
1 

H E R M E N I`J S 
Jaargang 14     nummer 2     december 2010  oplage 150 

     
     

 
 

 
 
 

 Redactie Leo Bartels 0774731936 leobartels@home.nl 

 Frans Bouten 0774731770 Info@harmonielomm.nl 

 Hay van Dijk 0774732650 hjmvandijk86@home.nl 

 Thea Schuurmans 0774731862 theaschuurmans@hetnet.nl 

 Frans Verbeek 0774732542 f.verbeek@hotmail.com 

 Wil Verspay 0774732950 wilennel@xs4all.nl 

 Bestuur    

 Voorzitter Ria Bouten                    0774731770 riabouten@planet.nl 
 Secretaris Thea Schuurmans 0774731862 theaschuurmans@hetnet.nl 

 Penningmeester Herman Hegger 0774739080 h.hegger@home.nl 

 Vice-Voorzitter    Annemiek Huijs  0774733138  annemiekhuijs@home.nl 

 Ere voorzitter Hay van Dijk 0774732650 hjmvandijk86@home.nl 

  Henk Deenen 0774732853 henkdeenen@home.nl 

 Germie Hendriks 0774732989 germiehendriks@hotmail.com 

 Wil Verspay 0774732950 wilennel@xs4all.nl 

 Marion Hegger 0774733048 info@edhegger.nl 

 Frans Verbeek 0774732542 f.verbeek@hotmail.com 

    

 Koos Scholtens 0774732826 koos.scholtens@gmail.com 



2 

H E R M E N I`J S 
Inhoud 

 
 
 
 

Voorblad HERMENI`JS. Blz. 1 

Inhoud HERMENI`JS. Blz. 2 

Van de voorzitter. Blz. 3 

De promotieclubvoorzitter aan het woord.  Blz. 5 

Mededelingen van  het bestuur. Blz. 6 

Donateurs van de Harmonie. Blz. 7 

Redactie mededelingen. Blz. 8 

Ik geef de pen door……. Blz. 9 

Sponsoren van de Harmonie. Blz. 10 

Mag ik me effe voorstellen ?????? Blz. 11 

Opleiding en Jeugdorkest “Alles Kids”. Blz. 12 

Topsponsoren van de Harmonie. Blz. 15 

Hoorngeschal. Blz. 16 

In gesprek met een sponsor. Blz. 17 

Stersponsoren van de Harmonie. Blz. 18 

Van ozze zwaaier. Blz. 19 

Kien donateurs/begunstigers van de Harmonie Blz. 21 

Kerstgroet Blz. 22 

Programma Blz. 23 

Vervolg Programma. Blz. 24 

  

  

  

  



3 

Van de voorzitter. 
 
Vanaf de vorige uitgave van Hermeni'js tot aan nu is er weer veel gebeurd 
binnen de vereniging. Leuke dingen, maar ook minder leuke. 
 
We kunnen terugkijken op een geweldige 
concertreis in Münster waar we prachtige 
concerten en H.mis ten gehore hebben ge-
bracht en waar we heel veel gezelligheid be-
leefd hebben. Het kuurconcert en het ker-
mismatinee waren goed. Door het mooie 
weer en de grote opkomst was het zeer ge-
zellig. In juli hebben we mogen helpen tij-
dens de 8 concerten van André Rieu. Mede 
dankzij de inzet van de leden, ouders en de vele vrijwilligers is dit een 
groot succes geworden. Naast het kuurconcert heeft Alles kids direct na de 
vakantie ook nog een leuke vrolijke uitvoering gegeven in Venlo. 
 
Helaas hebben we in oktober afscheid moeten nemen van ons erelid Lei 
van den Hombergh. Lei die onze promotieclub mee heeft opgericht en 19 
jaar lang voorzitter hiervan geweest is. Als laatste eer hebben we zijn af-
scheidsdienst mogen opluisteren en hem begeleid naar zijn laatste rust-
plaats. Lei bedankt voor je inzet. May, kinderen, partners en kleinkinderen 
heel veel kracht om samen verder te gaan. 
 

Zondag 24 oktober: het concours. Door 
een strakke planning en intensieve repe-
tities van onze dirigent Christiaan en door 
de prima inzet van de leden was de voor-
bereiding en de uitvoering goed. Helaas 
dacht de 3-koppige jury hier iets anders 
over en was het puntenaantal minder dan 
verwacht en gehoopt. Door elkaar te 
steunen, de prettige ontvangst van  

harmonie Arcen en Jack van den Hombergh namens de dorpsraad hebben 
we deze dag waardig afgesloten. 
 
