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Van de voorzitter. 

 
2011 is alweer in volle gang. Als harmonie heb-
ben we diverse activiteiten gehad, waaronder 
Jeugdcaecilia ’10, carnavalsactiviteiten in het bij-
zonder een serenade aan ‘onze prins Jos d’n urs-
te’ en boerebroedegom Henk, concert in Cadier 
en Keer en het opluisteren van de eerste commu-
niemis. Over deze activiteiten kunt u elders in dit 
blad een verslag lezen.  
 
Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van ons erelid 
Theo Crijnen. Theo is sinds 1982 lid geweest van onze vereniging. Daar-
voor is hij 16 jaar lid geweest bij de Koninklijke harmonie van Arcen. Theo 
was een stille kracht voor onze vereniging. Hij stelde zich altijd dienstbaar 
op naar de vereniging toe. Op de achtergrond verrichte hij veel herstelwerk 
aan instrumenten en muziekstandaards. Persoonlijk heb ik veel met Theo 
samen gemusiceerd, zowel bij de harmonie als de Lommse kapel. We zijn 
zelfs samen op solistenconcours geweest. Hieraan hebben we veel plezier 
beleefd. Ook hadden we veel plezier de avond dat Gonnie, Esther en ik bij 
jou op bezoek waren. We moesten van jou nog even blijven, je zat zicht-
baar te genieten. Helaas kwam de volgende ochtend het bericht dat je ge-
storven was.  
 
Voor de komende tijd hebben we een divers programma. Voor de jeugd is 
er op 21 mei een solistenconcours, waaraan 18 Lommse leden aan deel-
nemen. Allemaal heel veel succes. Op 29 mei opening dorpsplein met di-
verse Lommse verenigingen. 
Met Pinksteren hebben we ons kuurconcert, waaraan dit jaar het jeugdor-
kest Alles Kids en Musikverein Walbeck aan meedoen. Als harmonie zijnde 

verzorgen wij ons optreden tezamen met popband 
Bootgum. Aansluitend is het traditionele kermismati-
nee, verzorgt door showband Hurricane. In het na-
jaar hebben we een eendaagse reis. De bestemming 
zal binnenkort bekend gemaakt worden bij de le-
den.  
 

Graag zien we u bij het kuurconcert en/of kermismatinee en/of opening 
dorpsplein  
 
Met muzikale groet 

 
Ria Bouten – van den Hombergh 

 

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

Jeugdcaecilia 2010 
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De promotieclub voorzitter aan het woord. 
 

Zie hiervoor In gesprek met een sponsor. Blz: 20 
 
 
Hay van Dijk 
voorzitter promotieclub  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verzekering vrijwilligers via gemeente Venlo 
 
Omdat dit waarschijnlijk niet bij alle leden van onze vereniging bekend is 
even ter herinnering: 
De gemeente Venlo heeft per 1-1-2010 via Steegh Assurantiën bij Lipp-
mann bv een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. 
Het betreft hier een verzekering voor ongevallen – en persoonlijke eigen-
dommen, aansprakelijkheid voor vrijwilligers en rechtspersonen, bestuur-
dersaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid en rechtsbijstand. 
Definitie vrijwilliger: De vrijwilliger is de persoon die in enig organisatorisch 
verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve 
van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang 
wordt gediend. Tevens worden maatschappelijke stagiaires en Mantelzor-
gers als verzekerden aangemerkt. 
Uitgesloten zijn: Vrijwillige politie en vrijwillige brandweer. 
Verzekerde bedragen:  
Aansprakelijkheid voor vrijwilligers:Verzekerd per aanspraak € 2.500.000,- 
Opzicht          € 5.000,-
Ongevallen Rubriek A:  uitkering bij overlijden    € 12.500,- 
         Rubriek B: uitkering bij blijvende invaliditeit  € 25.000,- 

 
Zie verder hiervoor www.lippmann.nl of www.venlo.nl of  informeer bij de 
penningmeester van uw vereniging.  
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Mededelingen van uit het bestuur. 
 
Bestuur: 
Madelein Smeets is na het concours gestopt met haar functies binnen het 
bestuur. Haar taken zijn overgenomen door Annemiek Huijs en Marion 
Hegger. Marion Hegger is in oktober 2010, door de leden gekozen als 
nieuw bestuurslid. 
Bestuursverkiezingen: 
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft Herman Hegger zich niet 
meer herkiesbaar gesteld voor het bestuur. Leo Bartels is bereid gevonden 
de taken van Herman over te nemen. Ria Bou-
ten en Frans Verbeek stellen zich weer herkies-
baar.  
Uitslag van de 40 uitgebrachte stemmen: 
Ria Bouten:   39 voor en 1 blanco 
Frans Verbeek:      39 voor en 1 blanco 
Leo Bartels:   39 voor en 1 blanco. 
Ereleden: 
Van Theo Crijnen hebben wij op gepaste wijze afscheid genomen, tijdens 
de uitvaartdienst, op 13 januari 2011. Theo was nog maar kort tot erelid 
benoemd. Theo is vanaf 1982 lid geweest van onze vereniging. 
Herman Hegger en Jeu Jenniskens zijn benoemd tot erelid van onze har-
monie. 
Ledenmutaties: 
Rachel Polderman, Pleun Rondeel en Tijmen Stark zijn gestopt als lid van 
de vereniging. May Smeets en Mariet Crijnen, zijn gevraagd voor het part-
nerlidmaatschap.  
 
