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Van de voorzitter. 
 

Het is al weer december. De laatste maand van een zeer druk, spannend, 
innoverend jaar voor de harmonie. We hebben een paar dagen geleden 
onze feestavond/Caecilia-avond gehad tezamen met alle medewerkers van 
de musical. Een avond waar veel nagepraat is over deze fantastische activi-
teit. Een avond waar we onze jubilarissen (Wim Weijs 50 jaar, Jan Pingen 
40 jaar en Ben van Rens 25 jaar) gehuldigd hebben. Een avond waar we 
als vereniging onze 1e voorzitter van de promotieclub Lei van den Hom-
bergh tot erelid benoemd hebben. Na 18 jaren stopt Lei met deze functie. 
Lei bedankt voor jouw inzet ! Een jaar geleden stonden de drie grote activi-
teiten van 2009 al in de grondverf. Ons toen nog niet helemaal realiseren-
de wat dit voor de harmonie, de Lommse gemeenschap en verdere omge-
ving ging betekenen. De eerste activiteit was het carnavalsconcert in sa-
menwerking met de carnavalsvereniging de Thietuite. Resultaat een verras-
send, leuk en gezellig concert, met medewerking van vele Lommse arties-
ten. Dit was de eerste coproductie van de harmonie. De commissieleden 
van de carnavalsvereniging werden meteen gestrikt voor de musicalwerk-
groepen. De tweede activiteit de musical Droëmvlucht. Onze tweede co-
productie, nu met medewerking van het hele dorp onder het motto van 
Lomm, door Lomm, voor Lomm. Een jaar lang hebben alle inwoners in de 
ban hiervan geleefd. Een geweldig project, waar we met z’n allen trots op 
zijn. Wat een saamhorigheid, wat een geloof in eigen kunnen. Waar een 
klein dorp groot in kan zijn. De derde activiteit het slotconcert van onze 
gemeente: ‘Same verder’. Onze derde coproductie, nu met alle muziekver-
enigingen en koren uit Arcen, Lomm en Velden. Op dit moment zijn we 
nog volop samen aan het repeteren. Naast muziek en zang wordt er veel 
spektakel omheen gebouwd, waarin veel fragmenten te zien zijn uit de ge-
schiedenis van onze gemeente. 2009 een jaar waarin hard gewerkt is aan 
bovenstaande activiteiten, maar ook aan werkzaamheden om onze kas te 
spekken (o.a. oud ijzer, Giant Tribute, André Rieu). Ook hier konden we 
niet zonder hulp van de leden en vele vrijwilligers. Allen bedankt! Ook een 
woord van dank aan alle sponsors, die ons jaar in jaar uit financieel steu-
nen. Met jullie hulp kan de harmonie de opleiding, instrumenten en kle-
ding bekostigen en klaar staan voor de Lommse gemeenschap. Een dank 
je wel voor alle docenten en de leider van Alles Kids. Zij zorgen ervoor dat 
onze jeugd muzikaal groeit. Als laatste een speciaal dank je wel aan onze 
dirigent Christiaan. Geweldig wat jij afgelopen jaar voor ons gedaan hebt: 
arrangementen schrijven, meer dan 50 muziekstukken instuderen voor bo-
venstaande activiteiten, voorbereidingen, vergaderingen, planningen ma-
ken en weer bijstellen etc, etc. De harmonie is ook op muzikaal gebied het 
afgelopen jaar gegroeid mede dankzij jouw inzet. Heel veel respect en be-
wondering. Tot slot wil ik jullie en je naasten veel geluk in goede gezond-
heid toewensen voor 2010.Voor hen onder ons die het op dit moment 
moeilijk hebben, heel veel kracht toegewenst. 

Ria Bouten – van den Hombergh  
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De Promotieclubvoorzitter aan het woord.  
 

Met deze uitgave van ons clubblad is het eigenlijk een beetje feest, dit is 
namelijk de 25 ste Hermeni’js, sedert het ontstaan in september 1997. 
Bij het begin daarvan hebben wij er nadrukkelijk voor gekozen om twee-
maal per jaar een clubblad uit te brengen, bestemd voor onze leden en 
sponsoren. Nu 12 jaar later mogen wij vaststellen dat onze doelstelling tot 
heden volledig gehaald is en zijn er trots op dat dit inmiddels een structu-
rele activiteit is die niet meer weg te denken is binnen onze vereniging. 
Ook mag gesteld worden dat een en ander tot stand gekomen is met me-
dewerking van vele tientallen leden voor het indienen van kopij, de inzet 
van enkele leden om iedere keer weer een mooi blad samen te stellen en 
niet te vergeten de drukkers en bezorgers. Aan allen  onze hartelijke dank 
en tevens veel succes voor de toekomstige uitgaven. Wat mij persoonlijk 
betreft heb ik in november te kennen gegeven mijn functie als voorzitter 
van de stichting promotieclub over te dragen. Het is ruim 18 jaar geleden, 
juni 1991, dat ik samen met een viertal leden van de harmonie de promo-
tieclub heb opgericht. Gezien mijn leeftijd, 73 jaar, ben ik van mening dat 
de tijd gekomen is  om mijn taak als voorzitter over te dragen aan een op-
volger binnen de promotieclub. Wel zal ik lid blijven van de harmonie en 
zal ook jaarlijks een financiële bijdrage voldoen aan de promotieclub. 
Het was voor mij een volkomen verrassing dat ik op de avond  van het 
Caeciliafeest naar voren geroepen werd, alwaar ik 
uitgebreid gehuldigd werd door  voorzitter Ria Bou-
ten en erevoorzitter Hay van Dijk. Mijn werk werd 
door Hay bekroond met het uitspreken van een 
woord van dank voor mijn inzet en de overhandi-
ging van een blijvende herinnering in de vorm van 
een kunstwerk. Ria deelde mij mede dat het be-
stuur besloten heeft dat ik verder als erelid van de 
harmonie door het leven zal gaan en wenste mij 
tenslotte nog vele jaren van goede gezondheid. In-
middels zijn de bestuursleden zich aan het bera-
den over de opvolging van mijn persoontje  en zo-
dra dit bekend is zal dit ongetwijfeld medegedeeld 
worden aan de leden,Ik spreek vanaf deze plaats mijn welgemeende dank 
uit aan allen, die op welke manier dan ook, met mij samengewerkt hebben 
om te komen tot het resultaat wat het nu is. De activiteiten, voor de finan-
ciële inkomsten van onze promotieclub 2009, zijn nog in volle gang en zal 
wellicht afgerond worden met een mooi resultaat.  Rest mij nog jullie allen 
een hele fijne kerst, prettige jaarwisseling en heel veel geluk en gezond-
heid in het nieuwe jaar toe te wensen .  
 
Lei van den Hombergh.  

 
Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Mededelingen van het bestuur. 
 