Op dit moment zijn we met bestuur, dirigent en muziekcommissie bezig 
de laatste puntjes op de i te zetten van het programma voor 2011. Een 
programma dat zowel voor de muzikant als het publiek aantrekkelijk 
wordt. De voorlopige planning staat elders in dit boekje.  
 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar op wel-
ke manier heeft ingezet voor onze vereniging, alle leden (van jong tot oud, 
van actief tot steunend), de dirigent, de docenten en de muzikale leider  

 

Concertreis Münster 

Concours Roermond 
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van Alles Kids, de ouders van de jeugd, de sponsors die ons ook dit jaar 
weer zijn blijven steunen en last but not least alle vrijwilligers die op welke 
wijze dan ook de harmonie hebben gesteund of een warm hart hebben 
toegedragen. DANK JULLIE WEL.  
 
Tot slot wil ik jullie en je naasten veel geluk in goede gezondheid toewen-
sen voor 2011. 
Voor hen onder ons die het op dit moment moeilijk hebben, heel veel 
kracht toegewenst. 
 
Ria Bouten – van den Hombergh 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

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

Caeciliafeest 2010 

Kuurconcert 2010 
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De promotieclub voorzitter aan het woord. 
 

 

Erelid Harmonie, 
 

Oud-voorzitter promotieclub Harmonie. 
 

 
We wisten allemaal dat Lei ernstig ziek was. Maar dat het zo snel zou 
gaan… 
Op donderdagavond 7 oktober 2010 is Lei, na 2 weken ziekenhuisopna-
me, in zijn eigen, vertrouwde omgeving, omringd door May en zijn kinde-
ren, vredig ingeslapen. De uitvaartdienst mochten wij, als Harmonie, met 
passende muziek mee verzorgen en tenslotte hebben we hem begeleid 
naar zijn laatste rustplaats op het Lommse kerkhof. 
 
Lei was een krachtige persoonlijkheid. Hij heeft heel veel betekent voor de 
voormalige gemeente Arcen en Velden. Ook voor de Lommse gemeen-
schap en het Lommse verenigingsleven stond Lei altijd klaar. 
 
In de vorige uitgave van Hermeni’js is zijn werk en grote inzet voor onze 
Harmonie uitvoerig aan de orde geweest. Dit omdat hij na 19 jaar met het 
voorzitterschap van de promotieclub was gestopt. 19 jaar lang heeft Lei,  
met enkele andere leden van de Harmonie, voor een financieel gezonde 
Harmonie gezorgd. Hiervoor hebben wij hem tijdens het Caeciliafeest in 
2009 uitvoerig bedankt en Lei benoemd tot erelid van onze Harmonie. 
 
Lei wilde het wat rustiger aan gaan doen. We zagen hem vaker met May op 
de fiets onderweg. Helaas niet lang genoeg. Het einde kwam sneller dan 
werd verwacht. 
Lei, bedankt voor alles wat je voor ons allemaal gedaan hebt. 
 
Moge hij rusten in vrede. 
 
Hay van Dijk 
voorzitter promotieclub  

 
 

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

In Memoriam 
 

Lei van den Hombergh 
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Mededelingen van uit het bestuur. 
 
Na de laatste Hermeni’js in mei is er binnen onze vereniging weer heel 
veel werk verzet, zowel muzikaal als organisatorisch. Op dit moment be-
staat het bestuur uit 11 leden. Madelein Smeets heeft aangegeven, na het 
concours, te willen stoppen  als bestuurslid. Madelein wil zich nog wel in-
zetten voor de jeugdopleiding binnen de jeugdcommissie.  
Op dinsdag 7 december is Marion Hegger als nieuw bestuurslid gekozen 
door de leden. Marion heel veel succes gewenst. 
 
De concertreis naar Münster, het kuurconcert, matinee, het opluisteren 
van de Mis tijdens de 1e H.Communie en het solistenconcours zijn perfect 
verlopen, dankzij de geweldige inzet van de leden. Van de organisatie van 
André Rieu hebben we een groot compliment ontvangen. Het is super ge-
gaan allemaal. Ook het ophalen van oud ijzer loopt naar wens en van de 
chrysanten is alles verkocht. 
 
Na een welverdiende zomervakantie zijn we begonnen met de repetities 
voor het concoursprogramma. Onze dirigent Christiaan Janssen hanteerde 
een strakke planning. Er is keihard gewerkt door iedereen. Het resultaat 
was goed en ook de reacties waren positief. Dat de jury hier anders over 
dacht, was voor vele, in eerste instantie, een teleurstelling. Maar zoals 
Christiaan schreef in de vorige Hermeni’js, ”Wat er straks onder de streep 
op het juryrapport ook voor eindresultaat uitrolt, is minder belangrijk, mits 
we maar de essentie van muziek maken hebben begrepen”. 
Bij onze harmonie komen dirigent en leden op de 1e plaats, we gaan sa-
men met veel enthousiasme op zoek naar een nieuwe uitdaging. 
Het onthaal in ons dorp, door de Koninklijke Harmonie van Arcen, was er 
niet minder om. De lovende woorden van voorzitter Jack van den Hom-
bergh, van de dorpsraad, deden iedereen goed, het feest kon beginnen.  
 