De harmonie een vereniging voor jong en oud, een vereniging waar ieder-
een zich happy voelt.  
 
Lomm mei 2011  
 
Namens het bestuur,  
Thea Schuurmans 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

           De toekomst. 
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Woordzoeker Harmonie 
 

Ingezonden door Gido Nijskens 
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Donateurs Harmonie St. Antonius Lomm 

 

 

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

 
 
 

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

Kusters 
Lomm 

Fam. Wismans 
Lomm 

Fam. Hegger 
Lomm 

Fam. Houben 
Lomm 

Landbouw 
bedrijf 
Groenen Lomm 

Henny van 
Heesch 

Hoefnagels 
Autorijschool 

Hoogers 
Lomm 

Fam. van den  
Hombergh-
Hegger 
Lomm 

F.H.Verhaegh 
Lomm 

Gebr. Hendrikx 
Veehandel 

Jan  
Schuurmans 
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Redactie Mededelingen. 
 
Na de uitgave van december 2010 hebben een aantal mensen iets te vie-
ren gehad. Gefeliciteerd namens de redactie. 

 
Prins Jos (Bartels) de Urste Thietuite Prins 2010-2011 

 
Boereboedegom Henk Deenen 
met zijn gezelschap 2010-2011 
 
 
 
 

 
Herman Hegger en  
Jeu Jenniskens zijn  
benoemd tot erelid 
van onze harmonie. 
 
 

 
 
 

 
Teun Bartels en Tim Bouten 
met het behalen van hun  
Klarinet A-diploma 
 

 
 
 
Esther Deenen en Rob Maessen 
met het behalen van hun  
Klarinet B-diploma 
 
 
Zoals u al eerder gelezen heeft hebben we in januari afscheid moeten ne-
men van ons ere-lid The Crijnen. Als redactie wensen wij Margriet, Rob en 
Jozé, Vera en Stan heel veel kracht om verder te gaan. 
 
 
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 

Prins Jos I Peter Henk Wilma Nel 

Herman Hegger    Jeu Jenniskens 

       Teun Bartels 

Tim Bouten 
Esther Deenen 

Rob Maessen 
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In Memoriam. 

 
Theo Crijnen 

Erelid Harmonie St Antonius Lomm 
 
 
 
 
 
 
 

Theo was al meerdere maanden gestopt als muzikant. Zijn gezondheid 
ging steeds verder achteruit. Plots was het voorbij…… 
 
In de vroege ochtend van 7 januari is Theo toch nog onverwacht van ons 
heengegaan. Zijn uitvaartdienst hebben we met gepaste muziek mogen op-
luisteren. 
 
Theo, sinds 1982 lid van onze vereniging. Een stille kracht, altijd op de 
achtergrond aanwezig, vaak relativerend en stil genietend. Een steun voor 
elke muzikant die naast hem mocht zitten.  
Menige klarinet en muziekstandaard heeft hij in zijn handen gehad voor 
onderhoud en reparatie. Niets was teveel voor Theo. 
 
Theo, bedankt voor de vele jaren van trouwe inzet. 
Margriet, Rob en Jozé, Vera en Stan heel veel sterkte gewenst. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Ik geef de pen door…… 
 
Bedankt, Ben, voor de pen. 
 
De Labello is op…? 
 
Vooruit dan, een stukje geschiedenis over een meisje dat fluit wilde leren 
spelen, maar een klarinet kreeg. 
 
Het was 1 november 1978 toen ik door pap naar m’n eerste blokfluitles 
werd gebracht.  
Na een jaartje Sjaak Bloemers was ik de blokfluit wel de baas en toe aan 
de nieuwe uitdaging, een echt instrument. Ik wilde graag een fluit, maar 

moest maar op de klarinet beginnen. 
Wiel Vervoort kwam me die persoon-
lijk thuis brengen, en leerde me de 
grepen tot ik zeggen en schrijven 1 
toonladdertje wist te spelen. Na een 
paar weken werd me gevraagd of ik 
geen hobo wilde spelen. Ik vond me-
zelf al een hele piet met m’n ene 
toonladdertje dat ik er nog niet aan 
kon denken. 
 
Joke (van Jeu) Hegger heeft me ver-

volgens les gegeven. Ze leerde me er wat grepen bij en ik ging al redelijk 
vooruit. Mij werd beloofd dat als ik “holliday in Rhodos” kon spelen, ik bij 
de harmonie mocht meedoen. Alles Kids was nog niet eens prematuur. 
In de tijd hierop volgend werd een begin gemaakt met professionele lera-
ren, en mij werd wijlen Sjaak (’t Menke) Geurts toegekend. Die heeft wat 
woensdagmiddagen bij ons op de thee (en Annemieks fluit) gezeten, ons 
klaarstomend, elk jaar opnieuw, voor het solistenconcours. Daar hebben 
wij (toen er nog geen examens waren) onze diploma’s behaald. Ik zie me 
nog op dat gammele podium in de blokhut in Velden zitten. 
 
