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Programma 
                                   H b j 

16-mei-09         Solistenconcours te Velden 
16-mei-09 20.00u X X   Concert in Reuver 
17-mei-09 11.00u X X   1e H.Communie 

1-jun-09 11.00u       

kuurconcert, 2e Pinksterdag. Op-
treden jeugdorkest met AMV 
leerlingen 

14-jun-09     X X 
Optreden jeugdorkest Rozenhof 
Velden samen met de Fanfare 

23-jun-09   X     Instrumenten controle 

28-jun-09         
kuurconcert Koninklijke Harmonie 
Arcen 

12-jul-09         kuurconcert Fanfare Velden 

19-jul-09 10.30u   X X 
Voorspeelochtend in Arcen, Alles 
Kids om 11.30u aanwezig 

21-jul-09 20.00u X X   Laatste repetitie 
1-sep-09 20.00u X X   Eerste repetitie 
18-sep-09 18.00u       Verkoop crysanten 
17-10 en 18-10         Uitvoering Musical Droemvlucht 
7-nov-09 18.00u X X   St.Maarten 
21-nov-09 10.00u X X   St.Nicolaas 

28-nov-09 20.00u X X   
Caeciliafeest + feestavond afslui-
ting musical 

19-dec-09 20.15u X X   
1e Slotconcert aanwezig in de 
Maaspoort, uiterlijk 17.45,  

20-12-09 14.00u X X   2e Slotconcert Maaspoort Venlo 
26-dec-09 20.00u       Kienen Harmonie 
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worst op de vuist en een dansje op passende Slager-hits zijn we richting 
Covent Garden gegaan. Hier hebben we gegeten, gelachen, en de jarige 
Trix in het zonnetje gezet. Hierna zijn we een eindje verderop een pub/
club ingedoken. Tot onze verbazing vond hier het WK Cocktail-shaken 
plaats. Wat ons nog meer verbaasde, was de aanwezigheid van Marina van 
Moorsel. Erg toevallig! Hier hebben we tot 3.00 uur op het vertrouwde tem-
po, gezellig ‘n pintje gedronken. 
 
Zondag morgen zijn we eerst naar Knightsbridge afgereisd om een plek te 
vinden waar we een typisch English breakfast konden eten. Na dit fantasti-
sche ontbijt hebben we Harrods bezocht. Ongelofelijk wat een dure spul-
len we gezien hebben. De wc’s bijvoorbeeld en een snooker tafel voor 1 
miljoen pond! Hierna hebben we alle spullen opgepikt in het Hostel en is 
iedereen weer vertrokken richting het westen. Het was een super week-
end! 
 
Verder heb ik dus afgelopen week York en Manchester bezocht. Met de 
trein zijn we zondagmorgen vertrokken richting York. Na een reis van 2 uur 
hebben we onze spullen in ons hostel gedropt en zijn we richting centrum 
gelopen. York is een klein stadje met een lange historie en een typsich 
britse uitstraling. Wellicht dat dit op de foto’s is terug te zien. Maandagmid-
dag zijn we weer met de trein afgereisd naar Manchester. Dit keer duurde 
de reis maar een uurtje. De kerstmarkt in Manchester was super! Veel ver-
schillende kraampjes met overheerlijke gerechten en drankjes. Dinsdag-
middag hebben we een rondleiding gehad op Old Trafford. Hier hebben we 
niet alleen de historie het stadion en de club leren kennen, ook hebben 
we de kleedkamer, de bekende bank(achter het bakstenen muurtje), de 
spelers-lounge en tunnel naar het veld gezien. Leeg was dit in ieder geval 
al erg indrukwekkend! Dindagavond kwamen we moe maar voldaan na een 
treinreis van twee uur aan op Euston, London. Tijdens dit weekend heb ik 
trouwens van een Peruaanse medestudent een nieuw zuip/kaart spel leren 
kennen genaamd The Circle of Death, dus jongens maak jullie borst maar 
nat! 
 
Vanaf de 23ste ben ik weer een paar dagen in Lomm. Heb echt zin om 
iedereen weer te zien! In ieder geval iedereen een fijne kerst & A Happy 
New Year!  
 
Tot snel! 
 
Stephan 
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Stephan vanuit London 2 
Stephan, 18 december 2008  

 Verenigd Koninkrijk Londen  

Examen, Lomms weekend, York & Manchester 

Hier weer een berichtje vanuit het kerstachtige 
Londen. Ik zal jullie even op de hoogte brengen van de afgelopen maand. 
Afgelopen zaterdag heb ik mijn eindtentamen gehad tegelijkertijd met vier 
klasgenoten. ´s Morgens stond listening, reading & writing op het menu, ’s 
middags werden onze spreekvaardigheden getoetst. Ik heb hier best een 
goed gevoel over. Volgens mij heb ik geen onderdeel helemaal verknalt 
dus nu is het hopen op een goed resultaat! Verder heb ik met een groepje 
medestudenten afgelopen zondag tot en met dinsdag York en Manchester 
bezocht. Hierover later meer. In de tussentijd heb ik best veel gewerkt. Ik 
heb nu namelijk een tweede baantje bij Abercrombie & Fitch. Dit houdt in 
dat ik naast receptionist nu dus ook verkoper in een kledingzaak ben. 
Druk dus maar erg leuk in ieder geval! Maar.. het hoogtepunt was het be-
zoek van een groot gedeelt (zo’n 62,3%) van de Lommse bevolking. Een 
kort verslagje:Zaterdag (29-11) hebben we eerst alle spullen in het prachtig 
paars getinte hostel gedropt. Trix en Kuns hadden een onbekende, a.k.a. 
“d’n Indiaan”, op de kamer liggen die helaas midden in zijn winterslaap 
zat. Hierna hebben we aan Leicester Square een Pizzatje en/of Pastaatje 
en/of toetje genaamd The Godfather gegeten en zijn we hierna snel de 
pub in gedoken.  
Zaterdag hebben we de bekende winkelstraten bezocht. Toevallig kwamen 
we rond hamburger-tijd uit bij het Sport Café waar toevallig Ajax- Fc 
Utrecht werd uitgezonden. Dit konden wij natuurlijk niet overslaan en aan-
gezien de mannen in de meerderheid waren hebben we onder het genot 
van een hamburger en een pintje kunnen genieten van de match. Na een 
bezoek aan Abercrombie & Fitch zijn de mannen en Vera de Hamleys Toy 
Store in gedoken en hebben de vrouwen de lokale Zara verkend. Na een 
plaspauze en nog een hamburgertje op de vuist zijn we snel de tourbus 
ingedoken. Dit was erg leerzaam en erg winderig, ook door het straffe 
briesje op de 7 bruggen over de Thames. In de bus hebben we het, door 
onze nogal overheersende stemmen, voor elkaar gekregen dat de andere 
toeristen voor het einde van de tour de bus hebben verlaten en dat de 
touroperator ons verzocht heeft om aub een beetje onze stemmen te dim-
men. Best een prestatie om trots op te zijn!  
 