Allereerst een blijk van waardering voor iedereen, die op welke manier dan 
ook, zich dit jaar heeft ingezet voor onze harmonie. We hebben met z’n 
allen genoten van de musical. Tot diep in de nacht werd er feest gevierd. 
Tussen al deze bedrijvigheid door, werd er ook nog oud ijzer opgehaald, 
chrysanten verkocht en door het bestuur volop vergaderd. Dit alles onder 
goed voorzitterschap van Ria Bouten. Er is binnen de besturen van de har-
monieën uit Arcen en Lomm en de fanfare uit Velden al gesproken over 
eventuele veranderingen, nu we bij de gemeente Venlo komen. Goed is 
het om te weten dat door de dagelijks besturen van deze verenigingen, er 
alles aan gedaan zal worden op de huidige voet van samenwerking verder 
te gaan. Voor verbeteringen binnen onze muziekverenigingen staan wij na-
tuurlijk altijd open. Tijdens de vergadering van de DB’s is daar volop over 
gepraat. Op dit moment wordt er flink gerepeteerd voor het slotconcert 
‘Same verder’. Er wordt verwacht dat de uitvoeringen van het slotconcert 
een emotionele happening worden. Tijdens de 2e repetitie in de Visgraaf is 
het concert voor iedereen meer gaan leven omdat toen ook meer toelich-
ting rondom de aankleding en invulling van het concert werd gegeven. De 
magie van het eenmalige zal dan zeker een rol spelen. Iedereen zal er zich 
van bewust zijn dat dit niet meer terug komt. Uiteindelijk zullen we geza-
menlijk doorgaan, daarom de titel ‘Same verder’. Samen verder gaan wij 
ook in 2010 met onze harmonie. Er is besloten, in overleg met de muzi-
kanten, op concours te gaan hetgeen onlangs met 90% voorstemmers nog-
maals bevestigd werd. Hiervoor zal wederom het nodige van jullie ver-
wacht worden. Op dit moment is de muzikale kwaliteit van onze muzikan-
ten op een niveau, dat je kunt stellen dat dit de perfecte uitgangssituatie 
voor het concours is. Bij het jeugdorkest is het dirigeer stokje van Sjraar 
Klaassens, overgenomen door Ralf Schreurs. Ralf is 3e jaars student op het 
conservatorium. Wij hopen dat hij veel inspiratie aan de jeugd kan geven. 
Van Sjraar zal nog op gepaste wijze afscheid worden genomen. Wij wensen 
Sjraar in elk geval van harte beterschap. Op 26 december is weer de jaar-
lijkse kienavond. Er zijn weer geweldige prijzen te winnen. Wij hopen dat 
deze weer net zo gezellig wordt als in 2008. 
 
Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een muzikaal en gezond 
2010. 
 
Thea Schuurmans 
Secretaris 
 
 
 

 
 

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

Scene Musical Droëmvlucht 
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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. 
 

Sfeer bij repetitie van de Musical Droëmvlucht. 
   

Ik, Linke Jopie liep trots te zijn in mijn blitse witte pak van de kledingcom-
missie, moest ik van Marion nog aangevuld worden met goud, stond Jos 
van Wylick (ober) op en kwam terug met een veel te lange halsketting, met 
een in het kleedlokaal gevonden tang werd deze ingekort en van het res-
tant werd een armband gemaakt 
De Spaanse ober vond dat mijn schoenen niet blits genoeg waren, hij 
kwam zelf met de oplossing, hij zat in een andere set als ik en mocht ik 
zijn een maat te grote blitse zweetschoenen aan, en zo werd Jopie ver-
sierd. 
 
Cor Heijnen. 

 
 

 
 

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

Scene Musical Droëmvlucht 
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Redactie mededelingen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Wim Weijs           Jan Pingen            Ben van Rens 
(50 jaar lid)  (40 jaar lid)  (25 jaar lid) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Lei van den Hombergh 
                                            (Ere-lid) 

 
Wij feliciteren onze jubilarissen 

 
De Redactie 

 

Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Ik geef de pen door …  
 

Een leven zonder muziek ? 
Een leven zonder muziek is als een rivier zonder water. Toen Janneke me 
de pen doorgaf, waarvoor dank, voelde ik me toch enigszins gekeuteld. 
Wat moet ik hiermee; ik heb eigenlijk niks te melden. Er verder over na-
denkend realiseerde ik me wat muziek met mensen, dus ook met mij 
doet. Wanneer je eenmaal, zelfs onbewust door het muziekvirus wordt be-
smet ben je in de aap gelogeerd en kom je er nooit meer van af. Dan helpt 
ook geen griepprik. Het gedraagt zich als water in de rivier, het wordt je 
vriend en vijand en zeker wanneer je op het punt komt zelf muziek te wil-
len maken. Ondanks het risico te lopen dat dit een vervelend verhaal 
wordt, en een dat niemand interesseert, vertel ik toch mijn verhaal. Mijn 
eerste besmetting met het muziekvirus liep ik reeds als kleuter op. ’s Zon-
dags ging ik regelmatig, met mijn vader, naar de noodkerk van de Paters 
Dominicanen in Venlo. Daar waren geen banken en stond ik tussen de gro-
te mensen, zag niks maar rook niets anders dan natte-, muffe- winterjas-
sen. Wel hoorde ik mooie gregoriaanse muziek. Met als gevolg dat ik nog 
steeds lid ben van de Gregoriaanse Scola in Lomm. ( reeds meer dan 40 
jaar ) In 1986, ik was inmiddels 43 jaar, werd ik op een enigszins vreemde 
manier lid van onze Harmonie. Esther en Annemiek, sinds 1978, lid van 
de Harmonie komen terug van de repetitie en zeggen doodleuk: Pap de bis 
beej de Hermenie.  Oh ja, en wat môt ik daor gaon doon ?  De geis hobo 
speule. Na een ernstig gesprek met Wiel Vervoort en de afspraak; als het 
niets word stop ik, zegde ik toe. Maar waarom hobo en waarom ik? De Har-
monie had dat jaar een wervingsactie gehouden onder oudere ”inwoners” 
van Lomm. Dit leverde ca 12 nieuwe leden op. Maar niemand wilde hobo 
spelen. Esther en Annemiek zijn vanaf de moedermelk met hobo muziek, 
volgens hen “kattengejank”, opgegroeid. Zij kenden mijn wens ooit hobo 
te kunnen spelen en dit was de kans. Van waar deze wens (obsessie). Het 
voert te ver hier uitvoerig over uit te wijden, maar zal trachten e.e.a. zo be-
knopt mogelijk weer te geven. Mijn vader was ‘fan’ van het hobospel van 
Jaap en Haakon Stotijn destijds grote hoboïsten. Zijn 45 toeren plaatjes 
draaide ik grijs. 
Als 16 jarige, door Venlona uitgeleende zanger, mocht ik de Matheus  
      Passion mee uitvoeren. E.e.a met medewerking van het LSO en groot 

koor o.l.v. Wieke Jordans. De hobo passages hebben op mij een onuit-
wisbare indruk gemaakt. Dit wilde ik ook! 

Als 17 jarige kreeg ik van Jan Verberne, dirigent van Cecilia Blerick, een 
afgedankte ‘hoge’ stemmings hobo. Van het bij tuinders verdiende 
geld nam ik les op de Venlose Muziekschool bij Jo Meisters. ( ca ¾ 
jaar ) 