Ledenmutaties: 
Sanne van den Hombergh en Vera Flinsenberg zijn gestopt als lid van de 
vereniging. Jac Verspay en Theo Crijnen zijn gestopt als spelend lid. 
 
Op woensdag 13 oktober hebben wij op een mooie, gepaste wijze af-
scheid genomen van ons erelid Lei van den Hombergh. Lei is 20 jaar lid 
geweest en heeft ontzettend veel voor onze vereniging gedaan, wij zullen 
zijn werk voortzetten. 
 
Tijdens de gezellige Caecilia avond op 20 november, zijn maar liefs 6 jubi-
larissen gehuldigd en onderscheiden: Jeu Jenniskens (50jr. lid), Wil Ver-
spay en Ria Bouten (40jr lid) en Koos Theelen, Truus van Rens en Ina Ver-
spay (25jr. lid). 
 
Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet afgelopen jaar  
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en wenst allen een gezond, gelukkig en muzikaal 2011. 
 
Namens het bestuur,  
Thea Schuurmans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

Donateurs Harmonie St. Antonius Lomm 
 

Gebr. Hendrikx Veehandel 
Dhr. F. Verhaegh 
Grafilom Drukkerij Ontwerpstudio 
Landbouwbedrijf  Groenen Lomm 
Hoefnagels Autorijschool 
Muziekcentrum Best Venray 
Dhr. J. Hoogers Lomm 
Dhr. M. Houben Lomm 
Dhr. P. Wismans Lomm 
Dhr. S. Kusters Lomm 
Dhr. H Hegger Lomm 
Ed Hegger Tuincentrum 
Bouwbedrijf in`t Zandt BV 
De Chinese Muur 
Wiel Rutten Beton Arcen 
Dhr. B. Wismans Lomm 
Mevr. Jacobs 
Mevr. T. van den Hombergh Lomm 
Mevr. H.van Heesch 
Dhr. J. Schuurmans 

De donateurs steunen de Harmonie . . . . . Steunt U de donateurs. 
 

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

Broodjes smeren concoursontbijt 
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Redactie Mededelingen. 
 
Zoals u al eerder gelezen heeft hebben we In 
oktober wij afscheid moeten nemen van Lei 
van den Hombergh. Lei was een van de be-
denkers(1997) van Hermeni`js. In de eerste 
uitgaven nog met schaar en plaksel in elkaar 
gezet. Hierna hebben Wil en Frans het in 
2003 digitaal gemaakt.   
Als redactie wensen wij May,kinderen, 
partners en kleinkinderen heel veel kracht 
om samen verder te gaan 

 
Dinsdag 25 mei 2010 hebben we stil gestaan bij 
het stoppen  van Jac Verspay en Thei Crijnen 
als actief muzikant bij de harmonie. Tevens 
werd Thei Crijnen tot erelid van onze vereniging 
benoemd. 
 
 
 

Jac Verspay en Theo Crijnen met echtgenoten 
 
Tijdens ons jaarlijks Caeciliafeest werden 5 leden in het zonnetje gezet 
met hun jubileums. 
V.l.n.r. 
Ria Bouten   40 jaar lid 
Jeu Jenniskens 50 jaar lid 
Koos Theelen  25 jaar lid 
Wil Verspaij  40 jaar lid 
Ina Verspay  25 jaar lid 
 
Truus van Rens 25 jaar lid 
werd thuis in het zonnetje  
gezet. Proficiat allemaal. 
 
 
 
 
Voor ons als redactie wordt het steeds moeilijker om een mooi boekje te 
maken zonder jullie bijdrage. Nogmaals een dringend verzoek om kopij 
in te leveren voor de volgende uitgave van onze Hermeni`js. 
info@harmonielomm.nl of 
frans.bouten@planet.nl of    
wilennel@xs4all.nl 

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

Manuela, bedankt! 
 
Ik kan het natuurlijk hebben over de concertreisjes die we hebben gehad, en over 
de 'Zwiebelbrötchen' met hagelslag van "d'n bekker", maar laten we dit nu eens 
niet doen. 
 
Dan maar even over het concours. 
Ik ben altijd voorstander geweest van het concours: Eindelijk weer eens een keer 
met zijn alle 'muziek' maken, of tenminste de zekerheid dat dit een keer gebeurd. 
Hetzij bij de voorbereiding of tijdens het concours. Muziek maken is waar het om 
gaat! En de gezelligheid daar omheen natuurlijk :-) 

 
Bij de band Bootgum is dit hetzelfde. We repeteren elke woens-
dag maar zonder bladmuziek en zonder dirigent. Je vraagt je 
misschien af hoe dit dan werkt... 