Omdat Elise onzettend naar de w.c. moest hebben we tussendoor nog 
kunnen genieten van de winterkermis in Hyde Park. Na een broodje bok 
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Van de voorzitter. 
 

Ik zit nog lekker na te genieten van de 2e doorlooprepetitie van de musi-
cal. Geweldig, wat is er al hard geoefend bij toneel, zang en muziek. Knap 
dat alles wat apart geoefend is (scènes toneel, zang, muziek) op deze 
avond keurig in elkaar passen. Ook de ondersteuning van de werkgroep 
licht & geluid en onze bühnemeesters liep goed. 
Achter de schermen wordt er volop gewerkt in de diverse werkgroepen. 
Ook hier beginnen de eerste resultaten al zichtbaar te worden (gedeelte 
decor is klaar, ontwerpen folder/entreekaarten in ontwikkeling, tribune-
huur geregeld, offertes licht & geluid in behandeling). Eind deze maand 
verschijnt er een nieuwsbrief waarin de coördinatoren van de werkgroepen 

vertellen en laten zien waarmee ze bezig 
zijn. 
Op dit moment zijn er bijna 200 mensen 
bezig met de voorbereidingen van deze mu-
sical. Daarnaast ook nog diverse oma’s, op-
a’s, buren etc die op de (klein)kinderen 
passen of een andere helpende hand toe-
reiken, zodat de repetities en vergaderingen 
bijgewoond kunnen worden. Super alle-
maal! 

 
Naast de voorbereidingen van de musical wordt er ook volop gewerkt aan 
de overige activiteiten. Zo zijn de jeugdleden bezig met de laatste repeti-
ties voor het solistenconcours en wordt er door de harmonie geoefend 
voor het concert in Reuver, de communiemis en het kuurconcert. Zijn be-
stuur en commissies bezig met o.a. voorbereidingen kuurconcert, werken 
André Rieu, Hermeni’js, slotconcert, feestavond, concertreis en concours.  
Gelukkig hebben we uitbreiding in het bestuur gekregen. Germie geweldig. 
Heel veel succes. 
Afgelopen bestuursvergadering hebben we de bestuurstaken opnieuw inge-
deeld.  
Koos Scholtens gaat het vice-voorzitterschap op zich nemen. Ook Koos 
heel veel succes. 
 
Tot slot wil ik Hay van Dijk feliciteren met de benoeming tot ere-voorzitter. 
Een verdiende kroon op zijn werk. Gelukkig blijft Hay nog deel uitmaken 
van het bestuur en diverse commissies, zodat we nog gebruik kunnen ma-
ken van zijn kennis en kunde. 
 
Ria Bouten – van den Hombergh  
 

Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Van de kersverse ere-voorzitter  

 
Tijdens de jaarvergadering van  het vorige jaar in 2008 heb ik afscheid ge-
nomen als voorzitter van de Harmonie. Na 12 jaar besturen waarvan 11 
jaar als voorzitter vond ik de tijd gekomen plaats te maken.  
Gelukkig hebben we Ria Bouten bereid gevonden de taken als voorzitter 
over te nemen. Een taak die zij supergoed vervuld, ook door haar jarenlan-
ge bestuurlijke ervaring bij de harmonie en andere verenigingen.  
Als je als voorzitter stopt hoef je niet helemaal op te houden natuurlijk. Als 
bestuurslid mag ik mijn zegje nog doen. De sfeer binnen het bestuur is 
hartstikke goed en er wordt goed samengewerkt. Als muzikant probeer ik 
het ook een beetje te volgen! 
Tijdens de laatste jaarvergadering in maart kwam de grote verrassing. Na 
punt 4 werd de vergadering onderbroken en kwam Burgemeester Tans en 

mijn familie de zaal binnen. Ik 
dacht wat gaat er nu gebeuren? 
Daar kwam ik snel achter toen Bur-
gemeester Tans zijn verhaal be-
gon. Een mooi verhaal gevolgd 
door de vraag of de vergadering 
met mijn benoeming tot ere-
voorzitter kon instemmen. Het ap-
plaus wat volgde maakte alles dui-
delijk. Daarna een supergoede 
speech door de voorzitter Ria en  
het verhaal was compleet. Ik was 
compleet verrast en ben zeer ver-
eerd tot ere-voorzitter benoemd te 
zijn van Harmonie St. Antonius. 

Hay van Dijk  Burgemeester Tans  Voorzitter  
Ria Bouten– van den Hombergh 
 
Ik wil graag nogmaals iedereen bedanken voor het vertrouwen en de felici-
taties, ook namens Ria, Hanneke, Floris en Stephan. 
Als bestuurslid en ere-voorzitter zal ik onze Harmonie altijd blijven  
steunen! 
Daar kan iedereen van op aan!! 
 
Hay van Dijk 
 
ps. Ik wens iedereen hèèl vèèl succes met de verdere voorbereiding van 
de Musical Droëmvlucht!!   