Rond m’n 16e had ik mijn muzikale dip. Ik deed liever aan sport en vond 
met al mijn huiswerk dat ik het erg druk had. Toch heb ik volgehouden, al 
wist ik toen nog niet welke rijkdom het me zou opleveren. Toen ik op ka-
mers ging in Nijmegen en elk weekend vol heimwee terug naar Lomm 
kwam, kon ik al mijn  emoties kwijt in het maken van muziek. 
Wat ben ik blij dat ik toen mijn klarinet niet aan de wilgen heb gehangen. 
 
Nu, een paar jaartjes,dirigenten, voorzitters, concoursen, concerten, ge-
boortes, begrafenissen, serenades, optochten, trouwerijen,concertreizen, 
BBQ’s, een concertgebouw en een prachtige musical later wil ik mijn beide 
klarinetten nooit meer kwijt (voor geen fluit). 
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Wat ik hiermee wil zeggen is dat ook al lijkt iets niet wat je ervan verwacht, 
met wat doorzettingsvermogen en optimisme kom je een heel eind in de 
muziek. 
 
Laat dit hoop geven voor alle twijfelaars, ook al kreeg je een trombone in  
plaats van slagwerk, een fluit in plaats van een hobo.  
 
Groetjes van Esther Gubbels 
 
p.s. Het was me een genoegen. Bart Bouten, het genoegen is aan jou. 
       Hierbij geef ik je de pen door. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

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

 

Stemmen tellen 
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Sponsoren Harmonie St. Antonius Lomm   

Juffrouw Stoel 

 
 
 

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

Deelname Spek de clubkas Jan Linders 
 
Onze harmonie is uitgeloot als deelnemer van Spek de 
clubkas bij Jan  
Linders Velden. Op vrijdag 29 april mochten wij onze 
vereniging presenteren aan de klanten. Enkele jeugdle-
den hebben in de winkel muziek verzorgd en de klan-
ten een roos overhandigd.  
Hierop ontvingen ze vele leuke reacties en zeer veel 
spaarmuntjes. 
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Mag ik me effe voorstellen ??? 
 
Mijn naam is: Joep Gubbels. 
 

Ik woon op: Kolckwei 30. 
   
Mijn geboortedatum is: 15 oktober 

1998. 
  
Op dit moment studeer ik aan de  

volgende school: Basisschool `t Kapelke te Lomm.  
 

Voor wat voor beroep wil je later leren:  Geen idee 
  
Ik speel het volgende instrument: Trombone. 

  
Ik heb voor de harmonie gekozen omdat: Ik het leuk vind om muziek te 

maken. 
  
Vind je het leuk bij de jeugdharmonie en wat kan er volgens  

jouw nog beter: Ik zit niet meer bij de jeugdharmonie maar ik heb het wel 

leuk gevonden. 
 

Mijn andere hobby’s zijn: Voetballen, gamen, buiten spelen en naar de 

club gaan. 
 

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?: Drumstel    
 

Wie mag zich de volgende keer voorstellen?: Wouter Simons. 
 

Als jij dirigent was wat voor muziek zou jij dan kiezen: Rock en pop 
 

Mijn grootste wens is: Dat ik nog lang bij de harmonie kan zijn. 

 

 
Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Opleidingen en Jeugdorkest “Alles Kids”. 
 
Hallo! 
 
Ik ben Ralf Schreurs, de nieuwe diri-
gent van het jeugdorkest Alles Kids. 
Sommigen kennen mij als de zoon van 
Theo Schreurs, oud-dirigent van de Fan-
fare van Velden.  
Ik studeer momenteel nog aan het con-
servatorium te Maastricht met als 
hoofdvakken docent muziek en Eupho-
nium en ben nog volop bezig mij te 
ontwikkelen in mijn muzikale carrière. 
Ik heb er ontzettend veel zin in om het 
jeugdorkest van Alles Kids naar concer-
ten en voor iedereen naar een persoon-
lijk hoger speelniveau te begeleiden. 
Natuurlijk staat voorop dat de jeugd 
veel plezier in het samen muziek ma-
ken krijgen en hebben. 
 
Ik hoop dat de jeugd van het orkest er net zoveel zin in hebben als ik! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ralf Schreurs 
Dirigent Jeugdorkest Alles Kids 

 
Jeugdorkest “Alles Kids” 
Muzikale toekomst! 
 
Harmonieën en Fanfares vergrijzen en hebben moeite om te overleven. Ar-
cen, Lomm en Velden hebben daarom jaren geleden de handen ineen ge-
slagen. Ze leiden samen jeugdige opvolgers op. Een bezoek aan een repe-
titie van het jeugdorkest “Alles Kids”. 
 
