HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT
JAARVERSLAG 2005
In dit verslag wordt teruggeblikt op de evenementen die in het jaar 2005 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 2005 telde de vereniging in totaal 205 leden. Het harmonieorkest bestond uit 88
muzikanten. Maar liefst 76 aspirant‐leden namen deel aan de muziekopleiding binnen de harmonie of bij Krea‐
to. Behalve de commissaris, de beschermheer en de porte‐drapeau telde de harmonie ook nog 3 ereleden en 9
leden van verdienste, 17 bijzondere leden, 2 niet‐actief spelende leden en 10 bestuursleden. Drie bestuursleden
zijn tevens muzikant.
Tijdens de jaarvergadering op 11 maart werden Peter Thegels en Sjra Schenk voor een nieuwe periode be‐
noemd tot bestuurslid. Wiel Smeets nam afscheid van het bestuur en werd benoemd tot erelid van de vereni‐
ging. Nelly Konings‐van Gennep werd ‐na een afwezigheid van een jaar‐ door de vergadering weer gekozen tot
bestuurslid.
De jeugdharmonie, onder leiding van dirigent Harald Suilen, verzorgde verschillende concerten. Zo werd op 22
januari een carnavalsconcert verzorgd. De H. Mis op Paasmaandag 28 maart en de Communiemis op 1 mei wer‐
den ook dit jaar weer muzikaal opgeluisterd. Op 22 mei werd een concert verzorgd in Kempen (D) en op 23 ok‐
tober in Roggel. Op 6 november werd door de jeugdorkesten van St. Odiliënberg, Maasniel, Ohé en Laak 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. Op dat moment stonden er maar liefst 150
muzikanten op het podium. In de grote carnavalsoptocht op 7 februari waren zij van de partij, evenals in de
carnavalsoptocht van de basisschool op 4 februari. Buiten de extra repetities werd eenmaal per twee weken
een uur en een kwartier gerepeteerd. In totaal werden dit jaar 28 repetities gehouden. Het jaarlijkse weekend
van de jeugdharmonie werd dit jaar gehouden op 14 en 15 mei, inclusief barbecue, uitstapje en overnachting.
Het muzikaal kunnen van de leden in opleiding hebben we kunnen beluisteren tijdens de voorspeeldag van
Kreato op 27 november. De jeugdharmonie verzorgde als afsluiting van deze voorspeeldag nog een klein con‐
cert, samen met alle muzikanten van die dag, inclusief de blokfluiters.
De drumband van de harmonie repeteerde dit jaar bijna elke veertien dagen. Deze groep begeleidt de harmo‐
nie bij optochten.
De harmonie heeft dit jaar 47 keren gerepeteerd. Onder leiding van Steven werden 43 repetities gegeven. Daar
Steven in de loop van het jaar enkele keren verhinderd was, verzorgden Richard Bonné en Dominique Schreurs
ieder twee repetities.
Door de harmonie werden verschillende concerten verzorgd. Zo was er op 22 januari het Carnavalsconcert. Het
muzikale hoogtepunt lag dit jaar bij het Zomerfeest, dat een geheel andere opzet kreeg. Gekozen werd voor
een thema‐avond met als titel Celtic Experience op 1 juli. In een goed gevulde sporthal verzorgde de harmonie
samen met het combo Fermate, de vocalisten Linda Smeets en Stan Peters en de Coriovallum Pipeband een
avondvullend programma. Op 2 juli trad de groep Draan en de Janse Bagge Bend op. Op 2 oktober verzorgde de
harmonie samen met de harmonie uit Treebeek een geslaagd concert in De Beuk.
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap
Posterholt. Zo werd op 7 februari deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje en op 30 april aan de
optocht b.g.v. Koninginnedag. Tijdens deze laatste optocht droeg Piet Creemers na jarenlang de drapeau ge‐
dragen te hebben deze taak over aan Ger Schmetzer. Op 2e Paasdag 28 maart bracht de harmonie een serena‐
de aan pastoor Kuppens bij gelegenheid van zijn 50‐jarig priesterfeest en op 24 mei bracht de harmonie een
serenade aan het gouden bruidspaar Nelis en Toos Creemers‐Derikx. Op 9 april was er voor een kleine groep
deelnemers een gezellige wandelspeurtocht. Op 3 september trok de harmonie door het dorp b.g.v. de ope‐
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ning van de zomerkermis, op 5 november werd deelgenomen aan de Sint‐Maartensoptocht en op 13 november
werd Sinterklaas met muziek naar De Beuk begeleid. Op 2e kerstdag verzorgde de harmonie in de kerk de mu‐
zikale opluistering van de H. Mis. Na de repetitie van 21 oktober werd aan de hout‐ en koperblazers instructie
gegeven over de verzorging van hun instrument.
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. De hele avond stond in het teken van het casino en menigeen heeft dan ook een gokje
gewaagd. Tijdens het Ceciliafeest was er weer de traditionele huldiging van jubilarissen. De volgende leden
werden door burgemeester H. Evers van Ambt Montfort onderscheiden met het bondsinsigne vanwege hun
12½‐jarig lidmaatschap van de vereniging: Karin Bustin, Huub Cuipers, Yvonne van Kruchten en Jo van Kruch‐
ten. Twee jubilarissen ontvingen een bondsinsigne vanwege hun 60‐jarig lidmaatschap: Pierre van Bree en Sjra
Muizers. Deze laatste werd door de Sport‐ en Cultuurraad Posterholt ook nog onderscheiden met de gouden
legpenning. Pierre van Bree werd door het bestuur van de harmonie benoemd tot Erelid van de vereniging. Op
21 oktober werd Truus Bonné‐Smulders benoemd tot lid van verdienste van de harmonie.
De Vrienden van de Harmonie organiseerden dit jaar op 20 maart de jaarlijkse culinaire wandeltocht. Na de re‐
petitie van 21 januari boden de Vrienden een vette cheque van € 5000,‐ aan de harmonie aan.
Posterholt, maart 2006
Wim Veelen, secretaris
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