 
Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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ken, sexy, onzeker, dom, verliefd, verbrand, bekakt, Spaans, roddelend 
enz. ga er maar aan staan! 
Er wordt veel gelachen en langzaam “groeien”mensen in hun rol. We zullen 
echter samen nog heel hard moeten werken om alle puzzelstukjes in el-
kaar te laten vallen. Natuurlijk hebben we als belangrijke spil de onder- 

 
 
 
 
  

Stephan Hendriks   Marion Pingen       Louis Brühll 
      Producer     Regisseur     Tekstschrijver 
 
 
 
 
steuning van de harmonie, die door de muziek alles tot één vloeiend ge-
heel zal gaan smeden. 
Wij hebben er alle vertrouwen in en we gaan er samen een schitterende 
musical “Droëmvlucht”van maken. 
 
Succes allemaal! 
 
Marion en Stephan 

 
 
 
 
 

Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Donateurs Harmonie St. Antonius Lomm   

 
Brands Meubeltransport 

 
Café Het Wapen van Velden 

 
 

Gebr. Hendrikx Veehandel 
 
 

Gebr. Verhaegh 
 
 

Grafilom Drukkerij Ontwerpstudio 
 

H. Groenen Lomm 
 

Hoefnagels Autorijschool 
 
 

Installatiebedrijf Wijnhoven 
 
 

Muziekcentrum Best Venray 
 

J. Hoogers Lomm 
 

Jacobs Dakbedekkingen BV Wansssum 
 

Kapsalon Luci 
 
 

M. Houben Lomm 
 
 

Metaalgieterij F. Peters & Zn. BV 
 
 

P. Wismans Lomm 
 
 

Schildersbedrijf P&P Velden 
 
 

S. Kusters Lomm 
 
 

Schildersbedrijf DHS Velden 
 
 

T. van den Hombergh Lomm 
 
 

H Hegger Lomm 
 

De donateurs steunen de Harmonie . . . . . Steunt U de donateurs. 
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De Promotieclub-voorzitter aan het woord. 
 

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zaterdag 2 mei 2009, staan 
wij vlak voor de 24ste uitgave van ons clubblad. De heren Frans Bouten en 
Wil Verspaij zijn druk doende om de ingediende kopij, de gemaakte foto’s 
en de eigen artikelen samen te voegen tot deze nieuwe uitgave, een klus 
die veel werk en inzicht vraagt van beide heren  Zij hebben beiden de ken-
nis en mogelijkheden om dit iedere keer weer tot een goed resultaat te 
brengen, zij doen dit immers al jaren. Het ware dan ook op z’n plaats ge-
weest als ik zowel Frans als Wil op de laatst gehouden algemene ledenver-
gadering dank had gebracht voor al het goede werk wat zij voor onze har-
monie doen en al gedaan hebben, maar helaas was ik dat vergeten, een 
tekortkoming mijnerzijds, excuses hiervoor. 
Heren bij deze nog een welgemeende dank namens alle leden van de har-
monie, wij hopen dat jullie dit nog vele jaren voor onze vereniging blijven 
doen. 
De activiteiten voor de financiële inkomsten van onze promotieclub  zijn 
gestart, maar moet nog goed op gang komen. De leden van onze PR-
commissie zullen er alles aan doen om ook dit jaar weer een mooi resul-
taat te behalen, het jaar duurt immers nog lang, ik wens hun daarmee alle 
succes toe.   
 
De verrassing op de algemene ledenvergadering was wel het feit dat onze 
oud voorzitter Hay van Dijk met algemene stemmen en luid applaus geko-
zen werd tot erevoorzitter van de Harmonie St.Antonius te Lomm.  Vanaf 
deze plaats feliciteren wij Hay nogmaals van harte met zijn verkiezing en 
wensen hem alle goeds voor de verdere toekomst. 
Ook wij van de Promotieclub zijn bijzonder vereerd met het feit dat de ere-
voorzitter deel uitmaakt van onze Stichting Promotieclub Harmonie Lomm. 
Ten slotte nog een belangrijke mededeling: De leden van de PR-commissie 
zullen met ingang van 7 mei a.s. ook lid zijn van de promotieclub, er is 
dus vanaf die datum geen aparte PR-commissie meer en de uitgebreide 
Promotieclub zal ook de taken van de PR-commissie overnemen. 
Tenslotte wens ik U allen een hele fijne zomer, prettige pinksterdagen en 
alle goeds voor de rest van het nieuwe jaar.  
 
Lei van den Hombergh  

 
 
 
 
 

Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Droëmvlucht 
 
 

 
Hallo allemaal 
 
Vanaf dinsdag 2 december 2008 wordt er in de toneelrepetities keihard 
gewerkt om de rol die eenieder speelt en of zingt onder de knie te krijgen. 
Dit geldt ook voor de figurantenrollen, ook die mensen moeten zonder 
tekst precies weten wat ze staan te doen. Miriam Gooren werkt met de 
spelers aan bewegingen ( choreografie) die in de scène passen. Verder 
hebben we goede hulp van Monique van Amerom ( souffleur) en van Truus 
Lenssen ( Lomms dialect). Het is leuk om te horen wat er nog van het ech-
te Lomms is overgebleven. De afspraak is dat Truus’ “wil wet is” , zeker 
met de “import talen” uit Velden, Meterik….. etc. 
De sfeer is ontspannen en er wordt met plezier en aandacht gewerkt. 
Toneel spelen doe je dan ook niet zomaar even! 
Allereerst moet je het lef hebben om in je rol op toneel te durven gaan 
staan. 
Je speelt in een scène je eigen rol, maar daarnaast moet je ook nog kij-
ken, luisteren, denken en reageren op de tegenspelers en op dingen die in 
de scène gebeuren. 
Bovendien speel je iemand anders en dat personage loopt, zit en praat an-
ders dan jijzelf. 
En dan niet te vergeten de tekst die je van buiten moet leren, daar moet 
flink op geoefend worden. Petje af voor iedereen die dit probeert te doen! 
Jullie inzet is geweldig. 
 