...nou niet. We klooien gewoon wat aan. Of eigenlijk zijn er 3 stappen: 
1. We luisteren naar de cd (of mp3) en proberen daar onze eigen partij uit te destil-
leren. 
2. Dan proberen we het samen. 
3. go to step 1  (het lijkt wel programmeren) 
 
Na een bepaalde tijd luisteren we niet meer naar het origineel, omdat onze bezet-
ting anders is waardoor het toch anders klinkt. We moeten vaak concessies doen 
omdat het origineel te moeilijk is of omdat er instrumenten missen. Vervolgens is 
het herhalen, herhalen, repeteren, repeteren.  Op het moment dat je niet meer 
hoeft na te denken over de noten, en zeker bent van je zaak, kun je muziek gaan 
maken. Er moet dus eerst een bepaalde routine zijn. 
 
Die routine is wat je bij een concours bereikt. Het is alleen zuur dat de tijd en in-
spanning zich niet vertaald naar punten. 
 
Zijn er geen andere manieren om deze routine te bereiken, zonder dat het saai 
wordt? 
Natuurlijk wel! Ik refereer aan de musical of misschien kunnen we een keer een 
film concert (hint) organiseren zoals de harmonie van Maasniel vaker gedaan 
heeft. Hier moet iemand wat contacten leggen :-) 
 
Ik ben in ieder geval genezen van het con-
cours. 
Verder stel ik voor dat we voortaan zonder 
bladmuziek repeteren; een cd'tje meer naar 
huis nemen en gewoon naspelen. 
 
Groeten,Ben. 
Ik geef de pen door aan Esther Gubbels 
ps. de labello is op. 

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

Concertreis Münster 
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Sponsoren Harmonie St. Antonius Lomm   
 

van Rens voor Vakman & Hobbyist  
Bouwbedrijf J van den Hombergh 
Metaalgieterij F. Peters & Zn. BV 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

De sponsoren steunen de Harmonie . . . . . Steunt U de sponsoren. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

Concertreis Münster 

Concertreis Münster 
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Mag ik me effe voorstellen ??? 
 
Mijn naam is: Sam Rutten 
 
Ik woon op: Kolckwei 25 in Lomm. 
  
Mijn geboortedatum is: 23-02-1990. 
  
Op dit moment studeer ik aan de volgende 
school: `t Kapelke.  
 
 

Voor wat voor beroep wil je later leren: geen idee. 
  
Ik speel het volgende instrument: trompet. 
  
Ik heb voor de harmonie gekozen omdat: het mij wel leuk leek. 
  
Vind je het leuk bij de jeugdharmonie en wat kan er volgens  
jouw nog beter: ik vindt het erg leuk en ik vindt het wel goed. 
 
Mijn andere hobby’s zijn: voetbal, computeren, club.  
 
Als je mocht kiezen tussen de harmonie en de andere  
hobby’s wat zou je dan kiezen?:  ik kan niet echt kiezen. 
 
Zou je vader ook een instrument kunnen spelen?: nee helemaal niet!   
 
Wie mag zich de volgende keer voorstellen?: Joep Gubbels  
 
Als jij dirigent was wat voor muziek zou jij dan kiezen: pop.  
 
Mijn grootste wens is: dat iedereen gezond is.  
 

 
 

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



12 

Opleidingen en Jeugdorkest “Alles Kids”. 
 
Hierbij willen wij U informeren over de muzikale opleiding voor (jeugd)
leden binnen onze vereniging. 
 
Onze vereniging kent een jeugdopleiding welke door eigen aangetrokken 
gediplomeerde docenten verzorgd wordt.  

In 2006 is een gezamenlijke opleiding tussen de 
kerkdorpen Arcen, Lomm en Velden van start ge-
gaan. 
De opleiding geschiedt in fases, waarbij elke fase 
afgesloten wordt met een examen.  
Vanaf de hoofdfases A t/m D worden deze exa-
mens volgens landelijk erkende normen afgeno-
men. 
De lessen zullen zoveel mogelijk gegeven worden 
in Lomm. Op dit moment moeten enkele jeugdle-
den echter nog naar Arcen, Velden of Venlo voor 
de lessen. 
 
De opleiding ziet er als volgt uit: 

 
Hieronder worden de verschillende fases benoemd welke wij kennen tij-
dens de opleiding. Per fase is aangegeven hoelang deze fase duurt. Voor 
de hoofdfase geldt echter dat de duur sterk afhankelijk is van de aanleg en 
inzet van de individuele leerling.  
   
1. Gestart wordt met de Algemene Muzikale Vorming. 
  
D.m.v. blokfluit- en theorielessen leert men algemene muziektheorie, dus 
het lezen en spelen van muziek. De lessen worden klassikaal gegeven. 
Dit gedeelte wordt afgesloten met een “examen”, afgenomen door de do-
cent.  
Aan het einde van deze periode wordt de instrumentenkeuze gemaakt. 
Aan de hand van de beschikbare en benodigde instrumenten worden deze 
zo goed en eerlijk mogelijk verdeeld. 
De instrumenten en muziekstandaard worden beschikbaar gesteld door de 
harmonie. 
 