‘We gaan verder bij 57’Daar komt ‘ie. Eééén, twééé, drie…”. Ralf Schreurs 
laat zij dirigeerstokje vervolgens verder het werk doen, terwijl hij zelf zacht 
mee neuriet. Klarinetten, Engelse hoorns, saxofoons, dwarsfluiten, een ho-
bo, een trompet, een trombone en een tuba antwoorden, ritmisch onder-
steund door een drumstel. ‘Festivo’ van de componist Brian Connery 
klinkt. Het laatste stuk van deze repetitie. Een vrolijk, meeslepend stuk. 
De kinderen hebben er plezier in. Het is vrijdagavond. In gemeenschaps-
centrum Klosterhoaf in Arcen repeteert “Alles Kids”, het jeugdorkest van         
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de harmonieën van Arcen en Lomm en de fanfare van Velden. 25 nog niet
– of beginnende tieners zijn hard op weg echte muzikanten te worden. 
Soms kost het hen nog wat moeite, maar het gaat toch steeds beter. Diri-
gent Ralf Schreurs is tenminste al behoorlijk tevreden. “De meeste leerlin-
gen heb ik nu anderhalf jaar onder mijn hoede”, vertelt Ralf.”Toen ze na 
een jaar Algemene Muzikale Vorming (AMV) en zes tot tien maanden les op 
een instrument bij mij kwamen, hadden sommigen nog grote moeite met 
noten lezen. Dat gaat nu spelenderwijs. En ook qua ritme en tempo zit er  
duidelijk vooruitgang in.”Natuurlijk, het kan altijd beter, vindt de dirigent. 
En hij vindt het een beetje jammer dat er zoveel verloop is. Als kinderen 
het A-diploma voor hun instrument gehaald hebben, mogen ze naar de 
grote korpsen ( in Arcen pas na nog een jaar extra les). Alleen als ze een 
instrument bespelen dat het jeugdorkest mist, blijven ze nog even naar 
“Alles Kids” komen. Aan de andere kant realiseert Ralf zich : het voor-
naamste doel van het jeugdorkest is niet een steeds hoger niveau halen, 
maar zorgen dat de korpsen nieuw bloed krijgen, want daar hangt hun 
voortbestaan van af. Ralf Schreurs is zelf pas 22 jaar. Hij studeert aan het 
conservatorium in Maastricht en is professioneel musicus. Ralf wil van diri-
geren zijn beroep maken vertelt hij na de repetitie. Onlangs heeft hij gesol-
liciteerd naar een job bij nog een tweede jeugdorkest, elders in Limburg. 
Kortom, hij timmert flink aan de weg. Lotte Gerrits(11) uit Velden, eerste-
jaars leerlinge Engelse hoorn, vindt Ralf een “lieve, maar ook een beetje 
“strenge”dirigent. “Maar streng moét hij ook wel zijn”, voegt ze er wijsneu-
zerig aan toe. Lotte heeft het naar haar zin bij “Alles Kids” Lotte hoopt 
gauw bij het grote orkest, in haar geval Muziekvereniging Fanfare Velden, 
te kunnen aansluiten. Rowan Houben(13) uit Arcen heeft die stap enkele 
maanden geleden al gezet. Rowan verklapt dat hij nóg hogere ambities 
heeft. “Een eigen bandje”, dagdroomt hij, met zijn drumstokken tussen 
zijn vingers jonglerend. “Volgende week in Lomm jongens”, roept Ralf de 
eerste leerlingen die de zaal verlaten nog na. 

 
Opleidingscommissie, 
Frans Verbeek 

 
 
 
 

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

Toen pap mij vroeg een stuk-
je te schrijven voor de 
Hemeni’js, moest ik toch wel 
even denken. Hoe moet ik 
hier in godsnaam aan begin-
nen? Over mijn belevenis 
van muziek valt zoveel te 
vertellen! Daarom besloot ik 
over het nieuwe Limburgs 
Jeugd Symfonie Orkest ge-

naamd Amikejo te vertellen, waar ik onlangs tot tweede hoboïst benoemd 
ben. 
In het begin van het jaar besloot ik me aan te melden voor een nieuw pro-
ject genaamd Amikejo, het Limburgs Jeugd Symfonie Orkest. Enkele me-
deleerlingen van de VOCO (Vooropleiding Conservatorium) besloten zich 
ook aan te melden en hebben ook hun plaats in het orkest bemachtigd. 
Als één van de 7 hoboïsten die zich uit Limburg hadden aangemeld, werd 
ik uitgenodigd voor een auditie in Roermond. Na deze zenuwslopende dag 
werd ik gebeld met goed nieuws: tweede hoboïst! Een fantastische kans 
om mijn ervaringen met nieuwe orkesten, dirigenten en medemuzikanten 
uit te breiden. 
 