Natuurlijk maken we ook “bloopers” mee: te laat komen, repetitie verge-
ten, er zijn maar niet hoeven te spelen, te snel of te laat opkomen, tekst 
vergeten, te opgewonden zijn en dan moet iemand zeggen: “roestig Jopie, 
roestig!” ( dit wordt overigens goed gespeeld). Hoe speel je naakt, dron 
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Hout en Koper balans  
Nu we de onderlinge balans tussen de registers weten komt er een volgen-
de weegschaal om de hoek kijken. Deze balans  
(tussen hout en koperblazers) is vooral van belang naargelang je welk 
soort muziekstuk uitvoert.  
Bij klassieke muziek zijn hout en koper in perfecte balans en derhalve 
even belangrijk. 
Bij musical muziek zijn hout en koper elkaars tegenpolen. Dat wil zeggen 
dat het hout normaliter voorrang heeft, maar dat het koper bij tuttipassa-
ges de voorrang krijgt, om zo een meer spectaculairdere klank te krijgen. 
Bij Jazzy/Showbusiness ed. muziek, krijgen de saxofoons een belangrijke-
re functie. Ze mogen dan als soloregister fungeren. De klarinetten verlie-
zen dan hun “beschermde” status. 
Articulatie en balans 
Klinkt raar, maar beide hebben heel veel met elkaar gemeen: 
Bij klassiek muziek is van belang dat er geen tot weinig “attacs” zijn – dat 
de aanzet te fel of te dominant aanwezig is. Dus het orkest moet zoveel 
mogelijk met “Daah, Daah” spelen het geen de klankkleur, klanksterkte en 
dus ook de balans gunstig beïnvloed. Eigenlijk is deze vorm van musice-
ren het mooist, maar ook het moeilijkst, omdat alles zo subtiel mogelijk 
moet worden uitgevoerd. 
Bij musical muziek werkt dit eigenlijk het zelfde, maar mag in de lichtere 
muziekvorm de articulatie gevarieerder zijn. Dus korte accenten, lange ac-
centen, staccato en portato liggen veel verder uit elkaar dan bij de klassie-
ke muziek. Bij Jazzy/Showbusiness ed. muziek, mag dus eigenlijk gewoon 
alles. Van kort tot breed, van fel tot subtiel. Allemaal een beetje afhanke-
lijk van het karakter van het muziekstuk. 
In Harmonie 
Is de balans in orde dan ontstaat er harmonie. Harmonie is de perfecte sa-
menhang tussen de verschillende instrumentengroepen. De “sound” kan 
dan (mits stemming en samenspel natuurlijk ook perfect zijn) zeer welda-
dig overkomen. 
Omdat wij bij onze harmonie met alle speelstijlen in aanmerking komen 
door onze gevarieerd programma, is het dus niet altijd even makkelijk om 
deze perfecte balans te vinden, nog los van het feit dat we de numerieke 
balans (nog) niet hebben. 
Dat we zo gevarieerde muziek spelen heeft ook een heel groot voordeel. 
Doordat we in aanraking komen met allerhande muziek leren we ook hoe 
we de balans daaraan moeten aanpassen. Inmiddels zijn we naar mijn 
(bescheiden) oordeel al een heel stuk op weg om deze variëteit gestalte te 
geven. 
Nu de rest nog… 
Christiaan Janssen 

Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Mededelingen van het bestuur. 
 
Verslag verenigingsjaar   
Harmonie St.Antonius van  
18 maart 2008 t/m 24 maart 2009 
 
Met dit verslag wil ik een overzicht geven wat zich het afgelopen jaar bin-
nen onze vereniging zoal heeft afgespeeld. 
 
Bestuur: 
Ria heeft de voorzittershamer overgenomen van Hay. José en Geert namen 
afscheid van het bestuur en Annemiek is gekozen als nieuw bestuurslid. 
Activiteiten: 
Tijdens het kuurconcert en het matinee was het een gezellige drukte. Alles 
heeft zich dit jaar buiten afgespeeld, het weer was geweldig. 
Verdere activiteiten waren; het begeleiden van de communicanten op 18 
mei en het spelen in de H. Mis.  
In Lottum werd er tijdens het rozenfestival een mooi concert gegeven. Op 
uitnodiging van Pastoor Giesen is er gespeeld in de Jongerenkerk te Venlo, 
met als ludieke actie het plaatsen van het straatnaambord Lommstraat in 

Venlo. Hierbij waren ook de beide bur-
gemeesters aanwezig.  
Zoals ieder jaar lopen wij ook mee met 
de St. Maarten optocht en zijn we aan-
wezig bij het Sint Nicolaas feest.  
Het carnavalsconcert in samenwerking 
met de carnavalsvereniging is goed ver-
lopen, wel jammer dat de publieke be-
langstelling gering was.  
Tijdens al deze activiteiten en ook tij-
dens de carnavalsdagen, is er een zeer  

Jongerenkerk Venlo 
goede opkomst van de leden geweest, onze dank hiervoor. 
In de H.Antonius mis zijn de overleden leden van onze vereniging her-
dacht. 
Het werken bij Giant Tribute in Horst en bij Andre Rieu in Maastricht heeft 
weer de nodige eurocentjes opgeleverd. Ook de verkoop van de chrysan-
ten, het ophalen van oud ijzer door stiefbeen en zoon en de kienavond 
werden met een positief resultaat afgesloten. 
Serenades die wij dit jaar brachten; 
Bij Wiel vd Hombergh ivm. zijn 90e verjaardag, bij Frans en Nelly Verbeek 
ivm. hun 25 jarig huwelijk, bij Wim Weijs voor zijn Koninklijke onder- 
scheiding en op 25 oktober is er een serenade gebracht bij de voetbalver-
eniging RKDSO ivm. hun 75 jarig bestaan. 
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En dan komt het idee om een musical te houden. Eerst denk je, is Lomm  
hier niet te klein voor. Maar als iedereen positief is over dit idee, wordt er 
een commissie gevormd, de voorbereidingen kunnen beginnen. Het ver-
haal Droëmvlucht is geschreven door Louis Bruhl en de arrangementen 
door onze dirigent Christiaan, met muziek van Rowwen Heze.  
Tijdens de audities was het een hele drukte en erg gezellig. Het resultaat, 
wat betreft de rolverdeling, mag er zijn. Alles ziet er professioneel uit en 
iedereen is erg enthousiast. Het bestuur wenst iedereen heel veel succes. 
Op 22 november is tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest waarin veel werd ge-
gocheld, Gonnie Crommentuyn gehuldigd met haar 40 jarig lidmaatschap 
bij onze harmonie. Gonnie is lid geworden, op het moment dat de toenma-
lige fanfare van Lomm, veranderde in Harmonie St.Antonius. 
Leden mutaties: 
Jens Flinsenberg en Malissa Huijs zijn gestopt met hun AMV opleiding. 
Stephan v. Dijk, voor één jaar, in verband met zijn studie in het buiten-
land. Ook Nel Verspay is gestopt. 
Ina Verspay, sinds 1985 lid is van onze vereniging, is gestopt als spelend 
lid. 
Wij bedanken Ina voor haar inzet al die jaren.  
 Vooruitkijkend op het jaar 2009 kan ik meedelen dat er weer diverse acti-
viteiten op het programma staan. In het bijzonder de Musical Droëmvlucht 
en het slotconcert van de gemeente Arcen en Velden.  
 