2. Hierna start de hoofdfase van de opleiding. 
 
De hoofdfase is te verdelen in 4 deelfases. Elke fase kent een theorie en 
praktijk gedeelte en wordt afgesloten met een examen voor zowel theorie 
als praktijk. Na het behalen van een examen ontvangen de leerlingen een  
landelijk erkend diploma. 
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Deelfase A: 
Deze fase is verplicht voor elke leerling. 
Duur opleiding:   ca. 2,5 jaar 
Tijdens deze fase bepaalt de docent wanneer de leerling kan toetreden tot 
het jeugdorkest “Alles Kids”. 
Na het behalen van het diploma gaat de leerling bij het grote orkest spelen 
en wordt de leerling geacht om op dinsdagavond de repetitie van de har-
monie bij te wonen. 
 
Deelfase B: 
Deze fase is verplicht voor elke leerling. 
Duur opleiding:    ca. 2,5 jaar 
 
Deelfase C: 
Deze fase is niet verplicht: ca. 2,5 jaar 
 
Deelfase D: 
De D-opleiding wordt door de vereniging gezien als een vooropleiding voor 
het conservatorium en gaat buiten de behoefte van de vereniging om. 
De vereniging stelt wel de facilitaire middelen ter beschikking (lokaal en 
instrument). 
 
Verzorging van de opleiding en examens. 
 
Zoals gezegd wordt de opleiding verzorgd door eigen aangestelde docen-
ten. 
De examens worden in samenwerking met de harmonie uit Arcen afgeno-
men.  
De harmonie van Arcen heeft de bevoegdheid om landelijk erkende exa-
mens af te nemen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jeugdorkest "Alles Kids". 
 
Het jeugdorkest "Alles Kids" is door de harmonie uit Arcen, de harmonie uit 
Lomm en de fanfare uit Velden opgericht.  
Doelstelling van dit jeugdorkest is om de leerlingen in een vroeg stadium 
met samenspel in aanraking te laten komen.  
Het jeugdorkest staat onder deskundige leiding  en repeteert eenmaal per  

Jeugdorkest “Alles Kids”optreden muziekschool Venlo 
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week op vrijdagmiddag van 18.00-19.00 uur.  
Daarnaast treedt dit jeugdorkest enkele malen per jaar op.  
Zoals vermeld zullen de leerlingen tijdens de A-fase van de docent te ho-
ren krijgen of zij met dit jeugdorkest mee mogen doen. 
 
Kosten opleiding 
 
De kosten van de opleiding worden bekostigd door een gedeelte van de 
contributie en het lesgeld van de leerling.  
Echter deze contributie en lesgeld zijn bij lange na niet voldoende om de 
opleiding te kunnen bekostigen. Zodoende wordt een groot gedeelte van 
de opleiding dus bekostigd door de harmonie. 
 
 
Verdere activiteiten door het jaar heen. 
 
Buiten de lessen en de examens om zullen er jaarlijks enkele activiteiten 
op het programma staan.  
De volgende activiteiten staan jaarlijks op het programma: 
  Jeugdceacilea     najaar  
  Soliste concours,    April/Mei 
Bij toerbeurt georganiseerd door Arcen, Lomm of Velden 
Afsluiting seizoen jeugdorkest:  juni/juli 
   
 
Op dit moment zijn binnen onze vereniging 44 leerlingen in opleiding 
( voor zowel A-B-C-D ).     
Drie personen uit het bestuur zorgen ervoor dat onze leerlingen van een 
goede en plezierige opleiding kunnen genieten. 
 
Ik hoop dat ik U op deze manier enige informatie heb kunnen geven be-
treffende de opbouw van onze opleiding. 
 
Opleidingscommissie, 
Madelein Smeets  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jeugdorkest “Alles Kids” 
Kuurconcert 2010 
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Topsponsors Harmonie St. Antonius Lomm 
 

L.v.d.Hombergh Beheer BV 
Volksbank an der Niers 
J Stoel Lomm 
Installatiebedrijf Wilfred Kessels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Organisatie  
concertreis Münster 
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Hoorngeschal 
 

We zijn weer een half jaar verder bij 
onze harmonie en er is weer het een 
en ander gebeurd in de vereniging. In 
de vorige uitgave zijn we vergeten te 
melden dat we met carnaval een trio 
hadden met veel muzikale inslag. 
Prins Joop Theelen, adjudant René 
Hegger die actief lid zijn en adjudant 
Ed Hegger, de zoon van onze penning-

