HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT
JAARVERSLAG 2014
In dit verslag wordt teruggeblikt en aandacht geschonken aan de activiteiten van de harmonie, jeugdharmonie en
de slagwerkgroep in het jaar 2014.
Aan het einde van het jaar 2014 telde de vereniging in totaal 165 leden. Het grote harmonieorkest bestond uit 64
muzikanten, 35 aspirantleden waren in opleiding. De slagwerkgroep bestond uit 9 leden. Behalve de commissaris,
de beschermheer en de porte-drapeau telde de harmonie ook nog 5 ereleden en 11 leden van verdienste, 14 bijzondere leden, 17 vrijwilligers en 5 bestuursleden. Twee bestuursleden en 1 erelid zijn tevens muzikant.
De jeugdharmonie, onder leiding van dirigent Richard Dols, verzorgde verschillende concerten. Zo werd er deelgenomen aan het Nieuwjaarsconcert op 4 januari. 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 in Munstergeleen.
Op 23 augustus was het gezamenlijke uitstapje. Ook de traditionele Nieuwjaarsborrel werd niet vergeten. Vóór
Sinterklaas heeftg de jeugdharmonie een leuke onderlinge surpriseavond gehouden.
Elke week werd een uur en een kwartier gerepeteerd. Vóór de repetitie van de jeugdharmonie repeteren de orkestklasjes o.l.v. Jan Vossen.
Het muzikaal kunnen van de leden hebben we kunnen beluisteren tijdens de voorspeeldag op 7 december. De
jeugdharmonie verzorgde als afsluiting van deze voorspeeldag nog een klein concert, samen met alle muzikanten
van die dag, inclusief de blokfluiters.
Op 13 juni was de presentatie van het muziekproject, dat was georganiseerd in samenwerking met de basisschool.
De grote harmonie heeft ook nog een gezamenlijke repetitiedag gehouden, en wel op 1 juni.
De slagwerkgroep van de harmonie, die uit 9 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 weer verrast met hun jaarlijkse grote donatie. Op 29 juni werd er
in de ECI een concert verzorgd, samen met de fanfare uit Bocholtz. Op 1 november heeft onze harmonie zelf een
concertavond georganiseerd, waaraan Harmonie St. Aemiliaan uit Bleijerheide , Fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand uit
Roermond en onze eigen harmonie aan hebben meegewerkt.
Het hoogtepunt in 2012 was uiteraard Amazing Postert. Na maanden van voorbereiding werd er op 12 april in een
afgeladen sporthal een geweldige avond gebracht met medewerking van W-Dreej, 10 Feet Up en uiteraard de geweldige zang van Debbie en Robin. Zondags was er het grote gala vanne buut.
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap Posterholt. Zo werd er deelgenomen aan de carnavalsoptocht van de Biemösje. Op 26 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. Twee leden van de harmonie, Saskia en Joost, werden op 4 april verblijd met een serenade tijdens
hun bruiloft. Tevens werd deelgenomen aan de optocht b.g.v. het 250-jarig bestaansfeest van de schutterij. Op 8
november werd deelgenomen aan de Sint-Maartensoptocht en op 16 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 buffetverkopen op de vrijdagavond en tijdens concerten en evenementen, de gemeentelijke subsidie en de oud-papieractie,
maar ook de paaseierenactie, de Anjercollecte, 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.
Ook had de harmonie in 2014 de organisatie van de jaarlijkse dorpsbraderie in handen. Het was een gigantische
organisatorische klus, maar financieel gezien zeer beslist de moeite waard.
Gelukkig zijn het nog altijd de gewaardeerde inspanningen van vele leden, samen met een groep vrijwilligers, die
zorgen dat dankzij al deze activiteiten en evenementen de harmoniekas voortdurend wordt gevuld.
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Uiteraard was er ook weer het Ceciliafeest, en wel op zaterdag 22 november. Een nieuwe groep enthousiaste jongeren, die het Ceciliafeest vanaf 2014 organiseert, hadden weer gezorgd voor een leuke en gezellige avond, dit alles
in Tiroler stijl. Tijdens dit Ceciliafeest werden enkele jubilarissen gehuldigd, te weten Iris Meijers, Charlotte Schmitz
en Lotte Schmits, allen 12,5 jaar lid. Monique Geujen, 12,5 jaar lid, en Harrie Maessen, 25 jaar lid, konden op die
avond niet aanwezig zijn en hebben hun insigne op een later tijdstip ontvangen.
De Vrienden van de Harmonie organiseerden op 6 april de jaarlijkse culinaire wandeltocht. Op zondag 14 september
werd er een grenslandfietstocht georganiseerd door de Vrienden georganiseerd.
Posterholt, maart 2015
Marian van der Vorst, secretaris
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