Als ik goed geteld heb, spelen er op dit moment 21 jeugdleden jonger dan 
18 jaar in ons korps. Hier zijn wij als bestuur bijzonder trots op.  
 
Samengevat kunnen we stellen dat 2008 een bewogen jaar was met heel 
wat mooie ups. Het harmonie-gevoel, het gevoel dus dat ons samen bindt, 
is iets waar we trots op kunnen zijn. Het bestuur spreekt de hoop en de 
wens uit, dat we in het komend verenigingsjaar, vanuit deze basis verder 
aan onze harmonie kunnen bouwen. Als we erin slagen, samen verant-
woordelijkheid te dragen voor onze vereniging, dan gaan we ook samen 
een mooie muzikale toekomst tegemoet. 
 
Het bestuur wil iedereen van harte bedanken die zich, op welke manier 
dan ook, heeft ingezet voor onze vereniging. 
 
Lomm 24 maart 2009 
Namens het bestuur 
Thea Schuurmans 
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per, dan weer hout. Bassen horen eigenlijk overal een beetje bij. Perfecte 
balans krijg je door het lage hout op te tellen. Ideaal gezien:  
Fagotten + Basklarinet + Bariton Sax (2+2+1) = Aantal benodigde bassen + 
Strijkbassen (2 + 3) 
Dus 5 bassen  zou ideaal zijn, al dan niet in een verhouding 2 bassen/3 
strijkbassen, kan ook 4+1 zijn of een variant, maar hoe meer strijkbassen, 
hoe meer symfonische klank een harmonieorkest produceert – hetgeen 
waar ik al 6 jaren mee aan de slag ben bij harmonie Antonius. 
Een kort overzichtje: 

 
Daarom is het nu wellicht ook duidelijk waarom er een extra (strijk)bas 
mee gaat op concours. Deze strijkbas kan voor gigantische gatenvuller die-
nen, simpelweg omdat de lucht van onze bassisten ergens een keertje 
(hoe blauw ze ook aanlopen) op is. En op dat moment strijkt de strijkbas 
gewoon door. Twee vliegen in 1 klap: Geen gaten meer en balans wordt 
verbeterd. Verder voordeel is het pizzicato wat een strijkbas kan produce-
ren (tokkelen op de snaren). Dit is niet te imiteren door blaasbassen. 
Slagwerk 
Slagwerk is het derde register wat in de balans “disorde” brengt. Slagwerk 
is alleenstaand een perfect register om effecten en accentueringen aan te 
brengen in de muziek. Echter in een harmoniebalans zal en is het slagwerk 
bijna altijd te hard zijn in tuttipassages. Eigenlijk logisch. Ga maar na – een 
tik op een kleine trom, bekken of triangel draagt veel verder dan pak ‘m 
weg een klarinet. 
Een aparte groep slagwerkinstrumenten zijn het melodische slagwerk. Mits 
goede stokken gebruikt worden kunnen xylofoon, marimba, vibrafoon en 
pauken zeer belangrijk zijn voor het accentueren van diverse registers in 
de harmonie. Met name de marimba en xylofoon kunnen zowel laag als 
hoog iets extra’s toevoegen. Het doet me dan ook deugd dat we Bart op 
melodisch slagwerk hebben die dit allemaal aan het leren is. Dus voor 
slagwerk zijn niet de aantal spelers van belang maar veel meer de manier 
waarop ze dit doen. (Nog veel meer dan de overige instrumenten). 

Ideaal:   Onze Harmo-
nie: 

  

Trompet 4 Trompet 5 

Hoorn 6 Hoorn 4 

Trombone 4 Trombone 4 

Bariton/Tuba 3 Bariton/Tuba 3 

Bassen 5 Bassen 2 

Ideaal:   Onze Harmo-
nie: 

  

Trompet 4 Trompet 5 

Hoorn 6 Hoorn 4 

Trombone 4 Trombone 4 

Bariton/Tuba 3 Bariton/Tuba 3 

Bassen 5 Bassen 2 
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de klankbalans binnen het houtregister. De fagotten hebben de zelfde 
functie als de hobo’s, maar dan voor het lage register. Daarom nemen we 
in concourstijd ook een fagot mee als gastspeler. 
Al met al hebben we dus een bijna perfecte bezetting in het houtregister: 
 

 
Koperblazers 
Het koper staat van de ene kant op zich zelf, maar van de andere kant is 
het van belang t.o.v. de houtblazers dat ze niet de totale balans verstoren. 
Ook hier is het aantal klarinetten van belang voor een perfecte verhou-
ding. 5 klarinetten is 1 trompet. Dus met 20 klarinetten heb je eigenlijk ge-
noeg aan 4 trompetten. Vandaar uit kunnen we naar de hoorns gaan. Deze 
verhouding zou ideaal zijn bij 6 hoorns tegen de 4 trompetten. Bij 6 
hoorns zou dan ook de balans perfect zijn met de 3 klarinetpartijen. (Voor 
iedere klarinetpartij 2 hoorns). 
Trombones en trompetten verhouden zich als 1 : 1. Dus daar zijn we dan 
snel mee klaar. 
Baritons/Tuba’s. Eigenlijk heet het “het Euphonium register”. Dit register 
wordt gebalanceerd naar de hoorns toe. Dus 6 hoorns betekend 3 Bari-
tons/Tuba. Dit aantal van 3 klopt dan ook weer met de 3 genoemde klari-
netpartijen (zoals hiervoor genoemd bij de hoorns). Verder klopt dit aantal 
dan ook weer met de saxofoongroep. (Tenor en Bariton Sax (2 + 1) = Bari-
ton/Tuba (3)). Daardoor is de zgn. saxhoorngroep perfect uitgebalanceerd.  
Met twee vingers in je neus kun je dus eigenlijk wel aanvoelen waarom er 
op concours er een hoorn bij moet. Het is voor de balans! 
Bassen zijn een speciaal register. Bij de bassen horen ook de evt. strijk-
bassen (Contrabassen). Ze staan in nauw contact met het lage hout. Soms 
ondersteunen ze deze groep, soms andersom, dan weer balans t.o.v. ko 