meester en vader van Daan die bij de saxofoons zijn steentje bijdraagt. Te-
vens echtgenoot van Marion die het bestuur komt versterken. Zij hebben 
het fantastisch gedaan tijdens de carnaval, maar zoals het gaat wordt het 
ook weer te snel vergeten. Het kuurconcert met het mooie optreden van 
de Limburgse Jagers en Alles Kids. Gelukkig werkten de weergoden mee 
en hadden we een geslaagde dag. De concertreis naar Münster was een 
hoogtepunt van 2010, mooie locaties om te overnachten en te feesten tot 
in de late uurtjes. Een mooi optreden in de kerk waar zowel de koster, de 
priester en de harmonie uit hun dak gingen van enthousiasme. Na de wel-
verdiende vakantie de voorbereiding op het concours in Roermond. Chris-
tiaan trekt er flink aan om de stukken er goed in te krijgen. De nieuwe aan-
was bij de klarinetten, Manon Huijs, Lisanne Theelen, Milou van Amerom, 
Esther Deenen en Pleun Rondeel, Daan Hegger bij de saxofoon en Joep 
Gubbels op trombone laten goed van zich horen. Erg leuk dat er weer ver-
jonging in het orkest is. Jongens en meisjes van harte welkom. In de aan-
loop naar het concours was een goede sfeer te bekennen. De repetitiedag 
met Bert Decavel was leerzaam. Een andere manier van dirigeren met een 
beetje vreemde uitdrukkingen maar leerzaam. En dan het moment suprê-
me. Samen ontbijten en dan naar Roermond. Het resultaat was niet wat we 
verwacht hadden. Zelfs de experts in de zaal konden dit niet geloven. Na  
de mooie verwelkoming door de harmonie van Arcen en de mooie woor-
den van de Jack van den Hombergh namens de dorpsraad hebben we 
toch nog een gezellig feestje gemaakt.  Natuurlijk was dit een domper op 
het verhaal maar we laten ons niet klein krijgen en gaan weer verder met 
nieuwe uitdagingen. De heren van de jury en de muziekbond mogen dan 
zo hun strategie hebben, maar is dit wel de juiste? De jarenlange discus-
sies hierover hebben weer nieuwe inbreng gekregen. Over enkele jaren 
zullen we hierover nadenken. Wij gaan weer samen mooie maken in nieu-
we projecten, waar heel veel mensen plezier van hebben. Op dit moment 
draait de ideeënmachine op volle toeren. We laten ons verrassen. Maar het 
feesten gaat maar door. Het Caeciliafeest met een levend ganzenbordspel 
was een gezellig thema. Tijdens de Caecilia avond hebben we de jubilaris-
sen in het zonnetje gezet. Jeu Jenniskens, Ria Bouten, Truus van Rens, Ina 
Verspaij, Koos Theelen en mijzelf,Wil Verspaij kregen een speldje en oor-
konde voor 50, 40 en 25 jarig lidmaatschap. Gefeliciteerd.  
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Natuurlijk willen ook stilstaan bij het overlijden van ons ere lid Lei van den 
Hombergh. Voor de vereniging was hij als voorzitter van de Promotieclub 
de stuwende kracht om jaarlijks de sponsorgelden bij elkaar te krijgen en 
goed te beheren. Destijds vroeg Lei om hulp  bij het samenstellen van de 
Hermeni'js . Frans Bouten en mijzelf besloten hem te gaan helpen. In de 
eerste gesprekken met Lei  merkte je zijn gedrevenheid en kennis van za-
ken. Dat het destijds letterlijk knippen en plakken was om een boekje te 
maken was bijzonder. Zeker als men het resultaat dan zag. Lei namens de 
redactie bedankt voor wat je allemaal gedaan hebt voor de Promotieclub 
en de harmonie. 
Namens de redactie wil ik iedereen bedanken voor de inzet van het afgelo-
pen jaar. De ideeën- machine zal zeker weer met een leuke uitdaging voor 
de muzikanten komen. We laten ons verrassen. Er staat een eendaagse 
reis op de planning naar………….??? Kortom ook leuke dingen om 
een leuk stukje over te schrijven in de Hermeni'js. 
 
Wil Verspaij 
  

In gesprek met een sponsor. 
 
Dit maal in gesprek met Jos Bartels van Jos Bartels Financieel Advies. 
Tijdens de pauze van repetitie van de musical Westside Story hadden we 
een interview gepland. Door de week is het moeilijker om deze drukke za-
kenman te spreken buiten een schadegeval of financiële vraag. 
Ik kom uit een muzikale familie 
en heb als kind ook bij de fanfa-
re les gehad van mijnheer Herm-
sen. Doordat er van mijn vrien-
den niemand bij de fanfare ging 
of bleef ben ik er ook mee ge-
stopt. Mijn interesse voor mu-
ziek is wel gebleven. Als er uit-
voeringen of concerten waren 
gingen we vaker luisteren. In 
1995 was er een 2de ronde van 
oudere leerlingen die een instrument wilden leren spelen. Onder leiding 
van Nancy van Rijswijk ben ik met mijn vrouw Manuela weer op de blok-
fluit begonnen. Later ben ik  fanatiek hoorn leren spelen en Manuela de 
tenorsaxofoon. Wim Hekking was mijn leraar en van daaruit gaan we regel-
matig naar concerten luisteren. Wim heeft geen rijbewijs  maar weet wel 
de mooie concerten uit te zoeken. Doordat ik met het Valuasorkest al eni-
ge musicals heb gespeeld ( Oliver, Alladin en nu Westside Story) was het 
idee voor een  musical in Lomm voor mij van zelfsprekend om dit financi-
eel te ondersteunen. Zo is Droëmvlucht  mede door Jos Bartels Financieel 
Advies mogelijk geworden. 
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Wij als bedrijf vinden het belangrijk dat er cultuur in het dorp blijft. We ad-
verteren niet veel maar vinden sponsoring  belangrijk voor een gezonde 
financiële bodem van een vereniging. Nu maar zeker in de toekomst. 
Wij hopen dan ook dat we de harmonie financieel kunnen blijven steunen  
in de toekomst. 
Namens de leden van harmonie wil ik Jos bedanken voor dit interview en 
hoop dat we op hun steun kunnen blijven rekenen in de toekomst. 
 

