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In een jaar gebeurt veel. Dit kunnen mooie gebeurtenissen zijn, maar ook minder mooie 
gebeurtenissen. Bij bijzondere en mooie gebeurtenissen wil je soms wat langer stilstaan en wil 
je je blijven herinneren. Dat kan door deze momenten vast te leggen in een jaarboek
Als Harmonie hebben wij gemeend dat het ontwikkelen van een jaarboek meer waarde heeft 
dan een periodiek blaadje. Het jaarboek heeft een informatieve functie en is verder bedoeld als 
ludiek naslagwerk. In het jaarboek staan de foto’s, beschrijvingen van de evenementen, 
optredens en gebeurtenissen van afgelopen jaar aangevuld met de agenda voor het komende 
jaar
Voor u ligt dan ook de eerste editie van het “Harmonie jaarboek” 2016.
Mijn complimenten voor al diegenen die meegewerkt hebben aan dit jaarboek
Voor een ieder die op de hoogte wil zijn en blijven van alles wat met de harmonie te maken 
heeft verdient dit jaarboek om gelezen te worden.
Wij zullen trachten ieder jaar in de maand januari het nieuwe jaarboek aan u te doen 
toekomen.
Mocht u nog suggesties of aanvullingen hebben voor het jaarboek laat het ons a.u.b. weten

J.J.L.M. Knapen
President

Jaarboek Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo
De mooiste momenten van een jaar bewaard in een 
boek



De Harmonie en de jeugdharmonie



Kinderoptocht

Vastelaoveszondag trok de harmonie mee in de 
kinderoptocht door de binnenstad. Uiteraard waren 
ook de jeugdige muzikanten en kinderen van onze 
aanhang van de partij



Boerebroelof

Ondanks het regenachtige weer 
was de Hermenie weer van de 
partij in de Boerebroelof, met een 
gezellige nazit in kefee de 
Handbaog. De paraplus en 
regencapes kwamen goed van pas



Halfvasten

Door het slechte weer werd de vastelaovesoptocht uitgesteld tot halfvasten. De harmonie 
was kleurig gekleed en geschminkt en bracht weer menige vastelaoves sjlaager ten gehore



Halfvasten



Koffieconcert 5 april

Op 5 april werd in de Jongerenkerk een gezamenlijk concert gegeven met 
harmonie Sint Antonius uit Lomm. Voor de harmonie was dit een goede 
gelegenheid om het repertoire van het themaconcert voor de eerste maal uit te 
voeren



Solistenconcours

Het Kunstencentrum organiseerde op 9 april 
samen met de Venlose muziekverenigingen 
een solistenconcours. 

Gina de Witte

Ellis Roodbeen

Koen Roodbeen

Janneke van Baardewijk



8 mei Genooi

De harmonie en de 
jeugdharmonie luisterden 
gezamenlijk de Mariaviering op in 
het Processiepark bij het Kepelke
van Genue. 



Banners en bordje

De herkenbaarheid van de harmonie en de jeugdharmonie krijgt een 
moderne uitstraling met onze nieuwe banners. Tevens werd aan het 
Ald Weishoes een bordje bevestigd om aan de stad te laten weten dat 
dit ons nieuwe honk is geworden.



Venlonaer van ut Jaor

Het Scrooge festival werd op 26 mei 
gehuldigd als Venalonaer van ut Jaor 2016. 
De harmonie begeleidde de laureaten door 
de binnenstad naar de Maaspoort voor het 
onthullen van een plaquette. Vervolgens 
kreeg het Scrooge Festival een serenade 
voor het stadhuis



At the Movies

At the Movies was het thema van dit jaar bij 
het jaarlijkse themaconcert. In de Frans 
Boermanszaal werd een spetterend concert 
gegeven door de harmonie en de 
jeugdharmonie. We zijn trots op de 
zangsolisten die uit onze vereniging zijn 
voortgekomen: Jeroen Mooi, Nienke Nillesen
en Karlijn van Kruchten. 
Daarnaast zijn we ook trots op onze solisten 
Jose Bartels-Boom, Jacqueline Roodbeen 
Boom en Lukas Geelen



At the Movies

Nienke Nillesen

Karlijn van Kruchten

Jeroen Mooi

Celina van Baardewijk, Klaartje Roodbeen en Sanne Bartels



At the Movies

Lukas Geelen

Jacqueline Roodbeen Boom

Jose Bartels Boom



At the Movies

jeugdharmonie



Onze beschermheer Frits Neliissen werd op
22 mei ter gelegenheid vann het jubileum 
van Nellissen Juweliers verrast met een 
eigen beeldje op het hekwerk van Domani.
Uiteraard was de harmonie aanwezig om 
een serenade te brengen

Kerkepilaer



OP de familiedag van de Holtmuhler Blaoskapel uit Tegelen was de 
Hermeniekepel present op 29 mei. In de loods van slakwekerij Thijssen 
Aan de Richardsweg bracht de kepel de stemming er goed in

Optreden Hermeniekepel



Smokkelroute

Naast muzikale activiteiten is ook 
een goede onderlinge band van de 
jeugdharmonie belangrijk. De jeugd 
kan zich uitleven tijdens de 
smokkelroute in Velden op 4 juni



Akkermansgilde optocht 12 juni
Op een regenachtige zondag begeleidde de harmonie de stoet van 
schutterijen tijdens het Bondsschuttersfeest



Kasteeltuinen Arcen

De prachtige Kasteeltuinen van Arcen waren het decor 
van een concert door onze Jeugdharmonie. Na afloop 
mocht de jeugd van een ijsje genieten in Arcen



7 Juli Verjaardagsconcert

Het Verjaardagsconcert voor het mooie stadhuis is de muzikale 
afsluiting van het seizoen



16 juli barbecue

Het seizoen wordt feestelijk afgesloten met een barbecue 
met dank aan Ger van Osch en zijn familie



9 oktober Harmonie in Wijn

Op 9 oktober mochten we heerlijke Italiaanse wijnen proeven in een Ald Weishoes dat 
helemaal in Italiaanse sfeer was, Frans Josten was de enthouisiaste presentator die 
met veel vakkennis de wijnen van toelichting voorzag.