Amikejo is een nieuw initiatief om jonge musici in de leeftijdscategorie 14 
tot 23 jaar, afkomstig uit de Euregio Maas-Rijn samen te laten musiceren 
en zo een aanloop te laten nemen naar hun toekomstige muzikale carriè-
re. De doelgroep zijn middelbare scholieren en jonge studenten, met een 
kern bestaande uit VOCO -en muziekschoolleerlingen en jongerejaarsstu-
denten aan het conservatorium. Het orkest is gevestigd in Maastricht en 
bestaat uit ongeveer 70 leden uit heel Limburg, vooral het gebied dat de 
steden Heerlen, Sittard-Geleen, Hasselt, Aken en Luik, Belgisch Limburg 
en de Duitstalige gemeenschap in België omvat.  
De eerste repetitie die ik heb meegedraaid was op 16 april in Maastricht. 
Het was een erg leerzame en leuke maar vooral ook spannende dag: je 
leerde de dirigent kennen (Jussi Jaatinen, een jonge Finse dirigent) en de 

rest van het orkest. De allereerste noten die 
dit gloednieuwe orkest speelde waren na-
tuurlijk al een belevenis op zich. Wat we op 
deze dag doorspeelden waren de Romeo and 
Juliet Ouverture van Tschaikovsky en de Su-
perman March van John Williams.  
De repetitieweekenden zijn in mei, juni, sep-
tember en oktober. Ze zijn allemaal in Maa-
stricht, waarna het orkest op 30 oktober 

 

Jussi Jaatinen 
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een concert geeft in het Theater aan het Vrijthof.  
Het programma voor deze uitvoering is Luitenant Kijè van Prokofiev, Sou-
venir d’un lieu chèr van Tschaikovsky in samenwerking met solistvioliste 
Rosanne Philippens en The Red Poppy Suite van Reinhold Glière. 
Het is een echte uitdaging het muzikale samenspel zo goed mogelijk te 
krijgen en voor mij een hele belevenis om me op nieuwe, uitdagende 
thema’s en stukken te storten. Het kan me zeker helpen om op weg te  
komen naar een muzikale carrière en ik kijk er erg naar uit om samen met  
dit orkest naar een geslaagd eindresultaat, het concert in oktober, toe te 
werken. 
Zo, laten we hopen dat pap nu tevreden is. Komen luisteren en kijken naar 
de uitvoering op 30 oktober in Maastricht mag altijd!   
 
Groetjes Lisette Verspay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Theater aan het Vrijthof Maastricht 
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Topsponsors Harmonie St. Antonius Lomm 
 

 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Musikverein Walbeck Deutchland 

  

  

 
 

 
Provinzial  
Versicherungen W.Kluempen 
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Hoorngeschal 
Beste leden, 
Het is weer tijd voor een nieuwe Hoorngeschal voor de 1ste  uitgave Herm-
meni’js 2011. Vaak heb ik terug –gekeken naar  wat er gebeurd is , maar 
nu wil ik meer naar de toekomst kijken. Nadat de kater van het concours 
enigszins is verdwenen hebben we de draad weer opgepakt. Het voorjaar 
was voor ons een rustigere tijd. Niet verkeerd na een druk najaar en voor-
bereiding op het concours. Maar rond carnaval weet je maar nooit of ie-
mand binnen de gelederen zich geroepen voelt om de veren op de muts te 
zetten of op een andere manier aandacht  wil trekken. En jawel hoor: prins 
Jos was de gelukkige. Samen met Jack, Jos en Joyce 
hebben ze een geweldige carnaval beleefd. Maar Henk 
wilde zich niet laten kennen nadat Wilma hem gevraagd 
had om samen met Peter en Nel de boerenbruiloft voor 
te gaan. Jawel hoor: de boeren worden steeds moderner 
en zo is het dat de bruid de bruidegom vraagt. Zo waren 
we met de harmonie weer volop in de weer tijdens carna-
val. Gelukkig zonder vriesweer zodat we ook wat konden 
spelen. Maar hierna hebben we weer een programma 
met serieuzere en populairdere stukken. Het concert in Cadier en Keer wat 
door een wegomleiding een mooie sightseeing Limburgs Landschap werd. 
Maar we zijn er gekomen en hebben een goed concert gegeven. Ook hier 
zagen we dat er weinig toeschouwers waren. Jammer. Ligt het aan het re-
pertoire of hebben de mensen teveel te doen? 

Het volgende grote gebeuren is ons kermismati-
nee. Populaire stukken met samenwerking van 
de Lommse popgroep Bootgum.  Onze Duitse 
collega’s uit Walbeck zullen een gezellig stukje 
komen spelen. We hopen op goed weer zodat 
we  buiten op de straat een gezellig feestje kun-
nen bouwen. 
Na de vakantie heeft het bestuur voor ons een 
leuk programma in elkaar gesleuteld. De mu-
ziekcommissie heeft de vele suggesties ter harte 

genomen en komt met stukken voor jong en oud. Je merkt dat het niet ge-
makkelijk is om voor iedereen het juiste repertoire te kiezen. Maar dat was 
vroeger ook al. Toen waren er ook verhitte discussies over wel of niet spe-
len van Alte Kameraden en Jubillissimo. Als jeugdlid kwamen die mij ook 
af en toe het strot uit, terwijl Jeu en Frans geheel voldaan naar huis gin-
gen. Maar laten we niet vergeten waarom we iedere dinsdag naar de repeti-
tie komen. En dat is plezier beleven in muziek maken. Na de repetitie mag 
ook natuurlijk. In december blik ik weer terug wat we allemaal beleefd 
hebben en wens jullie veel muziekplezier toe  
Wil Verspay 

Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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In gesprek met een sponsor 
 

Dit maal een combinatie van 2 rubrieken, n.l. een interview met een spon-
sor en de voorzitter van de promotieclub aan het woord.  