Wil Verspaij 

Stersponsors Harmonie St. Antonius Lomm 
 

Stichting REL 

 
 

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

 
Verder bedanken wij eenieder die ons 

Financieel gesteund heeft. 
 

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

Beste Antoniussers, 
 
Wat is een vereniging gezien door de ogen van een dirigent die het vereni-
gingsleven hoog in het vaandel heeft staan? 

 
Eigenlijk kost het me totaal geen 
moeite hierop antwoord te geven. 
Voor mij is een vereniging een 
club mensen,  die allemaal het-
zelfde nastreven, nl. het beoefe-
nen van een prachtige hobby, 
muziekmaken. In eerste instantie 
vooral bedoeld voor de gemeen-
schap, (communie, processie, be-
grafenissen, festiviteiten etc.), 
maar vooral ook ten genoegen 
van de vereniging zelf. Voldoe-
ning halen uit het neerzetten van 
een muzikale prestatie met de 
middelen die er daarvoor aanwe-
zig zijn, zowel muzikaal als orga-
nisatorisch.  
De afgelopen jaren blonk harmo-
nie St. Antonius hierin uit, zowel 
voor de gemeenschap als voor de 
vereniging zelf. Denk maar aan 
alle begrafenissen, aubades, fees-
ten etc., waarbij de harmonie ac-

te de présence gaf, en alle verschillende concerten en projecten, zoals 
concertreizen, concertgebouw en natuurlijk "Droemvlucht".  
Het afgelopen concours is eigenlijk ook zo'n project. En raar maar naar 
mijn mening beslist waar, ook dit project hebben we succesvol afgesloten. 
Weliswaar wordt dit helaas niet in de punten uitgedrukt die ik had gehoopt, 
maar dat heeft naar mijn idee een andere oorzaak dan de neergezette mu-
zikale prestatie door onze harmonie. Zeker als je kijkt naar het potentieel 
aan muzikanten, waar overigens nog heel veel rek in zit.  
De komende jaren moeten we naar mijn mening vooral ons gaan toeleg-
gen op het maken van kleine theaterproducties, (kleinere "Droemvluchtjes" 
zeg maar) afgewisseld met wat grotere projecten, eens in de 3-4 jaar. En 
als dat gebeurt met dezelfde inzet als de afgelopen 8 jaren, dan worden er 
nog veel muzikale gebeurtenissen toegevoegd aan het mooie lijstje wat we 
tot nu toe al hebben gerealiseerd. 
Daarbij hoeft er wat mij betreft geen concours meer bij te zitten. Simpel-
weg omdat we er niets meer te zoeken hebben, omdat we qua bezetting 
alsmede geëiste muzikale niveau niet kunnen tippen aan orkesten die  
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(aangewakkerd) door de muziekbond de boel flessen en zelfs eigen muzi-
kanten / leden thuis laten omdat deze hun eigen partij niet naar wens krij-
gen ingevuld en er daarom maar een (semi) professionele kracht inge-
huurd wordt.  

Een slechte zaak, want daardoor gaan de 
typische sounds van een orkest uit een be-
paald dorp ook verloren, en helaas is dat 
proces al bijna te ver doorgeschoten. Nog 
los van het feit dat verenigingen in financië-
le moeilijkheden komen door concoursdeel-
name. Ik ken een orkest waar de concours 
meer heeft gekost dan onze musical 
"Droemvlucht", het concertgebouw, alle con-
certreizen en onze eigen concours bij el-
kaar opgeteld. Ik ben benieuwd of ze daar 
nog iedere repetitie met veel plezier het 
vereningsleven beleven. Ik denk het niet. 
Nee, geef me dan maar een orkest dat iede-
re repetitie goed bezet repeteert aan een 
mooie uitdaging, met mooie stukken, een 