Met18 Jaar moest ik in militaire dienst; einde muziekschool. Sgt. Maj. 
Koch, een van mijn militaire instructeurs, toevallig hoboïst in Breda, 
gaf me van nov. ’61 tot april ’62, gratis les in een hok op de kazerne , 
met ’s winters ijsbloemen op de ramen, als oefenruimte. De hobo en  
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ik zijn vaak nog net niet bevroren. April 1962 overplaatsing. Gedwongen 
einde hoboles. Na diensttijd startte een nieuwe periode van beroepsstu-
die, werk  gezin, maatschappelijke en sociale activiteiten. De ruimte voor 
muziek beoefening  was op. Dan volgt de bewuste dag in 1986. Kinderen 
leren spelenderwijs een instrument bespelen, zeker als ze aanleg en of 
een grote interesse meebrengen. Als oudere, beginnende muzikant is het 
vaak vechten tegen je beperkingen en krijg je een gratis les in beschei-
denheid. Je merkt al vrij snel dat je de ‘top’ niet zult bereiken en het af-
wachten is hoe hoog de heuvel is die je kunt beklimmen.  Al spoedig  
moest ik tot mijn ontzetting ontdekken dat ik faalangst had bij het spelen 
van openliggende passages en solo’s. Thuis geoefend alles in orde in het 
orkest alles zwart. Voordien had ik, in al m’n activiteiten en omstandighe-
den, nooit  faalangst gekend. Was er een eerste hoboïst(e) aanwezig dan 
kon ik de tweede partij goed aan en heb zelfs drie concoursen met plezier 
en vertrouwen meegespeeld. Na het vertrek van Loes Houben en geen 
vooruitzicht op opvolging voelde ik me door mezelf en mijn leeftijd versla-
gen. Met pijn in het hart heb ik mijn hobo teruggegeven en wilde me af-
melden als lid van de Harmonie. In een goed gesprek met Hay van Dijk 
stelde deze me voor over te schakelen op een ander instrument waarbij ik 
niet alleen kwam te zitten. Aangezien ik de harmonie en het muziek ma-
ken niet kon en wilde missen heb ik gekozen voor alt sax en ben de uitda-
ging aangegaan. Met veel plezier, mijn grenzen kennende, en genietend 
van de vele jeugd om me heen die in korte tijd een niveau bereiken waar-
van ik altijd heb gedroomd, hoop ik nog een aantal jaren mee te mogen 

spelen. En daarna? Ik heb nog twee hobo’s 
thuis. Nog een wens? Een kleinkind dat ho-
bo speelt en dat Lisette nog lang bij de Har-
monie blijft. 
PS.:  Pas op muziekvirus is erfelijk. 
De pen wil ik aan het volgende slachtoffer,  
Manuela Bartels, slijten. 
 

Geert van Mierlo 

 
 
 
 
 

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

Scene Musical Droëmvlucht 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Scene Musical Droëmvlucht 
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Mag ik me effe voorstellen ??? 
 

Mijn naam is: Milou van Amerom. 

Ik woon op : Bosbergstraat 49a Lomm. 

Mijn geboortedatum is: 6 januari 1998. 

Op dit moment studeer ik aan de volgende school:  

‘t Kapelke te Lomm. 

Voor wat voor beroep wil je later leren: Juffrouw. 

Ik speel het volgende instrument:Klarinet.  

Ik heb voor de harmonie gekozen omdat: Mijn oma 

ook bij de harmonie is. 

Vind je het leuk bij de jeugdharmonie en wat kan er volgens jouw nog  

beter: Ik zit niet meer bij ‘Alles Kids’. 

Mijn andere hobby’s zijn: Korfballen en met vriendinnen lol maken.  

Als je mocht kiezen tussen de harmonie en de andere hobby’s wat zou je 

dan kiezen?: Ik kan niet kiezen. 

Zou je vader ook een instrument kunnen spelen?: Nee. 

Wie mag zich de volgende keer voorstellen?: Daniëlle van den Hombergh. 

Als jij dirigent was wat voor muziek zou jij dan kiezen: Musical muziek. 

Mijn grootste wens is: Om in een luchtballon te mogen varen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Scene Musical Droëmvlucht 



12 

Jeugdorkest “Alles Kids”. 
 

Afsluiting AMV juli 2009 
 
Op de foto van links naar rechts: 
 
Rachel Polderman gaat verder 
met trompet 
Kim van Duijnhoven gaat verder 
met klarinet 
Madelon Theelen gaat verder 
met klarinet 
Vera Flinsenberg gaat verder 
met klarinet 
Charelle Polderman gaat verder 
met klarinet 
 
Op de voorgrond: 
 
Wouter Simons gaat verder op slagwerk 
Mick van Amerom is helaas gestopt 
 
Op de foto ontbreekt Guusje Scheffer, zij gaat verder met klarinet 
Op de achtergrond: docent Sjraar Klaassens 
 
Groetjes Madelein Smeets 

 
Schade aan instrumenten :  verzekeringen 

 

1. Schade 
Het komt wel eens voor dat iemand zich meldt dat zijn muziekinstrument 
gevallen en daardoor beschadigd is. 
Als dit instrument eigendom is van de harmonie, dan moet je deze schade 
zelf melden bij je eigen W.A. verzekering, want jij bent verantwoordelijk 
voor dit geleende instrument.  
Dit staat als zodanig  ook vermeld in het huishoudelijk reglement.  
Meld deze schade ook aan de instrumentbeheerder van de harmonie. Die 
zal zorgen dat de schade zo snel mogelijk en kundig wordt hersteld.  
De rekening van de schade zal door de harmonie betaald worden, waarna 
deze ter declaratie aan het betreffende lid zal worden overhandigd met het 
verzoek de verzekeringsuitkering naar de bankrekening van de harmonie 
over te willen maken. 
Een eventueel eigen risico is voor jouw rekening.   
   
2. Collectieve verzekering 

De harmonie heeft een collectieve instrumentenverzekering lopen. Deze 
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verzekering is speciaal afgesloten voor evenementen zoals concertreizen,  
concours en dergelijke. 
Schades waaraan een lid zelf niets kan doen, kunnen ook onder de collec-
tieve polis vallen.  
Ook schades aan instrumenten die niet van de harmonie zijn, maar van 
leden zelf, vallen onder deze verzekering. 
 
3. Informatie 
Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met 
Herman Hegger, penningmeester.  
 

 
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 

TAMOIL Lomm 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

Scene Musical Droëmvlucht 



14 

Hoorngeschal 
 

Beste muzikanten en toneelspelers van de musical. De deadline is er weer 
om wat hoorngeschal te produceren. Het kuurconcert was dit jaar weer 
eens buiten. Prachtig weer tot die ene regenbui. Het regende zo hard dat 
zelfs de brandweer onder de tafels kroop afwachtend op beter weer. Maar 

dit alles kon de pret niet drukken. Een leuk or-
kest die enkele sterren van de harmonie weer 
liet schitteren. Koos, Henk en René laten zien 
dat ze meer in hun mars hebben. Alleen moet 
Henk zijn tekst beter van buiten leren en Manu-
ela eerst om toestem-
ming vragen. Al met al 
een leuke dag maar moet 

het recept “kuurconcert”een nieuw ingrediënt krij-
gen voor een nog betere smaak. Iets om over na te 
denken. Na het kuurconcert gaan de voorbereidin-
gen voor de musical op volle snelheid. Repetitie met 
en zonder zang. Bijschaven en af en toe bijsnijden. 
Vergaderingen van de diverse commissies en ga zo-
maar door. Het gemeenschapshuis wordt 2 weken in beslag genomen door 
de harmonie en kompleet omgetoverd in een waar theater. Lomm wordt 
nog een keer duidelijk op de kaart gezet in krant en op TV. Het resultaat is 
bekend bij iedereen. De kaartverkoop was nog sneller dan bij de concer-
ten van Andre Rieu. De hele Lommse  gemeenschap die meewerkte voor 
en achter de schermen. Heel veel leuke reacties. Dat is pas harmonie. 
Maar in deze bedrijven door was  er nog het solistenconcours, met  
hééééél veel Lomms talent en prachtige resultaten. Het concert op de Reu-
ver, de communiemis, werken bij André en dan al weer de voorbereiding 
op het slotconcert van de gemeente Lomm, Arcen en Velden in de Maas-
poort. En dan komt Venlo erbij en gaan we same verder. Na al dit gebeu-
ren was het dan ook goed feesten op de Caecilia avond. Het was enorm 
gezellig. En een enkeling wist de 200 meter naar huis niet meer te vinden 
en besloot een korte slaappauze te nemen. Totdat hij wreed gewekt werd 
door onze voorzitter die vervolgens de beheerder van Pastoorshof weer 
wist te wekken met een foute alarmcode. Die voorzitters op vandaag laten 
ook niemand met rust. Zelfs niet onze jubilarissen. Wim Weijs 50 jaar lid, 
Jan Pingen 40 jaar lid en Ben van Rens al 25 jaar lid van onze vereniging. 
Heren proficiat en nog vele jaren erbij. En of het nog niet genoeg was werd 
Lei vd Hombergh bekroond voor zijn 18 jaar voorzitterschap van de Pro-
motie commissie en werd hem het ere lidmaatschap van de harmonie aan 
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geboden. Lei bedankt voor je vele werk voor de vereniging. Maar de har-
monie gaat door. In het verschiet ligt de concertreis en het concours. Bei-
de prachtige uitdagingen willen we zeker tot een goed eind brengen en 
daarna zien of horen we wel wat voor uitdaging Christiaan nog heeft. Zijn 
inspiratie en ideeën en de wil van de harmonie om dit te realiseren, de 
jeugd in opleiding die het korps in de nabije toekomst komt versterken, de 
sponsoren die dit alles financieel mogelijk maken is een goede basis om 
samen verder te gaan. Beste mensen er is nog meer te vertellen maar ik 
laat graag wat ruimte voor de andere leden die willen schrijven. Noteer al-
vast in de agenda in mei 2010 komt de volgende uitgave. Kopij kan ingele-
verd worden vanaf het verschijnen van deze uitgave. 
 