Hay van Dijk, eigenaar van ADDMEDIC CONSULTING, voorheen Van Dijk 
Medical Systems  is de gelukkige. 

Hij is ere-voorzitter, bestuurslid van onze harmonie en voorzitter van onze 
promotieclub. 

Ik hoef Hay niet voor iedereen meer voor te stellen. Hij was 11 jaar voor-
zitter van de Harmonie en tevens is hij jaren geleden toegetreden tot de 
Promotieclub. Zijn kennis en bestuurlijke kwaliteiten willen we niet mis-
sen. 

Ongeveer 2 jaar geleden is mede oprichter L vd Hombergh gestopt als 
voorzitter van de Promotieclub. Hierna  kwam de vraag  of Hay het voorzit-
terschap  wilde overnemen. Hay;  Ik vind het een eer om dit te mogen 
voortzetten. Het is een uitdaging om de Harmonie ook financieel gezond te 
houden. Het is in deze tijd met recessie en economische tegenslag niet al-
tijd gemakkelijk meer. Ook binnen de promotieclub moet een goede har-
moniesfeer zijn om als team met elkaar financieel resultaat te bereiken. 

Voor mij en het bedrijf geldt het zelfde. Is de harmonie met mijn klanten 
niet goed zullen de resultaten niet de beste zijn. Muziek brengt mensen bij 
elkaar. Dit vind ik zeer belangrijk.    
Hoe zie je de toekomst tegemoet?    
Hay; Ik denk dat de harmonie een belangrijke functie in het dorp zal blij-
ven behouden. Al zal het niet altijd gemakkelijk zijn. We moeten er alles 
aan doen de vereniging, vooral voor de jeugd, aantrekkelijk te houden. 
Vroeger had je alleen een voetbalclub en een harmonie. Nu is alles veel 
breder en toegankelijker voor iedereen. Er zijn meer verenigingen bijgeko-
men. Het internet speelt hierbij ook een belangrijke rol. Ook wij moeten 
hierop inspelen. De website wordt op dit moment aangepast zodat de in-
formatie sneller en beter bij iedereen aankomt. Het zelfde geld voor de 
sponsoren. Die willen ook zien dat ze op de website goed gepresenteerd 
worden. Dit geeft een binding met elkaar. Zij zorgen voor de harmonie en 
de harmonie zorgt voor hun.  
Op dit moment is de nieuwe Aktie voor 2011/2012 alweer gestart. Wij ho-
pen dat onze sponsoren en donateurs ons trouw blijven. De opleiding voor 
de jeugd en het onderhoud van het instrumentarium kosten veel geld. We 
hebben het volste vertrouwen dat het ook dit jaar weer gaat lukken. 
Ik wens iedereen een mooi concert en kermismatinee toe en hoop dat 
veel sponsors ons bezoeken. 
Namens de redactie wil ik Hay bedanken voor zijn bijdrage aan deze 
Hermeni’js en zijn inzet voor de Promotieclub en onze Harmonie. 

Wil Verspaij in een interview met Hay van Dijk 
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Stersponsors Harmonie St. Antonius Lomm 

 
 

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

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 
  
Ademnood of ademsteun?  
Ademtechniek voor blazers en zangers  
Ademhalen, daar hoeven we niet bij na te denken, dat doen we automa-
tisch. Toch doen blazers en zangers er goed aan zich te verdiepen in een 
juiste ademtechniek. Daarmee voorkomen ze niet alleen allerlei lichamelij-
ke ongemakken, maar het vergroot ook hun muzikale mogelijkheden en 

het verhoogt hun plezier 
in het muziek maken.  
Voor zingen en voor het 
bespelen van een blaas-
instrument is een goede 
ademtechniek nodig. Er 
moet meestal veel lucht 
worden ingeademd, ter-
wijl de lichamelijke acti-
viteit niet groot is (of in 
ieder geval niet in ver-
houding is met de hoe-
veelheid ingeademde 
lucht). De meeste zan-
gers en blazers ademen 
te veel lucht in. Dit is 
een soort angst omdat 
ze bang zijn in adem-
nood te raken. De uit-

ademing moet vaak over een zo groot mogelijke tijd worden uitgesponnen. 
De hoeveelheid lucht die uitgeblazen wordt, moeten we nauwkeurig kun-
nen doseren en we moeten de druk achter deze lucht kunnen variëren. 
Kortom: de ademhaling tijdens het zingen of bij het bespelen van een 
blaasinstrument is anders dan die in het dagelijks leven en moet aange-
leerd en getraind worden. Is de ademhaling (nog) niet goed dan kun je 
kampen met veelsoortige problemen zoals hyperventilatie, valse lucht, hik-
ken, slecht vibrato en keelgeluiden. De hieronder beschreven ademtech-
niek richt zich op zangers en op bespelers van blaasinstrumenten.  
Ademtechniek  

