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HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT 
JAARVERSLAG 2012 
 
In dit verslag wordt teruggeblikt en aandacht geschonken aan de activiteiten van de harmonie en de jeugdharmo-
nie in het jaar 2012.  
 
Aan het einde van het jaar 2012 telde de vereniging in totaal 188 leden. Het harmonieorkest bestond uit 68 muzi-
kanten. Er namen 49 leden deel aan de muziekopleiding. De slagwerkgroep bestond uit 7 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 5 ereleden en 11 leden van verdienste, 12 bijzondere leden,  17 vrijwilligers 
en 5 bestuursleden. Twee bestuursleden en 1 erelid zijn tevens muzikant.  
 
De jeugdharmonie, onder leiding van dirigent Sander Simons, verzorgde verschillende concerten. Zo werd er deel-
genomen aan het Nieuwjaarsconcert en het Valentijnsconcert in de Oranjerie. De Communiemis op de 1e zondag in 
mei werd ook dit jaar weer muzikaal opgeluisterd. In de grote carnavalsoptocht op carnavalsmaandag waren zij 
van de partij, evenals in de carnavalsoptocht van de basisschool op de vrijdag. De jeugdharmonie verzorgde ook 
een concert tijdens het Zomerfeest in juni en op 29 september is de hele groep op stap geweest. Ook de traditio-
nele Nieuwjaarsborrel werd niet vergeten. 
Elke week werd een uur en een kwartier gerepeteerd. Vóór de repetitie van de jeugdharmonie repeteren twee 
orkestklasjes o.l.v. Jan Vossen.  
 
Het muzikaal kunnen van de leden hebben we kunnen beluisteren tijdens  de voorspeeldag op 2 december. De 
jeugdharmonie verzorgde als afsluiting van deze voorspeeldag nog een klein concert, samen met alle muzikanten 
van die dag, inclusief de blokfluiters. 
Op 7 juni was de presentatie van het muziekproject, dat was georganiseerd in samenwerking met de basisschool. 
 
De slagwerkgroep van de harmonie, die uit 7 leden bestaat, repeteerde ook dit jaar weer onder leiding van Frank 
Evers wekelijks. Deze groep begeleidt de harmonie bij optochten en ze treden ook op tijdens concerten van de 
harmonie in Posterholt. 
 
Door de harmonie werden verschillende concerten verzorgd. Zo was er het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert. Op 

deze avond werd de harmonie door de Vrienden verrast met hun jaarlijkse grote donatie.  Op 7 oktober werd, sa-

men met harmonie St. Agnes, een concert verzorgd in Bunde. Op 16 juni was er het Zomerfeest in Posterholt. 

Het hoogtepunt in 2012 was uiteraard Amazing Postert. Na maanden van voorbereiding werd er op 14 april in een 
afgeladen sporthal een geweldige avond gebracht met medewerking van Kartoesj, een schitterend combo en uiter-
aard de geweldige zang van Debbie en Robin. Zondags was er het grote gala vanne buut. 
Ongeveer een maand hierna mocht de harmonie aanwezig zijn bij de CD presentatie van Kartoesj. Op deze CD is 
onze harmonie ook te beluisteren. 
 
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap Pos-
terholt. Zo werd er deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje. Op 30 april waren we present bij de 
optocht b.g.v. Koninginnedag. Op deze dag werd er een extra muzikale hulde gebracht aan Jan van Birgelen, die 
voor zijn vele verdiensten een lintje van de koningin had gekregen. Op 4 mei verzorgde de harmonie de muzikale 
opluistering bij de dodenherdenking bij het Indiëmonument. Op 19 mei werden Richard en Sylvia op Dalenbroek 
verblijd met een serenade tijdens hun bruiloft. Op 18 augustus bracht de harmonie een serenade aan het diaman-
ten bruidspaar Bair en José Smeets. Op 25 september werd er een serenade gebracht bij de heropening van de 
Plus. Op 10 november werd deelgenomen aan de Sint-Maartensoptocht en op 18 november werd Sinterklaas weer 
door een groot aantal muziekpieten, zowel van de jeugdharmonie als van de grote harmonie,  ingehaald in Poster-
holt. Op 1e kerstdag werd de H. Mis door een koper- en slagwerkensemble van de harmonie opgeluisterd.  
 
De harmoniekas werd weer op verschillende manieren gevuld. De inkomstenbronnen zijn nog altijd de buffetver-
kopen 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. Gelukkig zijn het nog altijd de gewaardeerde inspanningen van de leden, samen met een groep vrijwil-
ligers, die zorgen dat dankzij deze activiteiten en evenementen  de harmoniekas voortdurend wordt gevuld. Te-
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vens heeft onze jeugdharmonie in mei gecollecteerd t.b.v. het Anjerfonds. Deze collecte wordt dit jaar weer ge-
houden. Om met deze actie nog meer mensen te charteren om te collecteren, worden dit jaar de leden van de 
grote harmonie ook ingedeeld. 
 
Uiteraard was er ook weer het Ceciliafeest, en wel op zaterdag 24 november. De mensen, die het Ceciliafeest or-
ganiseren, hadden weer gezorgd voor een mooie en gezellige avond, dit alles in rock and roll-stijl.  Ook waren er 
weer enkele jubilarissen. Marcel Bustin, Jessy Simons, Koen Simons en Madelon Falarz, allen 12½ jaar lid, Eefje 
Bustin en Martine v.d. Venne 25 jaar lid en Nelly van Bree 40 jaar lid. Sjra Schenk was ook 12,5 jaar lid, maar stel-
de geen prijs op een insigne.  
  
De Vrienden van de Harmonie organiseerden op 1 april de jaarlijkse culinaire wandeltocht. Op zaterdag 27 oktober 
werd er een bier- en wijnavond door de Vrienden georganiseerd, met culinaire hoogstandjes en diverse soorten 
bier en wijn.  
 
De werkgroep jongeren heeft op de vrijdagavond na de repetitie ook weer enkele activiteiten georganiseerd, zoals 
Nieuwjaarsborrel, tafelvoetbalcompetitie, karaoke en barbecue   
 
 
Posterholt, maart 2013 
Marian van der Vorst, secretaris 