Groet Wil Verspaij  

 

Beste Muziekvrienden, Beste Sponsors, 
 

Deze uitvoering werd mede mogelijk gemaakt door….. 
Dit lees je vaak na een uitzending op de televisie. 
Bij onze Megaproductie Droëmvlucht was het niet anders, mede mogelijk 
gemaakt door onze sponsors. Dit schitterende project was ook financieel 
gezien een megaklus. Heel veel dank aan onze sponsors. U ziet ze alle-
maal genoemd elders in dit blad. Mede door hun jaarlijkse bijdrage heb-
ben we Droëmvlucht tot een succes kunnen maken. 
 
Heel veel dank aan de sponsors die nog een extra financiële bijdrage heb-
ben gedaan. 

 
 
 
 
 
 

Sponsors bedankt! 
 
Mogen we ook in de toekomst op uw financiële steun rekenen? 
 
Namens de P.R. Commissie Musical Droemvlucht. 
Hay van Dijk    

 
Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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In gesprek met Burgemeester Tans van  
Lomm, Arcen en Velden 

 

Op 11 september, in een heel fijn gesprek met de burgemeester, heeft hij 
het een en ander verteld over zijn jeugd tot aan het burgemeesterschap in 
onze gemeente en over de Harmonie in het bijzonder. Hij is geboren en 
getogen in Zuid-Limburg, zijn ouders waren Maastrichtenaren, maar zelf 
heeft hij er nooit gewoond. Tot zijn 6e jaar heeft hij in Oss gewoond waar 
zijn vader commissaris van politie was. Het gezin met acht kinderen is 
naar Kerkrade verhuisd en daar blijven wonen Hij was de derde in de 
reeks en had vier broers en drie zussen. Zij groeiden op in een buurt die 
onder de rook van de schoorstenen van staats-
mijn Wilhelmina lag. Omdat er bijna geen grote 
woningen te vinden waren was de keus snel ge-
maakt toen er een klooster vrij kwam waar 13 
nonnen hadden gewoond. Veel kamers en een 
grote tuin, ideaal voor een groot gezin, waar hij 
met dan ook 20 jaar met plezier heeft gewoond. 
Als 18-jarige heeft hij zijn huidige vrouw leren 
kennen, zij was toen 15 jaar, dochter van de 
groenteman en hij was stapelverliefd op haar. Na 
zeven jaar verkering zijn ze getrouwd. Zij was me-
disch analiste en hij kreeg een baan als sociaal 
werker nadat de opleiding aan de padagogische 
academie was afgerond. Hij werkte in een arbeiderswijk,een zogenaamde 
mijnbuurt, wijken die door de mijnsluiting waren verloederd, met veel 
werkloosheid met alle problemen die daar bij hoorden. Begin ‘70 werd hij 
coördinator van een jongerencentrum waar jongeren vaak met veel proble-
men kwamen. Ook toen was  alcohol- of drugsverslaving en criminaliteit 
niet ongewoon. Na 3,5 jaar werken, en dat waren tropenjaren, zag hij een 
advertentie waarin een leraar werd gevraagd bij de LEAO te Blerick en de 
wens was er om regelmatig werk te krijgen. Dus gesolliciteerd naar deze 
baan en deze ook gekregen. Na 1 jaar op en neer gereisd te hebben in een 
Mini-Cooper, en dat met zijn lengte, werd toch maar besloten om te verhui-
zen naar Baarlo. Zijn vrouw Mariet had haar baan bij het ziekenhuis Heer-
len opgezegd en had inmiddels op de toneel academie te Maastricht met 
succes het vak drama gevolgd. Na de verhuizing regisseerde zij permanent 
twee theatergezelschappen in Baarlo en Venlo. Ongeveer 25 jaar hebben 
ze in Baarlo gewoond waar ook hun kinderen zijn geboren. Ondertussen 
hield hij zich al bezig met de lokale politiek en werd raadslid te Baarlo. Hij 
was inmiddels part time leraar, juist vanwege zijn politieke activiteiten. Na 
een periode van 13 jaar, als raadslid en een periode wethouder te zijn ge-
weest voor de PvdA, werd hij gevraagd om te kandideren voor de Provinci-
ale Staten. In 1994 is hij lid van de Provinciale Staten geworden, later 
werd hij ook fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten in de 
tijd dat Pim Fortuyn opkwam in de politiek. Hij werd gevraagd om Jan  
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Tindemans als depute op te volgen en dat was 2 jaar voor de verkiezingen  
Hij was toen 52/53 jaar en ook als partijleider zag hij de keldering binnen 
de PvdA. Hij dacht bij zichzelf, twee jaar je uit de naad werken met het 
mogelijke resultaat dat je weer volledig voor de klas komt te staan. Dat 
was niet zijn bedoeling. In de Staats Courant las hij dat er een burgemees-
ters vacature was bij de gemeente Arcen en Velden, Hij dacht niet gescho-
ten is altijd mis geschoten en dus gesolliciteerd, je weet maar nooit. En 
warempel hij werd uitgenodigd voor een gesprek en dat ging goed. Maar 
tegen Mariet zei hij dat hij er toch geen goed gevoel aan had overgehou-
den. De zaterdag daarop kreeg hij tijdens het winkelen een telefoontje 
voor een tweede gesprek maar werd 2 dagen voor dit gesprek door griep 
geveld. Zichzelf toch nog opgepept en op gesprek gegaan met de medede-
ling, “Beste mensen, ik had eigenlijk in bed moeten liggen maar laat maar 
gaan en we zien wel waar we terechtkomen”. Een week later kwam het be-
vrijdende telefoontje dat hij burgemeester van Arcen en Velden kon wor-
den. Tot de laatste dag, voor aanvang van zijn nieuwe job, moest hij nog 
doorwerken voor de klas want hij had samen met een collega een examen-
klas van een nieuw speciaal onderwijs opgericht. Het examen heeft hij nog 
afgenomen terwijl hij al in de nieuwe functie was begonnen. Hetgeen hij 
enorm waardeerde om zo zijn leraar tijdperk op een fijne wijze af te kun-
nen sluiten. De overgang was niet gemakkelijk, maar omdat de gemeente 
qua inwoners, drie kernen en kasteeltuinen, niet zo groot was zou dit een 
goede leerschool zijn. Het was toch wel wennen want iedereen kijkt tegen 
je op alsof je in een glazen huisje zit. Dat was niet gemakkelijk en het 
voelde aan als “Lonely at the Top”. Je moet vooral veel zelf doen, geen di-