goed niveau, en ook niet onbelangrijk veel publiek. Er is toch niets fijner 
dat spelen voor een volle zaal? 
Voorlopig ga ik ook niet meer op concours, met geen enkele vereniging, 
tenminste, als ik niet voor 200% zeker ben van heel veel punten. En he-
laas is dat momenteel niet realiseerbaar met louter eigen muzikanten. 
Om eens een aftrap te doen, wat we allemaal zouden kunnen doen. Een 
mooie cd opnemen is een hele intensieve en voldoening gevende activi-
teit. Dus wellicht dat we dat eens in de toekomst eens kunnen doen.  
Op de korte termijn gaan we Lisette aan een diploma helpen, zodat zij ver-
der in haar muzikale loopbaan komt. Iemand die de muziek in wilt, moet 
je koesteren, net zoals die andere jeugdleden. Het is dan ook fijn te con-
stateren dat er een hele waslijst aan titels is voorbijgekomen aangedragen 
door onze jeugdleden. Niet allemaal realiseerbaar, maar wel heel interes-
sant om eens nader te bekijken en evt. te plaatsen in een of ander project, 
wie weet... 
In het nieuwe jaar hoop ik dat we de draad weer volledig oppakken en het 
repetitie bezoek weer als vanouds is, zodat we weer in goede gezondheid, 
plezier en energie onze vereniging voort laten bloeien. 
Laat dat dan maar mijn wens zijn. Uit het verleden weet ik dat mijn wen-
sen in Lomm altijd uitkomen. Dat is een fijne gedachte. 
Fijne kerstdagen een gooje roetsj, en een gelukkig 2011! (ook namens 
mijn gezin) 
 
Christiaan Janssen 
 
Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 

Gastdirigent  
Bert Decavel 
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Kien donateurs/begunstigers van de Harmonie 
 

De Maasparel Arcen 
 Petit Restaurant "Manzjee"  

Schoonheidsspecialiste Floor Schreven-Hendrikx 
First Lady Arcen 

Bart en Miranda Vackx, Bed en Breakfast De Nachtegaal 
Thermaalbad Arcen 

Pannekoekhuis De Bosrand 
Marloes Living Dreams Arcen  

t Zoete Genot Arcen  
Kapsalon LUCI 

vd Hombergh—Hotel Restaurant de Maasduinen Velden 
Fletcher Hotelgroup (Rooland) Arcen 

Juwelier Schreven Velden 
Lemmen tweewielers Arcen 

Kasteeltuinen Arcen 
Romu Life Style Arcen 

Bloemenhuis la Bellefleur Arcen 
Germie Hendriks, Contour 

Bouw- en Timmerbedrijf Joost vd Pijl Veldhoven 
Plantencentrum Ed Hegger 

Opa Ajax shoot Lomm 
Hay van Dijk 

Hans vd Hombergh 
De Witteberg 

 
 
 
 

De Kiensponsoren steunen de Harmonie . . . . . Steunt U de Kiensponsoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Programma 
 

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

Datum Tijd H B J H=Harmonie B=Bestuur J=Jeugdorkest 

16-12-2010 20.00u   X   Bestuursvergadering 

19-12-2010 ?   X X Jeugdcaecilia 

26-12-2010 20.00u X X X Kienen Harmonie 

26-12-2010 09.00u X X X Herdersmis Alles Kids 

28-12-2010   X X   Geen repetitie 

2011           

16-01-2011 10.30u X X   St.Antoniusmis 

24-01-2011   X X   Gekke maandag Velden 

17-02-2011 20.00u   X   Bestuursvergadering 

05-03-2011   X X   Kinderoptocht Lomm 

06-03-2011 10.00u X X   Carnavalsmis 

06-03-2011   X X   Grote optocht Lomm 

07-03-2011   X X   Optocht Arcen 

15-03-2011 20.30u X X X Algemene ledenvergadering 

15-05-2011 11.00u X X   1ste H.Communie 

21-05-2011 ?   X   solistenconcours in Arcen 

19-05-2011 20.00u   X   Bestuursvergadering 

13-06-2011 10.00u X X X Kuurconcert en matinee 

19-06-2011   X X   Spargelfest in Walbeck? 

26-06-2011     X   Kuurconcert Koninklijke Harmonie Arcen 

03-07-2011     X   Kuurconcert Fanfare Velden 

05-07-2011 19.30u X X   Laatste repetitie 

15-16-17 juli?   X X   André Rieu Maastricht? 

18-07-2011 ?       Examens jeugdleden 
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Vervolg Programma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Datum Tijd H B J H=Harmonie B=Bestuur J=Jeugdorkest 

23-08-2011 20.00u X     1ste repetitie 

08-09-2011 20.00u   X   Bestuursvergadering 

16-09-2011 18.00u X X   Verkoop chrysanten 

19-11-2011   X X   Aankomst St.Nicolaas Lomm 

19-11-2011   X X   Caecilia feest 

24-11-2011 20.00u   X   Bestuursvergadering 

26-12-2011 20.00u       Kienavond 2e kerstdag 

Concertreis Münster 