 

Ideaal:   Onze Harmo-
nie: 

  

Piccolo 1 Piccolo 1 
Fluit 5 Fluit 5 
Hobo 2 Hobo 1 
Fagot 2 Fagot 0 
Klarinet 20 Klarinet 20 
Basklarinet 2 Basklarinet 1 
Saxofoon Alt 4 Saxofoon Alt 5 
Saxofoon Tenor 2 Saxofoon Tenor 2 
Saxofoon Bari-
ton 

1 Saxofoon Bari-
ton 

1 

Ideaal:   Onze Harmo-
nie: 

  

Piccolo 1 Piccolo 1 
Fluit 5 Fluit 5 
Hobo 2 Hobo 1 
Fagot 2 Fagot 0 
Klarinet 20 Klarinet 20 
Basklarinet 2 Basklarinet 1 
Saxofoon Alt 4 Saxofoon Alt 5 
Saxofoon Tenor 2 Saxofoon Tenor 2 
Saxofoon Bari-
ton 

1 Saxofoon Bari-
ton 

1 
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Redactie mededelingen. 

 
 

Na het behalen van A Diploma van harte welkom in het “grote” orkest: 
 
Pleun Rondeel, Esther Deenen, Lisanne Theelen, Diana vd Zande, Milou 
van Amerom 
Verder hebben Anne en Stan hun B diploma behaald en heeft Eef zijn C 
Diploma  behaald. Van Harte Gefeliciteerd. Heel  veel succes met de ver-
dere studie. 
 
 
 

Bij deze toch een dringend verzoek,om kopij te leveren voor de volg 
de uitgave van onze  Hermeni`js bij een van onderstaande e-mail adres- 
sen. 
 info@harmonielomm.nl  
 Frans.bouten@planet.nl   
 wilennel@xs4all.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Ik geef de pen door …  
 
Dankjewel Henk voor de pen. Omdat ik een groot talent ben in schrijven 
zal ik het kort houden. 
Vele jaren geleden, in de tijd dat ik nog op de basisschool zat, kwam de 
harmonie leden werven op de basisschool. Er kwamen een paar drummers 
van de drumband (die toen nog bestond) en er kwamen een paar jonge le-
den een stukje voorspelen. Mijn vriendinnen en ik waren diep onder de in-
druk en we besloten om ons als lid op te geven voor de harmonie zonder 
dat onze ouders ervan wisten. Gelukkig waren onze ouders allemaal  
enthousiast.  
In eerste instantie kregen we blokfluitles van Roel Verheggen en later van 
Harry Boom. Toen we een instrument mochten kiezen koos ik voor de 
saxofoon. Ik kreeg les van Richard Alberts. Van Richard heb ik jarenlang 
met plezier les gekregen, ik ben gestopt met les omdat ik Huidtherapie in 
Utrecht zou gaan studeren, hiervoor was ik uitgeloot en toen ben ik Ver-
pleegkunde in Eindhoven gaan doen, na een jaar ben ik hiermee gestopt. 
Momenteel studeer ik MBRT (Medische Beeldvormende en Radiotherapeuti-
sche Technieken) ook in Eindhoven.  
Ik kan me nog goed herinneren dat ik de eerste keer mee op concertreis 
ging, ik zat nog niet lang bij de harmonie, we gingen naar Hasselt. Mijn va-
der ging op zondagmorgen samen met Jan en Thea Schuurmans wande-
len. Toen we met de bus richting stad moesten, waren zij er nog steeds 
niet, we hebben lang gewacht en uiteindelijk zijn we toch maar vertrokken. 
Toen we in de bus zaten riep Annie Cuijpers: ‘Daar zijn ze!’ En ja hoor 
daar liepen ze! Ik schaamde me dood voor mijn vader! Dat was niet 
de enige keer dat ik me voor mijn vader schaamde tijdens 
mijn carrière bij de harmonie maar de rest zal ik jullie 
besparen.  
Ik stop met schrijven. En ik geef de pen door aan ……… 
mijn collega Geert van Mierlo. 
 
Groetjes Janneke Verbeek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Een evenwichtig verhaaltje. 