recte collega’s waar je mee kunt praten en 
iedereen verwacht, burgemeester, zeg het 
maar. Dat kostte wel moeite, ook al omdat hij 
vond dat als er een besluit werd genomen dit 
door iedereen gedragen moet kunnen worden. 
Ook risico’s nemen en knopen doorhakken 
moest worden geleerd. In 2003 kwam er een 
kentering in het beleid van de gemeente om-
dat er niet meer geleefd moest worden van 
jaar tot jaar maar veel meer naar een beleid/
strategie, gericht op de toekomst van de ge-
meente. Daarbij komt dan al snel naar voren, 

wat zal er gebeuren in de toekomst met onze gemeente en wat gebeurt er 
met de afzonderlijke kernen. Ook met Lomm, het centrum van de gemeen-
te. Het project Arcen en Velden in 2015 is zo ontstaan, proberen met een 
helikopterview te bekijken hoe de toekomst er uit zal zien. Er werd zelfs 
gestart met echte helikoptervluchten om zodoende te proberen het vanuit 
een ander perspectief te bekijken. Na heel veel discussies, en het gegeven 
dat de diensten kwalitatief moeten worden gehandhaafd en dat alle kleine 
dingen in onze gemeente worden gekoesterd, heeft dit in  eerste instantie 
geleid tot samenwerking met onze buurgemeente en uiteindelijk in een  
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fusie. Hij zelf wil met een goed en waardig gevoel, “feestelijk” van de vele 
goede zaken die we in onze gemeente bereikt hebben, dit tijdperk kunnen 
afsluiten. De burgemeester, die ook Hermeni’js leest, is gevraagd wat hij-
zelf aan muzikale vorming heeft gedaan. Hij kon alleen een beetje toneel-
spel aanhalen. Wel had hij tijdens de opleiding op de pedagogische acade-
mie noten leren lezen en blokfluit spelen want dat was een verplicht vak. 
Hij is wel een goede luisteraar en kan genieten van de kuurconcerten en is 
trots op wat de 3 korpsen daar iedere keer weer presteren. Hij vindt de op-
leiding essentieel voor de toekomst van de koprpsen en ondersteund van 
harte de gezamenlijke opleidingen. Hij vindt het van groot belang voor de 
drie kernen dat er muziekgezelschappen zijn en blijven en vindt ook dat er 
enorme prestaties worden geleverd. Zeker in onze kleinste kern waar het 
nu een ontzettend drukke periode voor de Musical uitvoeringen Droem-
vlucht is en er toch weer hard wordt gewerkt aan het feestelijk slotconcert 
van de gemeente. Naar de toekomst voor de Harmonie Lomm kijkend, 
geeft hij aan om het spannend te maken maar ook om je er als lid prettig 
te voelen. Zorgen voor een repertoire wat past bij de tijd en ook vernieu-
wend is maar vooral wat hen aanspreekt. Mist hij bepaalde zaken bij de 
Harmonie?, waarop hij aangeeft, gebruik vooral moderne muziekwerken 
en hij vindt het geweldig dat Lomm allemaal werken van Rowwen Hèze ten 
gehore gaat brengen in een musical. Voor het beleid bij de Harmonie zegt 
hij, vooral blijven doen wat jullie nu ook doen, ben zuinig op de bestaande 
bestuurders die het geweldig doen en zoek naar nieuwe energieke bestuur-
ders als dit noodzakelijk is. Als advies krijgen we nog mee, blijf het en-
thousiasme uitstralen durf te investeren in nieuw repertoire en treed zo-
veel mogelijk naar buiten, laat zien dat je er bent dus doorgaan zoals jullie 
nu bezig zijn  De Harmonie is cultureel een beetje het hart van het dorp en 
dat moet blijven kloppen. Hij en Mariet hebben zelfs de wens geuit, zonder 
de twee andere kernen ten nadele te zijn, in Lomm te willen gaan wonen 
omdat hij en zijn vrouw in Lomm altijd gastvrij worden ontvangen. Lomm 
heeft klein beetje hun hart gestolen, de rust, de kleinschaligheid maar 
vooral de gemeenschapszin spreekt hen bijzonder aan. Of het lukt, dat 
weet hij nog niet. Hij wenst ons veel succes voor de toekomst en hij wordt 
bedankt dat hij de Harmonie in de gelegenheid heeft gesteld dit gesprek 
met hem te mogen houden.  
 
Leo Bartels 

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

Scene Musical Droëmvlucht 
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Mijn schoolopdracht 
 

Wat heb ik gedaan 
Ik speel altsaxofoon en zit bij de harmonie St. Antonius in Lomm. Onze 
dirigent kwam op het idee om een musical te maken. De harmonie zorgt 
dan voor de muziek en mensen uit de regio voor het toneelspel. De hele 
musical is in het Lomms-dialect gesproken. De muziek is van Rowwen He-
ze. De liedjes zijn alleen wat veranderd. Dat heeft onze dirigent gedaan. Hij 
heeft de muziek zo aangepast dat het voor de harmonie te spelen is. Ze 

hebben ook de tekst van 
de liedjes vertaald in Lom-
ms-dialect. Zo zijn we vorig 
jaar begonnen met oefe-
nen. De rollen werden ge-
geven aan vooral Lommse 
mensen. Er kwam een re-
gisseuse, een schrijver, 
productieleider, decorbou-
wers, dansers, mensen die 
zorgde voor kleding en ma-
ke-up enz. De meeste  
deden het voor de eerste 

keer maar er was een goede begeleiding. 
De musical heet uiteindelijk ‘Droëmvlucht.’ 

Het verhaal gaat over een jongen Sjaak die verliefd is op een meisje Maria. 
Sjaak is katholiek en Maria niet. De Pastoor, meester en de moeder van 
Sjaak zijn tegen een relatie tussen hen. De pastoor vind het niet kunnen 
een ongelovige en gelovige samen. De moeder van Sjaak denkt dat Maria 
niet goed is voor Sjaak. Sjaak en Maria spreken samen toch stiekem af 
maar de meester ziet het. De meester verteld het tegen de pastoor en de 
pastoor gaat naar Sjaak en Maria. Hij betrapt ze en verteld het tegen de 
moeder van Sjaak. De meester en de pastoor zorgen dat Maria weg wordt 
gestuurd. Sjaak blijft vrijgezel omdat hij nog steeds Maria wil. Na 15 á 20 
jaar komt Maria om Sjaak te spreken. Sjaak weet niet wat hij moet zeggen. 
De moeder van Sjaak begint te twijfelen of het wel goed is wat ze gedaan 
heeft toen. Ze is bang dat Sjaak de hele tijd alleen zal blijven. Pastoor is 
het daar niet mee eens en vind dat ze toen hebben besloten en geen oude 
koeien uit de sloot moet halen. De moeder van Sjaak wordt boos en be-
sluit niet meer Sjaak en Maria  tegen te werken. Sjaak schrijft Maria een 
brief op advies van een goede oude vriend (Martin). Maria en Sjaak spre-
ken ze af bij de maas en worden ze weer verliefd en zeggen ze het tegen 
iedereen in het dorp. Ze maken er een groot feest van. Daan speelt de klei-
ne Sjaak en Patrick de grote Sjaak. Nicole speelt de kleine Maria en Marjo-
lein de grote Maria. De harmonie bestaat ongeveer uit 50 mensen. Wij spe-
len 17 nummers en de acteurs zingen samen of alleen. We hebben 5 uit-
voeringen gehad. 15, 16, 17 en 18 oktober. Op 18 oktober hadden we  

