HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT
JAARVERSLAG 2009
In dit verslag wordt teruggeblikt op de evenementen die in het jaar 2009 door de harmonie georganiseerd zijn of
waaraan de harmonie heeft deelgenomen. Ook wordt in dit verslag aandacht geschonken aan de activiteiten van
de jeugdharmonie.
Aan het einde van het jaar 2009 telde de vereniging in totaal 198 leden. Het harmonieorkest bestond uit 75 muzikanten. Er namen 61 aspirant-leden deel aan de muziekopleiding binnen de harmonie of bij Kreato. De slagwerkgroep bestond uit 11 leden, waarvan er 5 ook meespeelden in het grote orkest c.q. jeugdharmonie. Behalve de
commissaris, de beschermheer en de porte-drapeau telde de harmonie ook nog 3 ereleden en 11 leden van verdienste, 13 bijzondere leden, 8 niet-actief spelende leden, 13 vrijwilligers en 8 bestuursleden. Twee bestuursleden en 1 erelid zijn tevens muzikant.
Tijdens de jaarvergadering op 10 april waren Peter Thegels en Wim Veelen aftredend. Peter werd herbenoemd als
bestuurslid. Wim had te kennen gegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Leon Zeegers en Marian van der Vorst werden gekozen tot nieuwe bestuursleden. Leon werd als penningmeester benoemd en Marian tot secretaris. Wim
Veelen werd tevens benoemd tot erelid voor de verdiensten als 50 jaar muzikant en 26 jaar bestuurslid, waarvan 9
jaar secretaris.
De jeugdharmonie, onder leiding van dirigent Jan Vossen, verzorgde verschillende concerten. Zo werd op 10 januari deelgenomen aan het Nieuwjaarsconcert en op 14 maart aan het Halfvastenconcert. Op 12 maart werd een concert verzorgd in Woonzorgcentrum Bergh. De Communiemis op 3 mei werd ook dit jaar weer muzikaal opgeluisterd. Op 8 november werd een concert verzorgd tijdens een concertmiddag voor jeugdorkesten in De Beuk. In de
grote carnavalsoptocht op 23 februari waren zij van de partij, evenals in de carnavalsoptocht van de basisschool op
20 februari. Op 20 juni verzorgde de jeugdharmonie een concert tijdens het Zomerfeest en op 30 mei was er het
traditionele uitstapje voor de leden van de jeugdharmonie. Tevens werd op 8 januari door de jeugd de traditionele
Nieuwjaarsborrel gehouden. Op 11 oktober heeft de jeugdharmonie deelgenomen aan een concertmiddag voor
jeugdorkesten in Beegden. In 2009 is de jeugdharmonie gestart met de organisatie van het zgn.
(ta)lente(n)concert, waaraan 9 orkesten hebben deelgenomen. De datum hiervan was 24 mei.
Elke week werd een uur en een kwartier gerepeteerd en na de zomervakantie werd gedurende enkele weken nog
een half uur voorafgaand aan de repetitie geoefend met de nieuwe leden van de jeugdharmonie. In totaal werden
dit jaar 42 repetities gehouden.
Op 10 juli verzorgde de harmonie met een aantal kinderen van de basisschool de slotmanifestatie van een schoolproject, op touw gezet door Kreato, de harmonie en de basisschool. De kinderen maakten zo op een actieve manier kennis met de activiteiten en instrumenten 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 29 november. 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 treden ook op tijdens concerten van de harmonie in Posterholt.
De harmonie heeft in 2009 42 keren gerepeteerd. Er werden 34 groepsrepetities gehouden.
Het hoogtepunt in 2009 was wel de concertreis naar Lalin-Spanje. Na veel onzekerheid, stress, geregel enz. was
het uiteindelijk een feit: de harmonie gaat naar Spanje. Het werden vijf schitterende dagen, vol muziek, Spaanse
cultuur, gezellige avonden en nachten. Heel goed voor de teambuilding. Heel veel dank aan de commissie, die
deze reis geweldig heeft georganiseerd.