9 oktober Harmonie in Wijn

De muzikale intermezzos van Sjors Franssen 
brachten iedereen in de juiste stemming. Ook onze 
beschermheer genoot van een heerlijk glas wijn



13 november Cecilia avond

Met Oud Hollandse Spelen kon jong 
en oud zich vermaken in het Ald
Weishoes. Het letterspel zorgde voor 
de nodige hilariteit onder de 
deelnemers



14 november Cecilia dag

De dag begon met een H Mis gevolgd door een heerlijke brunch, 
huldiging van de jubilarissen, een optreden van de jeugd en een 
rondgang door de Venlose binnenstad



Ceciliadag jubilarissen

En de jubilarissen werden door 
spreekstalmeester van dienst 
Jan Gubbels in het zonnetje 
gezet. Allereerst de leden die 
12,5 jaar bij het korps zijn Petri 
Verberkt en Jose Derks



Jan Gubbels sprak de zilveren jubilarissen toe. Yvonne Timmermans 
mocht de versierselen opspelden bij Fenke Goosen en Harold 
Roodbeen voor hun 25 jarig lidmaatschap



Ceciliadag jubileum John Bartels

In 2015 was John Bartels 25 jaar dirigent van onze harmonie. Jan citeerde 
rijkelijk uit de brief van de aanbevelingscommissie. John ontving een 
speciale bation, vervaardigd door Frits Nellissen en de uitnodiging voor een 
diner met het bestuur van onze harmonie



Sinterklaas inhalen Uerdingen

Zoals elk jaar werd Sinterklaas 
weer ingehaald in Uerdingen op 
27 november. De sint werd weer 
ontvangen aan de Rijnkade en 
begeleid naar het Rathaus. 
Daarna volgde de nazit bij Haus
Bonnen



Veel Venlonaren dragen de harmonie een warm hart toe. Ze doen dat niet alleen door de 
optredens en activiteiten te bezoeken, maar ook door de Harmonie financieel een extra 
steuntje in de rug te geven. En dat is nodig want zonder deze steun is het vrijwel niet mogelijk 
jaarlijks te werken met een sluitende begroting

Het verheugd ons dan ook dat wij in toenemende mate sympathisanten / muziekliefhebbers 
mogen begroeten die onze prachtige vereniging met een rijke historie (oudste vereniging van 
Venlo) willen steunen. We zijn trots op onze vereniging en trots op wat we samen in een 
lange traditie met passie voor muziek hebben opgebouwd. Deze traditie willen we graag 
voortzetten. Met doelen die wij ons hierbij hebben gesteld als upgrading van het imago, 
Bevorderen en instant houden van de muziekcultuur en stimuleren van de jeugd voor 
interesse in de blaasmuziek / verenigingsleven. En voornamelijk het plezier in samen muziek 
maken
Wij willen als Harmonie, en wij vinden dat wij dat aan onze stand verplicht zijn, een leidende 
rol vervullen in het uitdragen en bevorderen van de muziekcultuur binnen onze gemeenschap
Het verheugt ons dan ook bijzonder dat wij het afgelopen jaar op de steun mochten rekenen 
van de leden van de club van 100. Dat spreekt vertrouwen uit en geeft ons financiële 
mogelijkheden voor de toekomst. Men kan hierbij denken aan nieuwe instrumenten, 
uniformen, jeugdopleiding en, het 200-jarig bestaan in 2022
Mede dankzij deze inzet zijn wij in staat om gezamenlijk de gestelde doelen te bereiken en 
onze verenging klaar te stomen voor de toekomst.

Als waardering voor deze steun hebben wij afgelopen jaar oktober een bezoek gebracht aan 
het het Museum
“Van Wasrol tot DVD”. aan de Egerbosweg 233 Venlo-Boekend 
In dit museum wordt de geschiedenis van beeld en geluid zichtbaar en hoorbaar gemaakt. 
De collectie bevat vele bijzondere en zeldzame apparaten en is voor iedereen interessant. 
Tijdens een rondleiding werden vele van deze museumstukken gedemonstreerd. Onze ogen 
en oren gingen wijd open!

De Middag startte om 14.00 uur met ontvangst met koffie en vlaai waarna in 2 groepen
de rondleiding door het museum volgde. Na de presentatie en rondleiding was er gelegenheid 
om in een ongedwongen sfeer te genietenen genietend van een drankje nader kennis te 
maken met de andere leden van de club van 100 en het bestuur van onze vereniging. 
De middag werd om ongeveer 18.00 uur worden afgesloten, en is zeker voor herhaling 
vatbaar.

Jos

Club van 100 uitstapje 22 oktober 2016



Oude Doos

Een greep uit de rijke historie van onze harmonie