* zelf bewerkte foto 
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s’middags en s’avonds een uitvoering. De musical duurde 2 uur. We moes-
ten helemaal zwart gekleed zijn zodat we niet te veel opvielen.  
Na elke uitvoering gingen we wat drinken achter in een tent die ze er neer 
hadden gezet. De acteurs moesten één uur met het kostuum rond lopen, 
na de uitvoering.  
Wat vond ik ervan 
Dit was een van de eerste musical die ik mee deed. Ik heb wel twee keer 
op de basisschool musical gehad maar dat is niet zo officieel. Deze musi 
cal hebben we veel voor moeten oefenen. Soms was dat wat veel maar 
vaak was het elke keer wel weer leuk. Dat komt vooral door de liedjes. Ik 
vind de liedjes van Rowwen Heze goed. Want ze hebben vrolijke muziek. 
Ze weten ook goed hoe ze het gezellig kunnen maken. De liedjes hebben 
goede teksten en geven sfeer. Ik vind het natuurlijk ook leuk om zelf mu-
ziek te maken. Daarom zit ik ook bij de harmonie. Ik vond de toneelspe-
lers het heel goed doen. Ze brachten het echt over en kenden goed hun 
teksten. Er waren maar 4 kleine dingen in de 5 uitvoeringen fout gegaan. 
Er viel een glas om en het kettinkje van maria bleef aan de microfoon han-
gen. Het was heel grappig hoe de pastoor deed. Hij dronk bijvoorbeeld 
thuis, toen niemand het zag, veel wijn. Ze hielden de pastoor eigelijk een 
beetje voor de gek. Dat was wel grappig. Ook werden de toneelspelers 
heel overdreven gemaakt. De buiken werd dikker gemaakt, een meisje wat 
dacht dat ze heel mooi was hadden oud gemaakt. De leraar hadden ze nog 
strak in pak met grijs haar gemaakt. Het was echt mooi om te zien. 
Het decor was ook heel mooi. Het waren foto’s van plaatsen in Lomm. Zo 
leek het net of ze daar echt waren. Er was daar ook op de details gelet. Bij 
een stal deur hadden ze een riek, kisten prei enz. neergezet. Ook hadden 
ze het cafeetje van Lomm nagemaakt. Het leek er precies op. De kleding 
was ook gekleed naar de tijd waarin ze speelde. De pastoor had eerst oude 
pastoorskleren aan en later in de tijd de kleren die ze nu dragen. Het was 
allemaal goed geregeld en we hebben veel complimentjes gekregen. Ik 
vond het zelf ook leuk om te zien en mee te maken. Zo iets moeten ze va-
ker doen. Maar minpuntje eraan is, het kost veel tijd zowel voor de organi-
satie als wanneer je mee speelt. We hadden een stuk meer repetities. Ze-
ker toen ik in de week naar school moest en toetsen moest maken.  
Maar al met al is het toch nog goed verlopen.  
 
Dit was een opdracht voor school maar het leek me ook leuk om dit in het 
hermeni’js te plaatsen. Het was voor culturele kunstzinnige vorm. 
 
 
 
Groetjes, Lisanne van der Zanden. 

 
 
 
 

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

Ralf Bouten en Manon Huijs hadden bij hun klarinet leraar Peter Peeters 
het idee laten vallen of het niet leuk idee zou zijn om met alle klarinetleer-
lingen een surpriseavond te houden. 
Peter vond dit een super idee en wilde hier wel aan meewerken. Manon en 
Ralf gingen aan de slag. Er werden uitnodigingen gemaakt een datum en 
een locatie uitgezocht .Peter zorgde ervoor dat iedereen bij hem zijn ver-
langlijstje kon inleveren zodat hij die later weer kon uitdelen aan iemand 
anders. 
Zo kwam het dus dat er op 27 november j.l een surpriseavond gehouden 
werd met (op een enkeling na) alle klarinetleerlingen van Lomm. Iedereen 
had leuke surprises en gedichten gemaakt en het werd een leuke gezellig 
en geslaagde avond. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Groetjes van alle klarinetleerlingen. 

 
 
 
 

 
 
                          
 
 
                

De initiatief nemers.      De klarinetleerlingen van Lomm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Op een zaterdagmiddag waar je niet veel meer kunt doen omdat je een 
verplichting hebt aan onze harmonie vanwege St. Maarten is een mooie 
tijd om iets te schrijven voor ons clubblad. Ik vermoed dat het merendeel 
van ons wel iets te vertellen heeft over de afgelopen maanden. 
De musical was tot ieders verbazing een nog grotere topper als wat we er 
ons bij voorgesteld hadden.Waar je ook kwam, overal niets anders dan lof, 
en dan de vraag of er nog een vervolg komt. Als het aan mij ligt dan pas 
weer over een aantal jaren. Wat de musical betreft wil ik het hierbij laten 
en over iets heel anders beginnen namelijk de aanschaf van nieuwe instru-
menten. De laatste week voor de vakantie heeft de harmonie een nieuwe 
bas gekocht en  Christiaan en ondergetekende zijn naar Venraij gegaan om 
een keuze te maken. We zijn daar ruim een uur binnen geweest om uit te 
proberen wat ons het beste leek. Na op een aantal bassen te hebben ge-
speeld kwam voor mij deze bas van het merk Wilson als beste uit de bus. 
De andere merken waaronder Yamaha beviel mij niet zo goed. Het instru-
ment "sprak" naar mijn gevoel niet zo goed aan en de andere van dit merk  
had geen mooie klank. Jaren geleden was Besson de keizer onder de bas-
sen, maar de laatste jaren zijn ze volgens de verkoper hard achteruit  ge-
hold wat betreft de kwaliteit en de stemming vandaar dus was de keuze 
voor mij niet zo moeilijk. Het enige grote nadeel is het gewicht, want zon-
der koffer kom je al op ruim 20 kg. De eerste weken was het alleen maar 
lange noten oefenen en dan vooral in de laagte. Dit viel in het begin erg 
tegen, omdat je dus andere grepen moet instuderen en vooral hulpgrepen 
die volgens Christiaan de stemming alleen maar ten goede komen. Na de-
ze inspeelperiode kreeg ik het instrument onder de knie  en hoop er nog 
jaren plezier van te hebben. Een zeer voornaam punt is voor mij altijd het 
onderhoud. De andere bas zag en was nog piekfijn in orde, allen miste 
men dus de vierde cilinder of wat ik nu heb  ventiel. De harmonie heeft 
van Frans Vergeld uit Velden een paar jaar geleden een pluimpje gekregen 
van de goede staat onze instrumenten verkeren. Beste muziekvrienden, dit 
ligt voor 80% aan jezelf,  maar dan spreek ik alleen over koper instrumen-
ten, want van 'hout' heb ik geen verstand. Een ander punt is dat mijn neef 
aangegeven heeft te willen stoppen na de musical, wat dat betreft was dat 
een mooi en gezellig afscheid. Ik vind het zeer jammer dat Hans zich wil 
bedanken en inmiddels dit misschien al officieel heeft gedaan. Uren heb ik 
nog met hem gepraat en gebeld, maar het heeft volgens mij niet mogen 
baten, want anders hadden we met ons tweeën een nieuwe bas mogen uit-
zoeken. Beste vrienden, hierbij wil ik het laten, het begint te regenen en 
wat meer te waaien, maar dat mag de pret van St. Maarten niet drukken.  
Zo het is nu tijd voor de optocht,    
 
Groetjes     Wim Graat. 

 

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

Muziek en geld.  
 

