook nog een inhaal‐Roergalmconcert op 31 maart in Herkenbosch en een concert in de
feesttent op 27 mei in Karken bij gelegenheid van de Kreatomanifestatie. Aan het MLS werd door de harmonie
in 2001 niet deelgenomen.
Op 5 oktober werd tijdens een zeer gezellige concertavond de vriendschapsband met harmonie L'Echo des
Montagnes uit Tilburg aangehaald en 2 dagen later schitterde onze dirigent Steven Walker tijdens een mara‐
thonconcert in De Beuk. Hij verzorgde met zijn vier harmonieën uit Posterholt, Opgrimbie, Blerick en Horst een
mooie en muzikaal zeer hoogstaande concertavond.
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap
Posterholt. Zo werd op 26 februari deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje en op 30 april aan
de optocht b.g.v. Koninginnedag. Op 1 september trok de harmonie door het dorp b.g.v. de opening van de
zomerkermis, op 10 november werd deelgenomen aan de Sint‐Maartensoptocht en op 18 november werd Sin‐
terklaas met muziek naar De Beuk begeleid. Op 2e kerstdag verzorgde de harmonie in de kerk de muzikale op‐
luistering van de H. Mis. Het aantal serenades b.g.v. een gouden bruiloft was groot: ook dit jaar kon de harmo‐
nie maar liefst 6 keer een bruidspaar muzikaal feliciteren. Het waren de gouden echtparen Vossen‐Hövelings,
Meijers‐Theunissen, Knoben‐Schmitz, Derikx‐Vonck, Hoeben‐van Helden en Bakkes‐Wolters.
Ook werd in De Beuk na de repetitie op 16 februari nog een serenade gebracht aan onze beschermheer Harrie
Bosch bij gelegenheid van zijn 80e verjaardag en op 27 april aan de koninklijk onderscheiden Jan Bakkes. Op
zondag 10 juni vergezelden we pastoor Kuppens in een feestelijke optocht van de kerk naar De Beuk, bij gele‐
genheid van zijn 25‐jarig jubileum als pastoor in Posterholt en op 27 december konden we na de repetitie Jeu
Veelen in De Beuk middels een serenade feliciteren met zijn hoge pauselijke onderscheiding.
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 en de wekelijkse lotto brachten veel geld op. Het Zomerfeest werd weer druk bezocht. Verder ver‐
leende de harmonie nog hulp in De Beuk bij de grote lokale tv‐actie ten behoeve van de kerkrestauratie en bij
de entree van de jaarlijkse braderie, waarvan de opbrengst ook bestemd was voor de kerkrestauratie.
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.
Ook dit jaar werden weer verscheidene jubilarissen gehuldigd: Pierre Pernot (70 jaar lid) en Iris Palmen, Stan
Derix, Fleur Voesten en Martin Fijten, allen 12½ jaar lid.
De Vrienden van de Harmonie organiseerden dit jaar op 11 maart weer een culinaire wandeltocht. Jan Rama‐
kers, voorzitter van de Vrienden, kon tijdens het Oudejaarsconcert aan de voorzitter van de harmonie een be‐
drag van 4500 Euro (ca. fl. 10.000,‐) overhandigen.
Het Onderling Solisten‐ en Ensembles Concours (OSEC) op 20 mei telde dit jaar ruim 50 muzikanten die een
solistisch optreden verzorgden, dan wel optraden in een duo, trio of kwartet. De muzikale prestaties werden
beoordeeld door Sonja Soons.
Op 27 oktober namen 12 leden van de harmonie deel aan een play‐in in Opgrimbie. In het najaar werd Het Ver‐
dreet van Postert, waarin veel leden van de harmonie meespelen, Limburgs kampioen op het Zaate
Hermeniekes Konkoers.
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De privatisering van De Beuk is afgerond. Het beheer van De Beuk is per 1 oktober voor een periode van twee
jaar ondergebracht in een beheerstichting.
Voor de dames in de harmonie kwamen er in plaats van uniformrokken nu uniformbroeken.
Aan het einde van dit jaarverslag gekomen, kunnen we terugkijken op een zeer druk verenigingsjaar. Zoals
steeds vragen alle activiteiten vragen een voortdurende inspanning van alle leden, zowel muzikanten, be‐
stuursleden als werkers op de achtergrond. Een inspanning die alleen geleverd kan worden wanneer de sfeer
binnen de vereniging goed is en men bereid is de handen uit de mouwen te steken. Gelukkig is de sfeer binnen
de harmonie goed. Laten we met ons allen de schouders blijven zetten onder zowel het muzikale aspect als
ook onder de activiteiten in de voorwaarden scheppende sfeer. Alleen dán kan inspanning ook ontspanning
zijn en alleen dán kan onze harmonie blijven groeien én bloeien!
Roermond, februari 2002
Wim Veelen, secretaris
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