HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT
JAARVERSLAG 2008
In dit verslag wordt teruggeblikt op de evenementen die in het jaar 2008 door de harmonie georganiseerd zijn of waar‐
aan de harmonie heeft deelgenomen. Ook wordt in dit verslag aandacht geschonken aan de activiteiten van de jeugd‐
harmonie.
Aan het einde van het jaar 2008 telde de vereniging in totaal 204 leden. Het harmonieorkest bestond uit 82 muzikanten.
Er namen 59 aspirant‐leden deel aan de muziekopleiding binnen de harmonie of bij Kreato. De slagwerkgroep bestond
uit 11 leden, waarvan er 4 ook meespeelden in het harmonieorkest. Behalve de commissaris, de beschermheer en de
porte‐drapeau telde de harmonie ook nog 3 ereleden en 11 leden van verdienste, 16 bijzondere leden, 5 niet‐actief spe‐
lende leden, 12 vrijwilligers en 7 bestuursleden. Drie bestuursleden en 1 erelid zijn tevens muzikant.
Tijdens de jaarvergadering op 4 april werd Jan Ramakers herbenoemd als bestuurslid en Lydia Cals werd gekozen tot
nieuw bestuurslid. Huub Cuipers stelde zich niet meer herkiesbaar. In de loop van het jaar beëindigde Lydia haar be‐
stuurslidmaatschap.
De jeugdharmonie, onder leiding van dirigent Jan Vossen, verzorgde verschillende concerten. Zo werd op 8 maart deel‐
genomen aan het Halfvastenconcert. De Communiemis op 4 mei werd ook dit jaar weer muzikaal opgeluisterd. Op 30
november werd een concert verzorgd tijdens een concertmiddag voor jeugdharmonieën in De Beuk. Op 16 november
speelde de jeugdharmonie samen met enkele leden van de grote harmonie Sinterklaasliedjes in De Beuk. In de grote
carnavalsoptocht op 4 februari waren zij van de partij, evenals in de carnavalsoptocht van de basisschool op 1 februari.
Op 22 juni verzorgde de jeugdharmonie een concert tijdens het Zomerfeest en op 10, 11 en 12 mei was er het traditionele
gezellige weekend voor de leden van de jeugdharmonie. Elke week werd een uur en een kwartier gerepeteerd en na de
zomervakantie werd gestart met een groepsrepetitie van een half uur voorafgaand aan de repetitie. Daar dit voor de
meeste leden een te grote belasting bleek werd na enkele maanden met deze groepsrepetities gestopt. In totaal wer‐
den dit jaar 41 repetities gehouden. Op 26 juni werd tijdens de repetitie afscheid genomen van Pierre van Bree. Sinds de
oprichting in 1988 was hij lid van de jeugdharmonie en was 21 jaar lang op zijn eigen manier de steun en toeverlaat maar
vooral stimulator van de jeugdige koperblazers.
Op 12 december verzorgde een aantal leden van de jeugdharmonie en de harmonie samen met Jan Vossen een muziek‐
project op de basisschool. De kinderen van groep 3 t/m 8 maakten zo op een interactieve manier kennis met de activi‐
teiten van de harmonie. Dit resulteerde in de aanmelding van enkele nieuwe leden.
Het muzikaal kunnen van de leden in opleiding hebben we kunnen beluisteren tijdens de voorspeeldag van Kreato op 7
december. De jeugdharmonie verzorgde als afsluiting van deze voorspeeldag nog een klein concert, samen met alle
muzikanten van die dag, inclusief de blokfluiters.
De slagwerkgroep van de harmonie, die uit 11 leden bestaat, repeteerde dit jaar onder leiding van Frank Evers wekelijks,
in totaal 41 keer. Deze groep begeleidt de harmonie bij optochten en ze traden ook op tijdens het Zomerfeest.
De harmonie heeft in 2008 in de aanloop naar het bondsconcours 42 keren gerepeteerd onder leiding van diverse diri‐
genten: Theo Wolters 13 repetities, Richard Bonné, Guido Swelsen en Jean‐Pierre Cnoops ieder 1 repetitie en Harry Vor‐
selen 28 repetities. Er werden veel groepsrepetities gehouden onder leiding van Theo Wolters, Harry Vorselen, Roger
Niese, Mark Partoens en Fons Klesman, maar diverse instrumentgroepen repeteerden nog extra op eigen initiatief. Na
het concours werden 9 repetities gehouden, waarvan 3 onder leiding van Richard Bonné en 6 onder leiding van de
nieuwe dirigent Guido Swelsen. Deze laatste is sinds 24 oktober de nieuwe muzikale leider van de harmonie.
Het muzikale hoogtepunt voor de harmonie zou de deelname aan het bondsconcours in Heerlen moeten worden. Het
feit dat in de loop van het jaar nog niet duidelijk was met welke dirigent en met welke werken de harmonie zou deel‐
nemen, zorgde echter voor nogal wat onrust binnen de vereniging. Uiteindelijk werd door het bestuur besloten dat de
voorbereiding gezamenlijk door Harry Vorselen en Theo Wolters zou geschieden en dat het concoursoptreden geleid