Muziek, een oeroude vorm van “iets” uitdruk-
ken. Het hoeft niet per se veel geld te kosten, 
maar met veel geld, kun je wel veel meer berei-
ken. 
Muziek, in veel vormen: zang, ritmische uit-
drukkingen, musical, cabaret, operette,opera 
en waarschijnlijk is deze opsomming verre van 
volledig ( zeker niet te vergeten het kerkorgel) 
Vóór de tijd van radio en grammofoon, trokken 
liedjeszangers van dorp tot dorp en zongen 
een verhaal of levenslied, met een simpele be-
geleiding  van trom en fluit of luit, de zoge-
naamde minnestreel, troubadour of bard. Ook 

zigeuners trokken door stad en land en probeerden met hun melancholi-
sche viool- en hakkebordmuziek wat geld bij elkaar te sprokkelen voor 
hun levensonderhoud. Bij bruiloften of kermissen, klonken trekharmonika 
en trompet en ook kleine blaastrio’s of  kwartetten, voor de  “gewone” 
mensen een manier om   muziek te beluisteren. Alle militaire garnizoenen 
hadden  een muziekkapel, een soort harmonie of fanfare, zo ook in Venlo, 
waarschijnlijk werd daardoor de interesse voor de blaasmuziek ook in on-
ze omgeving aangewakkerd. Voor en na, werden in grotere dorpen en ste-
den, ook amateurmuziekkorpsen gesticht. In Horst begon de harmonie in 
1817  in Arcen in 1851 .Het aantal muzikanten per korps, varieerde in die 
tijd zo rond de 10 blazers en trommelaars, dus voor de hedendaagse be-
grippen erg klein. Al met al, heeft de gemeenschap altijd wel geld uitgege-
ven  voor dat eigen dorps- of stadskorps. Om op een zuiniger manier te 
musiceren, kent men vooral in het aangrenzende Duitse “Niederrhein”   

Scene Musical Droëmvlucht 
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veel “Trommler und Pfeiffer”korpsen. Het instrumentarium bestaat uit  
kleine fluiten , trommelaars en een “schellenboom”, dat is beduidend 
goedkoper dan  een harmonieuitrusting.( trouwens ook in het Limburgse 
Swalmen bestaat een trommel en fluiterkorps. Nog goedkoper is een zang-
vereniging, een vorm van muziekbeoefening, die wereldwijd wordt beoe-
fend. In de Duitse  industriegebieden, heeft of had iedere kolenmijn of  
fabriek, een eigen “Werkschor” nu nog regelmatig te zien en te horen op 
de Duitse TV, maar ook in “het Limburgse” bestaan nu nog veel koren, al 
beginnen de meeste wel danig te vergrijzen. Maar….het is verheugend dat 
wij leven in een tijd, waarin er geld beschikbaar is om een harmonie op de 
been te houden. Wij, in Lomm, mogen ons gelukkig prijzen met een goede 
en goed uitgeruste harmonie. Die harmonie geeft veel plezier aan de muzi-
kanten, maar ook aan de toehoorders, daar kan ik echt over mee praten. 
Dirigent en leden, van harte bedankt !!! 
Jeu Hegger 

 
Kien donateurs/begunstigers van de Harmonie 

 

Cafe Restaurant De Witteberg Lomm 
First Lady Arcen kledingbon 

Thermaalbad Arcen 
vd Hombergh Lomm bv 

Lemmen Tweewielers Arcen 
van Dijk Medical Systems 

L.v.d.Hombergh 
Janssen Lomm auto`s en Campers 
Kadoboetiek De Schatkamer Arcen 

Marloes Living Dreams Arcen 
Romu Life Style Arcen 

’T ingelke Baby en Kinderkleding  Arcen 
Bloemenhuis la Bellefleur Arcen 
Sulzer Turbo Services Venlo BV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Kiensponsoren steunen de Harmonie . . . . . Steunt U de Topsponsoren 
 
Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Jaarverslag van een trotse dirigent 
 

Nu 2009 langzaam ten einde loopt, is het gebruikelijk eens terug te kijken 
op alle moois wat er in dit jaar is gebeurd. Ongetwijfeld zal ik nog dingen 
vergeten, maar dit is wat me allemaal is bijgebleven van het afgelopen 
jaar. 
Januari – April  
Na de St. Antonius mis en de gebruikelijke verkleedpartij tijdens carnaval 
zijn we in Maart begonnen met voorbereidingen op de diverse activiteiten, 
die we dit jaar gaan meemaken. Allereerst hebben we het concert in Reu-
ver, dan het Kuurconcert, dan de Musical (onze droomvlucht) en dan ook 
nog het Promsconcert van de gemeente in december. We hebben ons in 
deze maanden geconcentreerd op het concert in Reuver en het kuurcon-
cert. Af en toe hadden we uitstapje naar de musical, die in maart vooral 
nog in de steigers staat. Zo hadden we af en toe een doorlooprepetitie 
waarin diverse scènes hun eerste verloop meekregen. Een eerste aanzet, 
de grondverf, het fundament onder onze musical. Verder werd er vooral 
achter de schermen ontzettend hard gewerkt om e.e.a. rond te krijgen.  
Een voorbeeld is de delegatie van de harmonie, die medio februari naar 
Rowwen Heze is geweest om de rechtelijke kant van de musical te regelen. 
Want zonder toestemming konden we veel willen, maar weinig doen. Of 
denk maar aan de diverse werkgroepen, met allen hun eigen taak en doel-

stellingen. Ondertussen werd er 
ook al met de zangers gerepeteerd, 
maar omdat er een kleine kink in 
de kabel kwam doordat we af-
scheid namen van de zangcoach, 
hebben onze hoofdrolspelers, wat 
zang betreft in de volgende maan-
den (mn. juni) een inhaalslag moe-
ten maken. 
Mei – Juli 
In de maand mei hebben we een 

