HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT
JAARVERSLAG 2006
In dit verslag wordt teruggeblikt op de evenementen die in het jaar 2006 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 2006 telde de vereniging in totaal 200 leden. Het harmonieorkest bestond uit 80
muzikanten. Maar liefst 75 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 2 ereleden en
10 leden van verdienste, 16 bijzondere leden, 2 niet‐actief spelende leden en 8 bestuursleden. Drie bestuursle‐
den zijn tevens muzikant.
Tijdens de jaarvergadering op 24 maart werd afscheid genomen van Sjra Schenk die zijn functie als voorzitter
neerlegde. Hij vervulde vanaf mei 2000 deze functie. Sjra werd door de vereniging benoemd tot Lid van Ver‐
dienste. De vereniging koos vervolgens Mart Janssen tot nieuwe voorzitter. Dieter Küsters en Wim Veelen
werden door de vereniging herbenoemd als bestuurslid.
Tijdens het Nieuwjaarsconcert op 7 januari droeg Harald Suilen de dirigeerstok van de jeugdharmonie over aan
Robbie Snoek. Harald is vanaf 1998 dirigent van de jeugdharmonie geweest. De jeugdharmonie, onder leiding
van hun nieuwe dirigent Robbie Snoek, verzorgde verschillende concerten. Zo werd op 11 februari een carna‐
valsconcert verzorgd. De Communiemis op 7 mei werd ook dit jaar weer muzikaal opgeluisterd. Op 17 juni werd
een concert verzorgd in De Beuk en op 12 november werd door de jeugdorkesten van Geistingen (B), Pey 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 120
muzikanten op het podium. In de grote carnavalsoptocht op 27 februari waren zij van de partij, evenals in de
carnavalsoptocht van de basisschool op 24 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 in Bocholt (B) gehouden op 3, 4 en 5 juni. Aan het einde van het jaar vond
er weer een dirigentenwisseling plaats: Jan Vossen nam het dirigeerstokje over van Robbie Snoek. Deze ver‐
zorgde op 30 december met de jeugdharmonie een geslaagd Oudejaarsconcert.
Het muzikaal kunnen van de leden in opleiding hebben we kunnen beluisteren tijdens de voorspeeldag van
Kreato op 5 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, die inmiddels bestaat uit 9 leden, repeteerde dit jaar 15 keer. Deze groep bege‐
leidt de harmonie bij optochten.
De harmonie heeft dit jaar 44 keren gerepeteerd. Onder leiding van Steven Walker werden 21 repetities gege‐
ven. Daar Steven twee keer verhinderd was, verzorgde Dominique Schreurs deze repetities. Op 17 juni werd
tijdens een groots concert samen met de harmonie uit Heel in De Beuk afscheid genomen van dirigent Steven
Walker. Hij was sinds juli 1996 dirigent van onze vereniging. Hij werd in deze functie vanaf 23 juni opgevolgd
door Bram Sniekers. Onder leiding van Bram werd 19 keer gerepeteerd en twee keer onder leiding van Richard
Bonné.
Door de harmonie werden verschillende concerten verzorgd. Zo was er op 7 januari het Nieuwjaarsconcert en
op 11 februari het Carnavalsconcert. Op 8 oktober werd een concert verzorgd in De Beuk, samen met de har‐
monie uit Melick. Voor het eerst in het bestaan van de harmonie werd een meerdaagse concertreis gemaakt.
Van 19 t/m 22 oktober verbleef de harmonie in Zusmarshausen (D) en verzorgde een concert in Bobingen en
Meitingen.
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap
Posterholt. Zo werd op 24 februari deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje en op 29 april aan
de optocht b.g.v. Koninginnedag. Op 30 april verzorgde de harmonie de muzikale opluistering bij de onthulling
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van het Indiëmonument bij de kerk en ’s avonds werd een hulde gebracht aan het kampioenselftal van PSV’35.
Op 15 september bracht de harmonie een serenade aan het gouden bruidspaar Kolodziejak‐Janssen. Op 2 sep‐
tember trok de harmonie door het dorp b.g.v. de opening van de zomerkermis, op 11 november werd deelge‐
nomen aan de Sint‐Maartensoptocht en op 19 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. Ter afsluiting van het
jaar 2006 verzorgde de harmonie op 30 december in De Beuk een zeer druk bezocht Oudejaarsconcert met als
solist David Kutz op bastuba. Op 8 mei nam de harmonie tijdens de uitvaartdienst en op het kerkhof op muzika‐
le wijze afscheid van haar beschermheer Harrie Bosch. Harrie was vanaf 1992 beschermheer van de harmonie.
Hij zal voor altijd in onze gedachten zijn. Tijdens het Oudejaarsconcert werd Giel Geraeds als de nieuwe be‐
schermheer aan het publiek en de vereniging voorgesteld. Giel volgt in deze functie Harrie Bosch op. Tot zijn
opvolger als vice‐voorzitter werd door het bestuur Jan van Birgelen benoemd.
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 op 18 november de avond in De Beuk met een koud en warm buffet, muziek en een enkele
sketch, gezellig doorgebracht. De hele avond stond in het teken van het Wilde Westen en menigeen werd van
de stier geworpen. Tijdens het Ceciliafeest was er weer de traditionele huldiging van jubilarissen. De volgende
leden werden door de voorzitter onderscheiden met het bondsinsigne vanwege hun 12½‐jarig lidmaatschap
van de vereniging: Laura Vrancken, Nadine Karo, Linda Gielen, Jos Cals, Truike Boosten, Sally Bonné, Joyce
Bonné en Rik van Bree. Vanwege hun 25‐jarig lidmaatschap ontvingen Adriaan Palmboom en Richard Kruijtzer
een bondsinsigne.
De Vrienden van de Harmonie organiseerden dit jaar op 9 april de jaarlijkse culinaire wandeltocht. De harmonie
mocht dit jaar twee keer een cheque van € 5.000,‐ van de Vrienden ontvangen: één tijdens het Nieuwjaarscon‐
cert op 7 januari en één tijdens het Oudejaarsconcert op 30 december. Commissaris Jèn Geelen schonk tijdens
het Oudejaarsconcert een bedrag van € 2.000,‐.

Posterholt, maart 2007
Wim Veelen, secretaris
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