 
Er zijn verschillende manieren waarop we kunnen ademhalen; we passen 
onze manier van ademhalen automatisch aan de activiteit die we onderne-
men. Als we slapen of ontspannen op de bank zitten, dan is de ademha-
ling heel rustig. In zo'n situatie passen we buikademhaling toe. Bij 
buikademhaling komt de buik tijdens het inademen naar buiten en wordt 
bij het uitademen weer plat. De borstkas beweegt daarbij niet of nauwe-
lijks. Deze ademhaling kost weinig energie, omdat de borstkas niet hoeft  
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te worden uitgezet. Het middenrif, dat in ontspannen toestand bol staat, 
wordt platter en duwt zo de buikinhoud naar beneden (zie tekening l), Als 
gevolg daarvan zet de buik uit naar voren. Als de buikspieren zich ontspan-
nen, geeft de buikwand mee. Bij de uitademing veert de buikwand terug 
naar zijn oorspronkelijke stand, waardoor de buikinhoud het middenrif 
omhoog duwt. Wordt de activiteit groter en zwaarder dan heb je meer 
zuurstof nodig en sta je meer koolzuurgas af. De ademhaling wordt sneller 
en per keer adem je een grotere hoeveelheid lucht in en uit. Nu heb je een 
gecombineerde buik-borstademhaling nodig. De ribben kantelen enigszins 
naar buiten waardoor de borstkas groter wordt, terwijl tegelijkertijd het bo-
venste gedeelte van de buik zich ontspant, het middenrif platter wordt en 
de buik iets uitzet. Door deze gecombineerde ademhaling wordt de longin-
houd groter en kan er dus meer lucht in de longen dan bij de buikademha-
ling.  
  
Inademen  
De ribben zitten aan de voorkant vast aan het borstbeen en aan de achter-
kant onder de schouderbladen aan de borstwervels. De borstkas zet uit, 
waarbij de ribben zowel aan de voorkant als aan de  achterkant naar bui-
ten komen en omhoog gaan. Het middenrif, dat 
als een koepelvormige spieren pees plaat de buik-
holte van de borstholte scheidt, zit aan de laagste 
ribben vast. Het wordt strak getrokken doordat de 
ribben opzij gaan. Daardoor komt de buik iets 
naar voren. Dat is mogelijk omdat de bovenste 
buikspieren zich ontspannen.  
Voor een goede inademing moet de romp vanaf 
de oksels naar alle kanten uitzetten. Als de grens 
van de inademing is bereikt, heeft de borstkas 
zijn grootste omvang en zijn de buikspieren ontspannen. Let erop dat de 
schouders altijd laag blijven. Als je je schouders optrekt bij het inademen, 
wordt de borstholte nauwelijks groter!  
De hoeveelheid lucht die je moet inademen, is afhankelijk van bijvoor-
beeld het instrument dat je bespeelt, de lengte van de te spelen frase, de 
dynamiek en de toonhoogte.  
 
Foutieve borstademhaling  
Veel mensen hebben het idee dat ze meer lucht hebben wanneer ze alleen 
de borstkas naar voren en omhoog uitzetten. Hierbij komt niet alleen het 
borstbeen .links naar voren en omhoog, maar wordt ook de buik vaak naar 
binnen getrokken. Deze ademhaling heeft tal van nadelen. Het middenrif 
wordt niet afgeplat, het wordt zelfs omhoog getrokken. Een goede adem-
steun is daardoor onmogelijk, verder wordt zo de ruimte in de borst-en 
buikholte onvolledig benut. De buikholte wordt zelfs verkleind, waardoor 
er een kleiner inadem volume ontstaat. Bovendien komt de ingeademde 

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



24 
lucht niet verder dan de bovenste helft van de longen. Voor een effectieve 
ademhaling zou het juist beter zijn wanneer de lucht tot onder in de lon-
gen komt, omdat dit het best doorbloede gedeelte van de longen is.  
  