harmonie Wilhelmina Posterholt - jaarverslag 2008

pagina 1 van 3

zou worden door Harry Vorselen. Onder leiding van deze laatste werd op 12 oktober met 90,25 punten een eerste prijs
met lof der jury én het Limburgs Kampioenschap in de 1e divisie behaald. Tijdens de receptie op 9 november werd dit
heuglijke feit feestelijk nogmaals gevierd.
Door de harmonie werden verschillende concerten verzorgd. Zo was er op 8 maart het Halfvastenconcert o.l.v. Theo
Wolters. Op 1 juni werd een concert verzorgd in gemeenschapshuis Don Bosco in Heel. Op 21 september was er een
beoordelingsconcert in Maaseik en op 5 oktober in Melick. Op 22 juni was er het Zomerfeest in Posterholt. Deze 4 con‐
certen stonden alle o.l.v. Harry Vorselen.
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap Posterholt.
Zo werd op 4 februari deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje en op 30 april aan de optocht b.g.v. Ko‐
ninginnedag. Op 4 mei verzorgde de harmonie de muzikale opluistering van de dodenherdenking bij het Indiëmonu‐
ment. Op 29 juni was er een grote historische optocht in Posterholt waaraan de harmonie in ouderwetse kledij deel‐
nam. In 2008 bracht de harmonie drie maal een serenade aan een gouden bruidspaar, toevalligerwijs drie bruidsparen
waarvan de bruidegom al jaren lid is van de harmonie: op 22 januari aan Piet en Mia Thegels‐Smeets, op 29 april aan Giel
en Truus Geraeds‐Wolfhagen en op 11 juli aan Harrie en Toos Thegels‐Schoenmakers. Op 8 november werd deelgeno‐
men aan de Sint‐Maartensoptocht. De harmonie kon dit jaar niet deelnemen aan de intocht van Sinterklaas op 16 no‐
vember en daarom werden door de jeugdharmonie en enkele leden van de grote harmonie Sinterklaasliedjes gespeeld
op het podium in de zaal. Op 1e kerstdag verzorgde de harmonie in de kerk de muzikale opluistering van de H. Mis.
In 2008 moesten we helaas afscheid nemen van 2 trouwe leden. Op 11 augustus overleed op 76‐jarige leeftijd Sjra Mui‐
zers en op 17 oktober overleed op 67‐jarige leeftijd Thei Moors. De harmonie verzorgde o.l.v. Harry Vorselen de muzika‐
le opluistering van de uitvaartdienst van Sjra op 16 augustus en op 22 oktober o.l.v. Richard Bonné de uitvaartdienst van
Thei. Sjra was 63 lid van de harmonie en Thei 25 jaar. Sjra en Thei, jullie zullen voor altijd in onze gedachten zijn.
De harmoniekas werd weer op verschillende manieren gevuld. De grootste inkomstenbronnen zijn nog altijd de buffet‐
verkopen, de gemeentelijke subsidie en de oud‐papieractie. Ook de paaseierenactie, de verkoop van de Anjerloten, de
verhuur van de tent en het podium en de wekelijkse lotto brengen het nodige geld op. De harmonie nam in 2008 de
organisatie van de jaarlijkse dorpsbraderie over van de Middenstandsvereniging. Het was een gigantische organisatori‐
sche klus, maar financieel gezien zeer beslist de moeite waard. Gelukkig zijn het nog altijd de gewaardeerde inspannin‐
gen van de leden, samen met een groep vrijwilligers, die zorgen dat dankzij deze activiteiten en evenementen de har‐
moniekas voortdurend wordt gevuld.
Uiteraard was er ook weer een Caeciliafeest. In het kader van het 110‐jarig bestaan van de harmonie was er evenals in
1998 een hele dag feest. De dag begon op 22 november om 10.00 uur met een H. Mis die door de harmonie o.l.v. Guido
Swelsen muzikaal werd opgeluisterd. Na een gezamenlijke lunch werd de dag verder doorgebracht met diverse activi‐
teiten op verschillende locaties. Het feest werd besloten met een gezellige thema‐avond in De Beuk met een koud en
warm buffet. Ook was er weer een groot aantal jubilarissen. Ingrid Meijers, Dana van der Varst en Kim Verbert (12½ jaar
lid), Gerlon Cuipers, Erik Cuypers, Jac Timmermans en Petra van der Varst (25 jaar lid), Mart Janssen (40 jaar lid), Jan van
Birgelen en Fon De Lauwere (50 jaar lid) en Piet Thegels, Piet Creemers en Wiel Smeets (60 jaar lid). Jan van Birgelen en
Fon De Lauwere kregen tevens het harmonie Wilhelmina‐insigne opgespeld. Piet Thegels werd benoemd tot Erelid van
de harmonie. Bovendien ontvingen Piet Creemers en Piet Thegels de gouden legpenning van de Sport‐ en Cultuurraad
Posterholt. Nelly Konings‐van Gennep en Jo van Kruchten werden tijdens de concoursreceptie benoemd tot Lid van
Verdienste van de vereniging.
De Vrienden van de Harmonie organiseerden op 16 maart de jaarlijkse culinaire wandeltocht. De harmonie mocht dit
jaar tijdens de concoursreceptie een cheque van € 4.500,‐ en een cheque van € 500,‐ van de Vrienden ontvangen. De
commissaris zorgde voor een sponsorbedrag van € 1.000,‐ en bovendien werd het bestuur en de groep vrijwilligers uit‐
genodigd voor een excursie naar zijn bedrijf in Posterholt en Wanssum.

harmonie Wilhelmina Posterholt - jaarverslag 2008

pagina 2 van 3

In de loop van het jaar werd een jongerencommissie opgericht met als doelstelling om binnen de vereniging een sfeer
te creëren waarbij jongere leden het lidmaatschap van de harmonie als prettig ervaren. Op de vrijdagavond worden na
de repetitie regelmatig diverse activiteiten georganiseerd.
Posterholt, maart 2009
Wim Veelen, secretaris
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