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HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT 
JAARVERSLAG 2010 
 
In dit verslag wordt teruggeblikt op de evenementen die in het jaar 2010 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 2010 telde de vereniging in totaal 193 leden. Het harmonieorkest bestond uit 73 muzi-
kanten. Er namen 63 aspirant-leden deel aan de muziekopleiding binnen de harmonie of bij Kreato. De slagwerk-
groep bestond uit 8 leden, waarvan er 4 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 ver-
dienste, 12 bijzondere leden, 3 niet-actief spelende leden, 17 vrijwilligers en 8 bestuursleden. Twee bestuursle-
den en 1 erelid zijn tevens muzikant.  
 
Tijdens de jaarvergadering op 26 maart 2010 waren Mart Janssen en Dieter Küsters aftredend. Beiden waren her-
kiesbaar en werden herbenoemd als bestuurslid.  
 
De jeugdharmonie, onder leiding van dirigent Jan Vossen, verzorgde verschillende concerten. Zo werd op 16 janua-
ri deelgenomen aan het Nieuwjaarsconcert. Op 14 januari werd een concert verzorgd in Woonzorgcentrum Herte. 
De Communiemis op 2 mei werd ook dit jaar weer muzikaal opgeluisterd. Op 7 november werd een concert ver-
zorgd tijdens een concertmiddag voor jeugdorkesten in De Beuk.  In de grote carnavalsoptocht op 15 februari wa-
ren zij van de partij, evenals in de carnavalsoptocht van de basisschool op 12 februari. Op 19 juni verzorgde de 
jeugdharmonie een concert tijdens het Zomerfeest en op 5 juni was er het traditionele uitstapje. Tevens werd op 
7 januari door de jeugd de traditionele Nieuwjaarsborrel gehouden. Op 10 oktober heeft de jeugdharmonie deel-
genomen aan een concertmiddag voor jeugdorkesten in Beegden. Tevens heeft de jeugdharmonie weer het zgn. 
(ta)lente(n)concert georganiseerd. Dit was op 30 mei.  
Elke week werd een uur en een kwartier gerepeteerd, in totaal 41 keer over het hele jaar. Tevens werd er gestart 
met de zgn. “orkestklas”.  
 
Op 11 juni verzorgde de harmonie met een aantal kinderen van de basisschool de slotmanifestatie van een school-
project, op touw gezet door Kreato, de harmonie en de basisschool. De kinderen  maakten zo op een actieve ma-
nier kennis met de activiteiten en instrumenten van de harmonie. Dit resulteerde in de aanmelding van enkele 
nieuwe leden. 
 
Het muzikaal kunnen van de leden hebben we kunnen beluisteren tijdens het OSEC op 25 april en tijdens de voor-
speeldag van Kreato op 28 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 8 leden bestaat, repeteerde dit jaar onder leiding van Frank Evers we-
kelijks, in totaal 44 keer. Deze groep begeleidt de harmonie bij optochten en ze treden ook op tijdens concerten 
van de harmonie in Posterholt. 
 
De harmonie heeft in 2010 40 keren gerepeteerd. Er werden 28 groepsrepetities gehouden. 
  
Een van de hoogtepunten in 2010 was het filmconcert. In een uitverkochte Beuk hebben alle aanwezigen genoten 
van schitterende filmmuziek met  prachtige fragmenten uit de betreffende films. Iedereen was heel enthousiast.  
 
Door de harmonie werden verschillende concerten verzorgd. Zo was er op 16 januari het Nieuwjaarsconcert. Op 
deze avond werd de harmonie door de Vrienden verrast met een donatie van € 4.500,00.  Op 11 april werd, samen 
met de harmonie uit Grevenbicht, een concert verzorgd in hun clublokaal. Op 21 november werd een concert ver-
zorgd in het Parkstad Limburg Theater in Kerkrade, samen met Harmonie Pancratius uit Nulland. Op 19 juni was er 
het Zomerfeest in Posterholt. 
 
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap Pos-
terholt. Zo werd op 15 februari deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje en op 30 april aan de op-
tocht b.g.v. Koninginnedag.  Op 4 mei verzorgde de harmonie de muzikale opluistering bij de dodenherdenking bij 
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het Indiëmonument. Op 24 april bracht de harmonie een serenade tijdens de bruiloft van Yvonne van Kruchten en 
Erik Cuijpers en op 21 mei aan het bruidspaar Dennis Bustin en Eef Voesten. Bovendien heeft de harmonie een se-
renade aan jet diamanten bruidspaar Pie en Mia Meijers gebracht, en wel op 4 juni. Er werd tweemaal deelgeno-
men aan de optocht b.g.v. een schuttersfeest, en wel op 9 en 16 mei. Op 13 november werd deelgenomen aan de 
Sint-Maartensoptocht, zij het in afgeslankte vorm in het KA Huis. Op 14 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.  
 
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. Ook had de harmonie in 2010 voor de laatste keer de organisatie van de jaarlijkse dorpsbraderie in han-
den. 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 acti-
viteiten en evenementen winstgevende evenementen de harmoniekas voortdurend wordt gevuld.  
 
Uiteraard was er ook weer het Caeciliafeest. Dit jaar was dit i.p.v. ’s avonds, overdag. Op 20 november werd om 
11.00 uur gestart met diverse activiteiten, verspreid over het dorp, dit alles in Tirolerstijl, waarna een uitgebreid 
koud en warm buffet volgde in de Beuk. Ook waren er weer enkele jubilarissen. Angél Knoben en Gertie Boosten, 
beide 12½ jaar lid, Klaus Schmits 40 jaar lid en Pierre van Bree 65 jaar lid.  
  
De Vrienden van de Harmonie organiseerden op 28 maart de jaarlijkse culinaire wandeltocht. Op zaterdag 16 okto-
ber  werd een zeer geslaagde wijnavond door de Vrienden georganiseerd. Naast culinaire hoogstandjes werden 
diverse soorten wijn geserveerd, passend bij elk gerecht. 
 
De jongerencommissie heeft op de vrijdagavond na de repetitie regelmatig allerlei activiteiten georganiseerd, zo-
als Nieuwjaarsborrel, tafelvoetbalcompetitie, discotheek bezoek, karaoke, barbecue en Kerstkienen.  
 
 
Posterholt, april 2011 
Marian van der Vorst, secretaris 