aantal muzikale activiteiten gehad, waaronder het concert in Reuver, de H. 
Communie en het kuurconcert. Het concert in Reuver ging naar behoren. 
Een fijne zaal om in te spelen, genoeg publiek, goede concentratie, muzi-
kaal spel. Gewoon PRIMA!. De H. Communie verliep ook redelijk. Het idee 
om een “jeugdig” lid een solo te laten spelen tijden de communie is denk 
ik een geslaagde zet. Daar moeten we zeker proberen een traditie van te 
maken, want dat is goed voor de communicantjes, maar vooral ook voor 
de harmonie, want elke harmonie heeft goede solisten nodig. Het Kuurcon-
cert…, tja…, moeten we het er over hebben? Eerlijk gezegd, deze formule 
verliest langzaam aan haar kracht. Gebrek aan concentratie, weer en wind, 
VEEL te kort op het publiek (zoals ieder jaar steeds weer jammer genoeg 
het geval is), waren debet aan dit matige concert. Misschien moeten we in 
de toekomst gaan denken aan een andere opzet van dit concert. Andere  
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opstelling, dat zeker, ander concept, meer accent op show. Zijn maar een 
paar items om over na te denken. In Juni hebben we ons vooral toegelegd 
op onze droomvlucht. Alle liedjes (incl. zang) hebben we meer diepgang 
meegegeven, uitgebalanceerd en strakker onder elkaar gezet. Langzaam 
begint de musical nu haar definitieve vorm te krijgen. Toneel, zang en 
dans komen nu samen met de harmonie. Om alvast wat voorwerk te ver-
richten hebben we in Juli gewerkt aan het programma voor het gemeente-
lijk proms concert. Sommige werken kennen we al, andere hebben we nog 
flink wat werk aan. Ook dit concert staat op dit moment in de steigers, al 
hebben we al een keertje kunnen proeven aan het samenspel met meer 
dan 100 muzikanten. 
Augustus – Oktober 
Na een welverdiende vakantie gaan alle remmen los. Volop wordt er voor 
en achter de schermen gewerkt aan de musical. Nog nooit heb ik een ver-
enging zo zien opbloeien. Zou het door de muziek komen, of door de en-
tourage? Er worden bergen werk gezet om de muziek, zang, toneel en 
dans samen te smeden tot een geolied geheel. Al blijft het moeilijk voor 
de muzikanten in de harmonie om bij de les te blijven, want iedereen wil 
e.e.a. natuurlijk gewoon zien wat er allemaal op de bühne gebeurd. Tja, 
we kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk. Al leiden sommige scènes tot 
hilariteit, als voor het eerst de 
kostuums/passende kledij erbij 
komen. Zo heb je een gemeen-
schapshuis, en een week later, 
na intense arbeid, heb je een 
klein knus theatertje met alles 
erop en eraan. Als dan ook nog 
diverse decorstukken erbij wor-
den gevoegd, begint het toch 
echt te kriebelen. De generale repetitie was dan ook het spannendste mo-
ment. Hier zou alles bij elkaar moeten komen. Licht, geluid, zang, dans, 
toneel en muziek. Als alles, al dan niet na wat strubbelingen, op z’n plek 
valt zijn we klaar voor de eerste kennismaking met de uitverkochte zaal. 
Het komt zelden voor dat een zaal zo snel is uitverkocht, nog voordat alle 
PR al is uitgevoerd. Jammer genoeg kunnen nu eenmaal maar max. 200 
mensen in ons knusse theater. Gevolg, heel veel publiciteit en geen kaar-
ten meer. Tja…, je kunt niet alles hebben. Dan de première op donderdag. 
De hele musical verloopt na een wat aarzelend begin veel beter dan op de 
generale. Harmonie speelt redelijk goed en verdient een rapportcijfer 7. 
We kunnen zeer tevreden zijn met het behaalde resultaat door iedere deel-
nemer. Zeker gezien het feit dat het voor de meeste een “Bühne doop” 
was. We hebben een mooi product neergezet. Waar een klein dorp groot in 
is, past uitstekend bij dit gegeven. De overweldigde reacties van het pu-
bliek bevestigen dit alleen maar. Dan de 2e uitvoering op vrijdag. Toch 
spannend, zo’n 2e uitvoering. Houden we de concentratie vast. Kunnen we 
het nog eens. Gedeeltelijk beter, gedeeltelijk minder goed. Al met al was  
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deze 2e uitvoering de minste van alle vijf. Het samenspel is door de hele 
musical heen weliswaar beter dan op de première, maar alles is een beetje 
teveel van het zelfde, er zat te weinig ziel in. Het publiek was wat stugger 

dan op de première, wellicht dat dit mee-
speelde. Gelukkig was er dan ook nog 
een 3e uitvoering op zaterdag, waarin we 
groeien in onze diverse rollen. Ook de 
harmonie begint haar rol beter te begrij-
pen en uit te voeren. Er wordt al veel be-
ter gemusiceerd, minder onnodige fou-
ten. Mooie momenten worden (helaas 
nog) afgewisseld met mindere momen-
ten. Beter dan de première uitvoering, 
dat zeker. Ik zou er een 7,5 voor geven. 

Op zondag beleefde we onze droomvlucht liefst twee maal. De marathon 
zit, werd afgewisseld met een uitbundig feest na het avondeten. De mati-
nee uitvoering was iets minder dan de zaterdagavond. Jammer dat menig-
een de verleiding niet kon weerstaan om onder het musiceren toch even 
naar de bühne te kijken. Dit kwam de concentratie niet ten goede en de-
den we ons zelf en de musical te kort. De apotheose op de zondagavond 
was, voor mij in ieder geval, een uitvoering met het gevoel dat ons product 
nu “af” was. Alles is veel beter, en met een geweldig publiek, zitten er wei-
nig missers meer in, wordt er verdienstelijk gemusiceerd, zeker naar het 
einde toe. Er zit veel muzikale spanning in het spel van de harmonie. Ik 
zou er dan ook een 8 voor geven. Jammer dat we na deze goede uitvoe-
ring moesten stoppen. Ik had er nog 5 kunnen dirigeren. Wat rest zijn mo-
menten van gelukzaligheid, voldoening, feest, blijdschap… (ga zelf nog 
maar even door)  Een mooi historisch moment voor onze harmonie, voor 
Lomm. Past mooi in het rijtje wat we al gedaan hebben in het verleden. 
Maar deze staat dan wel stevig op nr. 1. We mogen trots zijn (zijn we ook) 
op ons werk van het afgelopen jaar. Alle commissies, alle vrijwilligers, alle 
toneelspeler, zangers en dansers, toneelmeesters, productieleider, regie, 
licht, geluid… enz. BEDANKT! Een speciaal woord van dank gaat wat mij 
betreft uit naar Ria Bouten, in de rol van Producer, voorzitter en zichzelf. 
Zonder haar tactische interventies, oplossingen, delegeren, organiseren en 
begeleiden van alle zaken, ongemakken, strubbelingen en ga zo maar 
door, zou dit niet gelukt zijn. Elke dirigent zou blij zijn met zo een voorzit-
ter. BEDANKT Ria! 
November – December 
In November hebben we de draad weer opgepakt en zijn we vlijtig aan  
het werken aan onze bijdrage aan het gemeentelijk concert “Same  
Verder”. Straks zitten we met ca. 150 muzikanten op de bühne, aangevuld 
met alle diverse koren. Een hele organisatie. Een hele brok muziek die we 
moeten uitvoeren o.l.v. de drie dirigenten. Ook dit project zal ongetwijfeld 
een mooi project worden, waar we straks naar tevredenheid naar terug 
kunnen kijken . En als we na de laatste noten van “We All Stand Together”  
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(alias: “Ver goan Same Verder”) terug kijken op het muzikale jaar 2009,  
kunnen we zeggen dat we een muzikaal enerverend jaar achter de rug heb-
ben, met momenten om nooit meer te vergeten.  Een jaar om trots op te 
zijn als harmonie. Een harmonie met heel veel toekomst(dromen). Een 
harmonie die weer nieuwe uitdagingen aangaat. Een harmonie om trots op 
te zijn als dirigent. En dat ben ik ook. 
 
FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2010!! DAT WENS IK IEDEREEN 
IN LOMM. 
 
Christiaan Janssen 

Programma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Datum    Tijd H B  J  H=Harmonie B=Bestuur J=Jeugdorkest 
7-dec-09 19.00u X X   1e Generale repetitie slotconcert, in de  

Maaspoort 
11-dec-09 19.30u X X   Serenade brengen afscheidsreceptie gemeen-

te, Kasteeltuinen Arcen 
16-dec-09 19.00u X X   2e Generale repetitie slotconcert, in de  

Maaspoort 
19-dec-09 20.15u X X   1e Slotconcert aanwezig in de Maas-

poort,ivm. een laatste soundcheck om 
17.15u. aanwezig   

20-dec-09 14.00u X X   2e Slotconcert Maaspoort Venlo, aanwezig 
13.30u 

26-dec-09 09.00u   X X Alles Kids speelt in de herdertjesmis te 
Lomm 

26-dec-09 20.00u       Kienen Harmonie 
17-jan-10 10.30u X X   H.Antoniusmis 
25-jan-10   X X   Gekke maondaag in Velden 
14-feb-10 10.00u X X   Carnavalsmis in Lomm 
14-feb-10 12.45u X X   Carnaval, verzamelen bij De Witteberg       

23-mrt-10 20.30u X X   Algemene ledenvergadering 
15 en16-mei-10         Concertreis 

24-mei-10         Kuurconcert en matinee 
6-jun-10 11.00u X X   1ste H.Communie 
12-jun-10 ?       solistenconcours Arcen/Lomm/Velden in 

Lomm 