Allemaal hebben we het al een keertje op de repetitie gehoord. “luister 
naar elkaar…” – “let op de balans” – “iedereen moet hoorbaar zijn” etc. 
etc… 
Maar wat is eigenlijk  “de balans” binnen een orkest? 
Balans is het evenwicht tussen de verschillende instrumentengroepen. 
Doordat deze in evenwicht worden gebracht ontstaat er harmonie. Een 
daar stamt dan ook de naam van onze orkestvorm van af. 
Balans is afhankelijk van diverse factoren. Zoals een bepaalde getalsver-
houding tussen verschillende instrumenten. Vergelijk het maar met een 
weegschaal en diverse gewichten. Ieder instrument heeft haar eigen ge 
wicht en dus een bepaald aantal nodig om een evenwicht binnen de har-
monie te krijgen. Daarom is het ook wenselijk bv. veel klarinetten in de 
harmonie te hebben.  
Houtblazers.Ten opzichte van 4 klarinetten staat 1 fluit als tegengewicht. 
Dus 20 klarinetten hebben als minimaal tegengewicht 5 fluiten. Verder 
staat er ten opzichte van 5 klarinetten, 1 altsaxofoon. Dus in ons geval 
hebben we eigenlijk meer dan genoeg aan 4 alten. (Dus hier hebben we 
een“luxe”problee– hetgeen niet echt een probleem is, omdat er meer fac-
toren meespelen dan alleen de numerieke factor.) Als we dan verder gaan, 
het saxofoonregister heeft als (perfecte) balansleidraad: 4 alten – 2 teno-
ren – 1 bariton. In onze harmonie zijn dus de alten wat ruim bezet, maar 
hebben we voor de rest een numeriek perfecte bezetting t.o.v. de klarinet-
ten en fluiten. Rest ons van de houtblazers nog de basklarinet, de hobo en 
de fagot. De basklarinet is een belangrijk instrument voor de harmonie en 
voor de houtblazers in het bijzonder. Ten opzichte van de baritonsax zou-
den er eigenlijk 2 basklarinetten moeten zitten. (Die hebben we helaas 
niet, maar de basklarinet die we hebben moeten we koesteren (daarom 
mag Germie voor twee spelen zoveel als ze kan. ). Van de hobo en de 
fagot zijn er standaard 2 voorgeschreven (telkens 2-stemmig). Met name 
voor de hobo zorgt meerstemmigheid voor een enorme kleurtoename van  

Balans Balans 
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De trombone 
 
Hallo ik ben Joep Gubbels ik en ik speel op de trombone omdat het een 
leuk instrument is. 
Ik zit nu al twee jaar bij de harmonie. 

Eerst begon ik met blokfluit. Ik 
kreeg les van Sjaar Klaassen. 
Toen moest ik een instrument 
kiezen, ik wilde graag een 

trom. 
Die kreeg ik niet. 

Toen koos ik voor de trom-
bone. 
Die kreeg ik voorlopig niet, ik 
moest van Christiaan eerst be-

ginnen op trompet. 
Ik kreeg les van Wim Hekking, en na een jaar was het zover, ik mocht op 

de trombone beginnen. 
Ik krijg nu les van Jan van Osch. 
Soms valt het mee en soms valt het tegen ( de vorm van de dag.) �  
Ik begin al aardig wat herrie te maken, zelfs in het huis worden ze er soms 
gek van. 

Trombone is echt een familie Gubbels instrument, ome Jeu, ome Piet en 
neef Kay. 

Ik hoop dat ik binnenkort jullie trommelvliezen kan laten trillen. 
 
 
Gr Joep Gubbels 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Sponsoren Harmonie St. Antonius Lomm   

 
 Adventureworld of Taurus 

 
 

Aerdts Vleesveebedrijf 
 
 

Aviko BV 
 
 

Ed Hegger Tuincentrum 
 
 

Eldim BV 
 

Frank Huijs Montagebedrijf BV 
 
 

H.Verhaegh Velden 
 
 

Hoeijmakers Groep BV  
 
 

Installatiebedrijf Wilfred Kessels 
 
 

Kwekerij Kusters V.O.F 
 
 

Hombergh Lomm BV 
 
 

L.J.Coenders IJzerwaren 
 
 

Mamesta BV 
 

Ruud van den Brandt Financiële Diensten 
 
 

Saunapark van Dijk 
 
 

van Rens voor Vakman & Hobbyist 
 
 

Versboerderij van Helden 
 

De Chinese Muur Velden 
 

Café-Restaurant De Witteberg 
 
 

De sponsoren steunen de Harmonie . . . . . Steunt U de sponsoren. 
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Hoorngeschal 
Beste leden van onze harmonie en van de musical Droemvlucht, Ik ben 
weer aan de beurt om een stukje te produceren voor de Hermeni’js.  
Hierin wil ik de afgelopen tijd nog een keer aanhalen en proberen in de 
toekomst te kijken. Nee ik ga niet op de kermis staan met een glazen bol 
en heb ook niet die ambities. 
Van mijn mederedactielid Frans heb ik geen commentaar gekregen over 
het veranderen  van de naam. Hij zal het wel druk hebben met de brand-
weer. Van de rest trouwens ook niet, dus………heet deze rubriek voortaan 
Hoorngeschal.  
Dat de harmonie niet stil zit moge duidelijk zijn. Nieuwe uitdagingen wor-
den niet ontweken maar aangegrepen om Lomm op de wereldbol te zet-
ten. De samenwerking met andere verenigingen wordt in praktijk gebracht 
met een daverend carnavalsconcert. Het lijkt wel “LOMM GOT’S Talent”. 
De wereldreizigers 
die verborgen talent 
tegen komen. Nana 
Mouskouri, Udo Jur-
gens, Pavarotti in 
drievoud, Beppie 
Kraft, en zeker niet te 
vergeten ozze Jeu 
Hegger met zijn hele 
oeuvre, en als klap-
per Frans Pollux die 
de poepluiers even 
kon vergeten omdat 
hij moest optreden in 
Lomm. En niet te ver-
geten de Thietuiten. 
Het boerbruidspaar, 
het prinsentrio en  
enkele Kozakken met een gemakkelijk tekst, stratenmakers met een hoop 
lawaaien en natuurlijk de dansmarietjes met hun spectaculaire showdans. 
Een leuke middag die zeer geslaagd was en wellicht voor herhaling vatbaar 
is. Na al dit geweld iets rustiger in kerk tijdens de Antoniusmis. En dan is 
het weer carnaval. Geen prinsen of dansmarietje maar 2 jeugdadjudanten 
van de harmonie. Samen met het prinsentrio en dansmarietje en jeugd-
prins Joost hebben ze genoten van een geweldige carnaval. En dan enkele 
oudijzerboeren die in de optocht meededen om wat centen voor de har-
monie bij elkaar te krijgen. Geweldig onze Stiefbeen en Zoon. 
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Stersponsors Harmonie St. Antonius Lomm   
 

Contour 
 

Delfstoffen Combinatie Maasdal BV 
 

Mathysa Beheer BV 
 

Rabobank Venlo eo 
 

Sulzer Turbo Services Venlo  BV 
 

van Dijk Medical Systems GmbH 
 

De Stersponsoren steunen de Harmonie . . . . . Steunt U de Stersponsoren. 
 
