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HARMONIE WILHELMINA POSTERHOLT 
JAARVERSLAG 2019 
 
In dit verslag wordt teruggeblikt en aandacht geschonken aan de activiteiten van de harmonie,  het jeugdorkest en 
de slagwerkgroep in het jaar 2019.  
 
Aan het einde van het jaar 2019 telde de vereniging in totaal 125 leden. Het grote harmonieorkest bestond uit 56 
muzikanten, 16 leden waren in opleiding. De slagwerkgroep bestond uit 6 leden. Behalve de commissaris en de porte-
drapeau telde de harmonie ook nog 3 ereleden en 11 leden van verdienste, 13 bijzondere leden,  19 vrijwilligers en 
5 bestuursleden. Twee bestuursleden zijn tevens muzikant.  
 
Het jeugdorkest, Play the Beat, 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 5 januari in Posterholt, het Kerstconcert op 21 december in ’t Reutje 
en het Oudjaarsconcert op 27 december in St. Odiliënberg. In de grote carnavalsoptocht op carnavalsmaandag waren 
zij van de partij. Op zondag 30 juni werd er een concert in Thorn verzorgd. Op 19 januari was er een repetitie- en 
teambuildingsdag. Op 7 april werd er deelgenomen aan het Eurofestival in Heel.  Ter voorbereiding hierop werden 
2 beoordelingsrepetities gehouden o.l.v. Theo Wolters en Ad Lamerigts. Op 28 april was er een openbare repetitie 
op Hoeve Moorsel tijdens “Loeren bij de boeren”. In Guttecoven werd op 27 oktober deelgenomen aan een Jeugd-
orkestmiddag “Limburg’s Got Talent”. Op zondag 24 november waren er opnames van L1. Ook werd er deelgenomen 
aan de Geluksdag op 24 maart. 
De orkestklas repeteerde elke donderdagmiddag. 
 
De slagwerkgroep, BAMM, repeteerde wekelijks onder leiding van Pier Boosten. Halverwege het jaar is Pier om 
persoonlijke redenen echter gestopt als “leider” van de slagwerkgroep. Deze groep maakte heel leuke muziek en 
begeleidde de harmonie bij optochten. We zijn nog op zoek naar een enthousiaste slagwerker, die deze groep evt. 
weer nieuw leven kan inblazen. 
 
Door de harmonie werden enkele concerten verzorgd. Zo was er het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert, dit jaar met 
deelname van a Capellagroep Pure. Op deze avond  werd de harmonie door de Vrienden weer verrast met hun 
jaarlijkse grote donatie. Op 22 juni werd er een concert verzorgd in Nieuwenhagen. Op 29 juni was het traditio-
nele zomerfeest bij Vurenhof. Samen met Fanfare de Maasgalm uit Elsloo werd op 28 september een concertavond 
verzorgd in de Beuk. Op 10 november was er een gezamenlijk concert met St. Odiliënberg onder het motto “Bie-
jein is Fijn”. 
  
In 2019 zijn er drie nieuwe burgers binnen de harmonie-familie geboren, nl. Lynn, dochter van Angelique en Jip 
Snellenberg, Cas, zoon van Laura en Bernard Hamers en nog een Cas, zoon van Saskia en Joost Moberts 
 
Een belangrijke doelstelling van de harmonie is het muzikaal opluisteren van activiteiten in de gemeenschap Poster-
holt. Zo werd er deelgenomen aan de carnavalsoptochten van de basisschool en van de Biemösje. Op 27 april waren 
we present in de wei b.g.v. Koningsdag. Op 4 mei verzorgde de harmonie de muzikale opluistering bij de dodenher-
denking bij het Indiëmonument. Op 9 november werd deelgenomen aan de Sint-Maartensoptocht en op 17 november 
werd Sinterklaas weer ingehaald in Posterholt. Op 1e kerstdag werd de H.Mis door een ensemble van houtblazers 
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 het jeugdorkest hebben 
meegeholpen 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 evene-
menten  de harmoniekas voortdurend wordt gevuld.  
  
Ook werd in 2019 weer deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dit heeft ook een leuk bedrag opgeleverd. 
 
Uiteraard was er ook weer het Ceciliafeest, en wel op zaterdag 23 november, met als thema “Into the Wild”. De 
organisatie had er weer een mooi feest van gemaakt bij Vurenhof.Jubilarissen waren dit jaar:  
Wim Veelen 60 jaar lid 
Cor Vrancken 50 jaar lid 
Jan v.d. Varst, Eirc Moors en Herman Boerland 40 jaar lid 
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Jos en Lydia Cals, Truike Boosten, Linda Gerritsen en Laura Hamers 25 jaar lid 
Klaas Schmits, Jan Vossen en Gerda Nijssen 12,5 jaar lid. 
Jan v.d. Varst, Jos en Lydia Cals en Gerda Nijsten stelden geen prijs op het ontvangen van een insigne. 
 
Hoogtepunt van 2019 was uiteraard Amazing Postert in het weekend van 13 en 14 april. Op zaterdag optredens van 
Big Benny, Rob Reijners, Robin en Debby, 10 Feet Up en natuurlijk onze eigen harmonie. Speciaal optreden van een 
aantal gistaristen, de Guitar Heroes. 
Op zondag traden voor een volle sporthal een zevental buutteredners op tijdens het Grote Gala van de Buut. 
 

 
 
 
 
Marian van der Vorst, secretaris           


