HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT
JAARVERSLAG 2017
In dit verslag wordt teruggeblikt en aandacht geschonken aan de activiteiten van de harmonie, jeugdharmonie en
de slagwerkgroep in het jaar 2017.
Aan het einde van het jaar 2017 telde de vereniging in totaal 146 leden. Het grote harmonieorkest bestond uit 56
muzikanten, 22 aspirantleden waren in opleiding. De slagwerkgroep bestond uit 8 leden. Behalve de commissaris,
de beschermheer en de porte-drapeau telde de harmonie ook nog 4 ereleden en 11 leden van verdienste, 14 bijzondere leden, 15 vrijwilligers en 5 bestuursleden. Twee bestuursleden en 1 lid van verdienste zijn tevens muzikant.
Het jeugdorkest, nu samen met St. Odiliënberg en ‘t Reutje, heeft wekelijks onder leiding van dirigent Manon
Verstegen gerepeteerd, afwisselend in St. Odiliënberg, ’t Reutje en in Posterholt. Ze hebben bovendien verschillende concerten verzorgd. Zo werd er deelgenomen aan het Nieuwjaarsconcert op 8 januari in St. Odiliënberg en
op 7 januari in Posterholt. In St. Odiliënberg werd tevens afscheid genomen van dirigenten Marianne Beckers en
Richard Dols. Op zondag 15 januari was er een Nieuwjaarsontbijt in de harmoniezaal in St. Odiliënberg. In de grote
carnavalsoptocht op carnavalsmaandag waren zij van de partij, evenals in de carnavalsoptocht van de basisschool
op de vrijdag. Op 12 maart heeft het jeugdorkest deelgenomen aan het Springconcert in de Oranjerie. Op 2 juli
werd, tijdens het zomerconcert in St. Odiliënberg, het nieuwe jeugdorkest Play the Beat gepresenteerd.
Op 1 oktober heeft he jeugdorkest deelgenomen aan een concert in Kirchhoven. In ’t Reutje werd op 23 december
deelgenomen aan het Kerstconcert. Het jaarlijkse uitstapje was op 8 oktober.
De orkestklas o.l.v. Jan Vossen repeteerden elke donderdagmiddag.
De slagwerkgroep van de harmonie repeteerde ook dit jaar weer wekelijks, eerst onder leiding van Frank Evers en
later onder leiding van Pier Boosten. 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.
Door de harmonie werden enkele concerten verzorgd. Zo was er het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert, dit jaar met
soliste Fenna Ograjensek. Op deze avond werd de harmonie door de Vrienden weer verrast met hun jaarlijkse grote donatie. Op 1 april was er een concert in de Beuk, samen met enkele koren. Op 5 november was het spectaculaire “Amazing Dance”, waarbij diverse dansparen en -groepen hebben opgetreden, onder begeleiding van de harmonie. Op 30 juni was het traditionele zomerfeest bij Vurenhof, dit jaar met medewerking van de fanfares uit
Vlodrop en Maria Hoop.
Ook zijn er dit jaar twee leden met elkaar getrouwd, Jip Snellenberg en Angelique Frenken. De harmonie heeft op
16 juni een serenade aan dit bruidspaar gebracht in Grathem.
In 2017 zijn er 2 nieuwe burgers binnen de harmonie-familie geboren, nl. Merijn, zoontje van Erik en Yvonne, en
Vinz, zoontje van Linda en Johan.
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap Posterholt. Zo werd er deelgenomen aan de carnavalsoptochten van de basisschool en 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 Indiëmonument. De communiemis op 7 mei werd dit jaar opgeluisterd door een koperensemble. Op 18 november werd deelgenomen aan de Sint-Maartensoptocht en op 19 november werd Sinterklaas
weer ingehaald in Posterholt. Op 1e kerstdag werd de H.Mis door een ensemble van houtblazers opgeluisterd.
In 2017 hadden we ook vier prinsen en een prinses bij onze harmonie, Koen van de Biemösje, Joey van de
Dorsjvlaegels, Thuur en Guusje van de Feesnaeskes en Stan van de Sport. Koen en Joey ontvingen een serenade
tijdens hun receptie.
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 oudpapieracties, maar ook de paaseierenactie en de Anjercollecte, waaraan trouwens ook de leden van het jeugdorkest hebben meegeholpen, het verhuur van de tent en het podium en de wekelijkse lotto brengen het nodige geld
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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.
In 2017 werd wederom, samen met Oranje Blauw ‘15, de jaarlijkse dorpsbraderie georganiseerd. Dankzij de grote
inspanningen van de leden en vrijwilligers kon deze braderie weer geslaagd te noemen.
Ook werd in 2017 deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dit heeft ook een leuk bedrag opgeleverd.
Uiteraard was er ook weer het Ceciliafeest, en wel op zaterdag 25 november. De groep enthousiaste jongeren, die
het Ceciliafeest organiseert, hadden weer gezorgd voor een leuke en gezellige avond, dit jaar met als thema “Carnival”. Jubilarissen waren dit jaar: Har v.d. Varst 60 jaar lid, Dennis Bustin, Nelly Konings, Truus Bonné en Dieter
Küsters 25 jaar lid, Jèn Geelen, Celine Goossens, Puck Schmitz en Ger Schmetzer 12,5 jaar lid.

Marian van der Vorst, secretaris
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