 

Verder bedanken wij eenieder die ons  
Financieel gesteund heeft. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Repetitie  Musical Droëmvlucht 
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Jeugdorkest “Alles Kids” 
 
Hallo, ik ben Teun Bartels, Ik ben 
11 jaar oud. Mijn hobby’s zijn: Voet-
ballen, Club, HARMONIE, Muziek-
les.Ik zit in groep 8, en ga naar de 
vakantie naar de grote school. Ik 
heb al 2 jaar Trompetles gehad, 
maar ik wilde eerst al schuiftrombo-
ne maar mijn armen waren nog te 
kortmijn echte droom was van be-
gin af aan de ‘Schuiftrombone’. Net 
voor mijn Trompetexamen A, werd 
mij gevraagd om Schuiftrombone’ 
te gaan spelen. Naar maanden zoe-
ken, had men eindelijk een leraar 
gevonden! Mijn leraar heet Jan van 
Osch, en ik hoop dat ik gauw ge-
noeg examen kan doen zodat ik bij 

de Harmonie kan. En dan speelt ons hele gezin bij de Harmonie. Groetjes 
Teun Bartels! 
 
Namens de opleidingscommissie 
Madelein Smeets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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De droëmvlucht begint toch links en rechts wer-
kelijkheid te worden. De toneelspelers, decor-
bouwers, regisseur, producers en muzikanten re-
peteren er op los. Petje af voor het bestuur die 
dit allemaal in goede banen mag en moet leiden 
of is het lijden? Maar zoals gewoonlijk zal dit ook 
wel op z’n pootjes terecht komen met medewer-
king van een hele hoop vrijwilligers. Het repetitie-
bezoek blijft goed en de sfeer is opperbest. Zo 
zie je met regelmaat in de voorste rij een fluitiste 
M.V met hoboïste L.V  
lachen gieren en brullen over werkelijk de flauw-
ste dingen. En de kleine man op de bok zwaait 
maar door of er niets aan de hand is. Even over 
die kleine man. Trots als een pauw dat hij z’n 
klarinetten register bij elkaar heeft en dat ze al 
zo goed meedoen. Dat hij de muzikanten iedere 

repetitie weer kan motiveren om het beste er uit te halen. Prachtig. Maar 
genoeg veren in  zijn …..gestoken, we hebben een erg druk programma 
voor de boeg in 2009. De voorbereiding op de musical zal nog menig uur-
tje van onze vrij tijd vragen. Het kuurconcert komt er ook nog tussendoor 
en diverse andere verplichtingen. Kortom vort met de geit. En dan niet te 
vergeten Hay v Dijk. Een van de hoogste onderscheidingen binnen onze 
vereniging hebben we aan hem gegeven. ERE- VOORZITTER.  
Ere wie ere toekomt luid het gezegde. Dit is voor hem helemaal terecht. 
Van zijn inzet en doorzettingsvermogen heeft de harmonie de vruchten 
mogen plukken. Enkele druiven waren zuur maar héééééél veel was zoet. 
De volgende keer moet burgemeester Brulls of Tans maar komen rond   
Koninginnedag. Kunnen we weer eens een serenade brengen!! Hay be-
dankt. 
Na al deze droëmen komt de realiteit dat we bijna Noord- Venlonaren wor-
den. Voor de volgende uitgaven zullen we zeker een van  de burgemees-
ters een gedeelte van de Hermenij’s gunnen om dit toe te lichten. En vol-
gend jaar zullen zeker wat ruimte inplannen hoe het voelt dat Venlo bij Ar-
cen LOMM en Velden is gekomen. Als afsluiting van de gemeente Arcen 
LOMM en Velden zullen we in december in de Maaspoort zeer zeker een 
geweldig concert weggegeven. Maar nu heb ik genoeg getoeterd. Tot de 
volgende keer. 
Voor de vorige editie werden we overspoeld met copy en inzendingen. 
Prachtig wat een genot. Maar helaas was dit maar eenmalig. Beste mensen 
er gebeurt zoveel in onze vereniging, graag wat copy insturen aub.  
Groet Wil Verspaij 

Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Mag ik me effe voorstellen ????? 
 
Mijn naam is: Pleun Rondeel 
Ik woon op: Bosbergstraat 35b in Lomm  
  
Mijn geboortedatum is: 26 maart (1998) 
  
Op dit moment studeer ik aan de volgende 
school: groep 7 van basisschool ‘t Kapelke 
 
Voor wat voor beroep wil je later leren: 
Juffrouw 
  
Ik speel het volgende instrument: klarinet 
  
Ik heb voor de harmonie gekozen omdat:  
Ik het leuk vind om zelf muziek te maken. 

  
Vind je het leuk bij de jeugdharmonie en wat kan er volgens jouw nog be-
ter: ja, maar ik vind het nog leuker om bij de harmonie te spelen.  
 
Mijn andere hobby’s zijn: korfbal, club, tennis 
 
Als je mocht kiezen tussen de harmonie en de andere  
hobby’s wat zou je dan kiezen?: ik vind ze allemaal even leuk! 
 
Zou je vader ook een instrument kunnen spelen?: Nee 
 
Wie mag zich de volgende keer voorstellen?: Milou van Amerom 
 
Als jij dirigent was wat voor muziek zou jij dan kiezen: musicalmuziek. 
 
Mijn grootste wens is: pas geleden uitgekomen: klarinet spelen bij de grote 
harmonie!  
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Topsponsors Harmonie St. Antonius Lomm   

 
AMI BV 

 
Autobedrijf Janssen Lomm 

 
Jos Bartels Financieel Advies 

 
Keulen Automaterialen Bv 

 
L.v.d.Hombergh Beheer BV 

 
Freshchamp BV Horst 

 
Stichting REL 

 
Volksbank an der Niers 

 
Wiel Peute Woon & Slaapcomfort 

 
W Klumpen Provinciaal Versicherungen 

 
J Stoel Lomm 

 
De Topsponsoren steunen de Harmonie . . . . . Steunt U de Topsponsoren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugtrio 2009 
 

          Ralf Bouten      Joost van Wylick      ??? Mark van der Zanden 
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