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HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT 
JAARVERSLAG 2016 
 
In dit verslag wordt teruggeblikt en aandacht geschonken aan de activiteiten van de harmonie,  jeugdharmonie en 
de slagwerkgroep in het jaar 2016.  
 
Aan het einde van het jaar 2016 telde de vereniging in totaal 154 leden. Het grote harmonieorkest bestond uit 61 
muzikanten, 24 aspirantleden waren in opleiding. De slagwerkgroep bestond uit 10 leden. Behalve de commissaris, 
de beschermheer en de porte-drapeau telde de harmonie ook nog 5 ereleden en 11 leden van verdienste, 14 bijzon-
dere leden,  16 vrijwilligers en 5 bestuursleden. Twee bestuursleden en 1 erelid zijn tevens muzikant.  
 
De jeugdharmonie, sinds 2015 samen met St. Odiliënberg, heeft wekelijks onder leiding van de  dirigenten Richard 
Dols en Marianne Beckers gerepeteerd, een week in Posterholt en een week in St. Odiliënberg. Ze hebben bovendien 
verschillende concerten verzorgd. Zo werd er deelgenomen aan het Nieuwjaarsconcert op 3 januari in St. Odiliënberg 
en op 9 januari in Posterholt. 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. Op 28 februari heeft de jeugdharmonie deelgenomen aan het Valentijnsconcert in de 
Oranjerie. Pinkstermaandag 16 mei werd er een concert verzorgd op het Munsterplein in Roermond. Tijdens het 
zomerfeest bij Vurenhof op 16 juli heeft de jeugdharmonie een geweldig concert verzorgd. Op 24 december werd 
de Kerstviering in de Basiliek in St. Odiliënberg opgeluisterd. Het jaarlijkse uitstapje was op 17 juli. 
De orkestklasjes o.l.v. Jan Vossen repeteerden elke donderdagmiddag. 
 
Het muzikaal kunnen van de leden hebben we kunnen beluisteren tijdens  de voorspeeldag op 20 november. 
Op 11 november was de slotactiviteit van het muziekproject, dat was georganiseerd in samenwerking met de basis-
school.  
 
De slagwerkgroep van de harmonie, die uit 10 leden bestaat, repeteerde ook dit jaar weer wekelijks onder leiding 
van Frank Evers. Deze groep begeleidt de harmonie bij optochten en ze treden ook op tijdens concerten van de 
harmonie in Posterholt, zoals het Nieuwjaarsconcert en het zomerfeest. 
 
Op 11 september was er een repetitiedag voor alle muzikanten van de harmonie. 
 
Door de harmonie werden enkele concerten verzorgd. Zo was er het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert. Op deze avond  
werd de harmonie door de Vrienden weer verrast met hun jaarlijkse grote donatie. Op 16 oktober heeft de harmo-
nie een concert verzorgd in Bocholtz, samen met Fanfare St. Cecilia. 
  
Een van de hoogtepunten in 2016 was uiteraard d 3e editie van Amazing Postert op zaterdag 16 april. Het was weer 
een geweldig succes. Op zondag 17 april was er een spetterend optreden van da Blechhauf’n in de sporthal. 
 
In 2016 zijn er 3 nieuwe burgers in Posterholt geboren, nl. Tuur, zoontje van Marcel en Peggy, Tijn, zoontje van 
Laura en Bernard en Gies, zoontje van Hanneke en Bas. 
 
Dat geboorte en dood dicht bij elkaar liggen, hebben we in 2016 gemerkt. Op 2 juni hebben we afscheid moeten 
nemen van ons zeer gewaardeerde lid Pierre van Bree. In een tjokvolle Beuk heeft de harmonie voor de muzikale 
opluistering van zijn afscheidsdienst gezorgd. Pierre was meer dan 70 jaar lid van onze vereniging. Pierre, we zullen 
je blijven missen!! 
 
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap Poster-
holt. Zo werd er deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje. Op 27 april waren we present bij de optocht 
b.g.v. Koningsdag. Op 4 mei verzorgde de harmonie de muzikale opluistering bij de dodenherdenking bij het In-
diëmonument. Op 12 november werd deelgenomen aan de Sint-Maartensoptocht en op 13 november werd Sinterklaas 
weer  ingehaald in Posterholt. Op 1e kerstdag werd de H.Mis door onze koperblazers opgeluisterd.  
 
De harmoniekas werd weer op verschillende manieren gevuld. De inkomstenbronnen zijn nog altijd de buffetverko-
pen op de vrijdagavond en tijdens concerten en evenementen, de gemeentelijke subsidie en de oud-papieracties, 
maar ook de paaseierenactie en de Anjercollecte, waaraan trouwens ook de leden van de jeugdharmonie hebben 
meegeholpen, het 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 vele leden, samen met een groep vrijwilligers, die zorgen dat 
dankzij deze activiteiten en evenementen  de harmoniekas voortdurend wordt gevuld.  
 



 

 pagina 2 van 2 

In 2016 had de harmonie, samen met Oranje Blauw ‘15, de organisatie van de jaarlijkse dorpsbraderie in handen. 
Dankzij de grote inspanningen van de leden en vrijwilligers kon deze braderie weer geslaagd te noemen.  
  
Uiteraard was er ook weer het Ceciliafeest, en wel op zaterdag 26 november. De groep enthousiaste jongeren, die 
het Ceciliafeest organiseert, hadden weer gezorgd voor een leuke en gezellige avond, dit jaar met als thema “Win-
terwonderland”. Jubilarissen waren dit jaar Yvonne Wolters-Vrancken, Jan Ramakers en Joey Vonck 12,5 jaar lid en 
Victorine Dirix 25 jaar lid.  
 
 
 
 
Marian van der Vorst, secretaris     