Door de harmonie werden verschillende concerten verzorgd. Zo was er op 10 januari het Nieuwjaarsconcert. Op
deze avond werd de harmonie door de Rabobank verrast met een donatie van € 10.000,00. Jèn Geelen doneerde
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een bedrag van € 1.000,00. Op 14 maart was het Halfvastenconcert. Op 6 juni werd een concert verzorgd in de
Beuk samen met Harmonie Wilhelmina Wolder. Op 5 juli heeft de harmonie een concert verzorgd op Wijngoed
Thorn van Harry Vorsschelen. Op 27 september werd deelgenomen aan een concert samen met Koningsbosch en
Herkenbosch. Op 20 juni was er het Zomerfeest in Posterholt.
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap Posterholt. Zo werd op 23 februari deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje en op 30 april aan de optocht b.g.v. Koninginnedag. Op 4 mei verzorgde de harmonie de muzikale opluistering bij de dodenherdenking bij
het Indiëmonument. In 2009 bracht de harmonie een serenade tijdens de bruiloft van Linda Gielen en Johan, en
wel op 7 augustus. Bovendien heeft de harmonie driemaal een serenade aan een gouden bruidspaar gebracht, en
wel op 15 september aan Jo en Gerda Demarteau, op 2 oktober aan het echtpaar Roubroeks en op 24 oktober aan
het echtpaar van Lümich. Op 7 november werd deelgenomen aan de Sint-Maartensoptocht. Op 15 november heeft
de harmonie deelgenomen aan de intocht van Sinterklaas, en wel allemaal mooi uitgedost als Zwarte Pieten. Op
1e kerstdag verzorgde de harmonie in de kerk de muzikale opluistering van de H. Mis.
In 2009 moesten we helaas afscheid nemen van ons trouwe lid Piet Thegels Op 6 september overleed hij op 73jarige leeftijd. Piet was 61jaar lid van de harmonie. De harmonie verzorgde de muzikale opluistering van de uitvaartdienst en begeleiding naar het kerkhof. Piet, je zult voor altijd in onze gedachten zijn.
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 wekelijkse lotto brengen het nodige
geld op. Ook had de harmonie in 2009 de organisatie van de jaarlijkse dorpsbraderie in handen. Op de zaterdag
daaraan voorafgaande vond het traditionele zomerfeest plaats op de oude markt. Het was een gigantische organisatorische klus, maar financieel gezien zeer beslist de moeite waard. Gelukkig zijn het nog altijd de gewaardeerde
inspanningen van de leden, samen met een groep vrijwilligers, die zorgen dat dankzij deze activiteiten en evenementen winstgevende evenementen de harmoniekas voortdurend wordt gevuld.
Uiteraard was er ook weer het Caeciliafeest. Op 21 november werd om 18.00 uur gestart met een H. Mis, waarna
een gezellige thema-avond (Spaans) volgde in De Beuk met een koud en warm buffet. Ook was er weer een groot
aantal jubilarissen. Angelique Frenken, Sandra Vosdellen, Denise Verbert, Anne Frenken en Janet Cals (12½ jaar
lid), Joep Bustin (25 jaar lid), Cor Vrancken en Giel Geraeds (40 jaar lid), Wim Veelen en Gerrit v.d. Elzen (50 jaar
lid). Wim en Gerrit kregen tevens het harmonie Wilhelmina-insigne opgespeld.
De Vrienden van de Harmonie organiseerden op 5 april de jaarlijkse culinaire wandeltocht.
De jongerencommissie heeft op de vrijdagavond na de repetitie regelmatig allerlei activiteiten georganiseerd, zoals CarnaValentijn, discotrip, dropping, tafelvoetbal en barbecue.
Posterholt, maart 2010
Marian van der Vorst, secretaris
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