Foutieve buikademhaling  
Er wordt vaak gezegd dat de ademhaling laag moet zitten, eigenlijk zo laag 
mogelijk. Daardoor denken veel mensen dat onder alle omstandigheden 
uitsluitend buikademhaling moet worden toegepast, ook met blazen en 
zingen. Ten onrechte! Buikademhaling is goed in rustige, ontspannen situa-
ties, wanneer je niet zoveel lucht nodig hebt; maar buikademhaling is niet 
toereikend als je veel lucht nodig hebt, zoals bij blazers en zangers het ge-
val is. Om dan toch een zo groot mogelijk inadem volume te krijgen, wordt 
er met kracht van binnenuit tegen de buikwand geduwd om de buikholte 
maximaal te vergroten. De buikspieren worden te veel uitgerekt en ze zul-
len op den duur verslappen. Na verloop van tijd verliest de buikwand een  
deel van zijn veerkracht. Dit resulteert in een minder goede ademsteun. 
Bovendien kunnen er door overmatige druk op de buikwand, de bekken-
bodem en de rug diverse klachten ontstaan, zoals liesbreuk, scheurtjes in  
de buikspieren en pijn in de onderrug tijdens het inademen. Het is duide-  
lijk dat deze manier van ademhalen niet erg efficiënt is; immers alleen de 
ruimte van de buikholte wordt benut.  
Activiteit  
Welke ademhaling je toepast, is dus grotendeels afhankelijk van de situa-
tie en van je activiteit. Buikademhaling vindt plaats als je rustig en ont-
spannen een boek zit te lezen, tv zit te kijken of rustig zit te praten. Voor 
wandelen, rustig .etsen, intensief discussiëren en blokfluit spelen is een 
rustige buik-borstademhaling het meest op zijn plaats. Diepe buik-
borstademhaling is nodig bij stevige lichamelijke activiteit, bij het bespe-
len van andere blaasinstrumenten dan blokfluit en bij zingen.  
 
Uitademen  
De uitademing is voor musici misschien wel het belangrijkste onderdeel 
van een goede ademtechniek; deze bepaalt hoe de muziek gaat klinken. 

Met een goede ademtechniek kan de hoeveelheid 
uit te blazen lucht nauwkeurig geregeld worden. 
Verder kan men de druk achter de lucht variëren, 
waardoor het mogelijk wordt een hoge noot toch 
zacht te spelen. Bovendien kan men met een goe-
de ademtechniek een lange zin uitspelen, zonder 
dat men die door storende ademhalingen moet 
onderbreken.  
Het begin van de uitademing gaat als volgt: je 

hebt net ingeademd, zodat de borstkas is uitgezet, het bovenste gedeelte 
van je buik iets naar buiten is gekomen en de buikspieren ontspannen 
zijn. De eerste stap is nu de adem zo veel mogelijk vast te houden, zodat 
je er lang gebruik van kunt maken, je borstkas mag niet meteen inzakken,  
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maar moet groot blijven. Hierdoor wordt het mogelijk met de buikspieren  
de druk te regelen. De borstkas blijft stabiel tijdens drukverschillen en 
vormt zo de tegenkracht voor de buikspieren. De uitademing begint met 
de borstkas groot te houden en bij de liezen de lage buikspieren te span-
nen en langzaam de buik af te vlakken. De buikspieren duwen tegen het 
afgeplatte middenrif; het middenrif komt nu langzaam omhoog. De buik-
spieren kunnen meer of minder worden gespannen, waardoor er meer of 
minder druk is. Bij het uitademen vlakt de buik dus af, maar hij wordt be-
slist niet naar binnen getrokken! Na verloop van tijd, als de buik vlakker is 
geworden, wordt ook de borstkas kleiner. Hij zakt niet in één keer zomaar 
in, maar drukt in samenwerking met de buikspieren tegen de longen, waar-
door de druk achter de lucht tot het laatst toe gehandhaafd blijft.  
Om de adem vast te houden, moet je in het begin van de uitademing de 
inadem-stand van de borstkas vasthouden met behulp van de inadem-
spieren. De in en de uitademspieren gaan een strijd aan. Deze strijd wordt 
uiteindelijk gewonnen door de uitademspieren. Doordat de inadem− 
spieren langzamerhand moeten toegeven, wordt de borstkas kleiner. De  
uitadem-spieren zorgen ervoor dat de lucht naar buiten geduwd wordt. De 
inadem-spieren vormen de tegenkracht waardoor de lucht gereguleerd 
wordt afgegeven en niet in één keer ontsnapt.  

  
In de volgende uitgave (december 2011) deel2 
 
Christiaan Janssen  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm.nl 
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Jeugdcaecilia Tover/Winterland 
  
Op een witte zondag 19 December ging de 
jeugdbende van de harmonie Sint Antonius 
naar Toverland. Piet Paulisma had 10 cm 
sneeuw gemeld van Lomm naar Sevenum, 
maar de kinderen hadden 11 cm gemeten. 
Na een houmevast tour konden we onze 
voeten, benen en andere lichaamsdelen 

strekken.  Nadat alle kinderen ingecheckt waren door Ria Bouten, kon het 
echte Jeugdcaecilia 2010 beginnen. 
  
De vrouwen van het bestuur hadden zich allemaal keurig rond de tafel ge-
plaatst. De kinderen waren elk een kant opgerend en sommige hadden al 
hun eerste attractie uitgezocht.  De ‘Woudracer’ was een gelieve attractie 
bij jong en oud op het begin. Later na kwam deze attractie door hevige 
vorst tot stilstand. Dus het werd toch maar een andere attractie uitzoeken 
voor de kinderen.  
  
Toen eindelijk een attractie was gevonden, konden de kids  hun energie 
kwijt in de ‘Boemerang’ (de treintjes). Niels Theelen maakte het toch wel 
heel erg bont, omdat hij 80 keer de treintjes bezocht had. ’s Middags gin-
gen meerdere attracties binnen en buiten open. Wij maakten hier duidelijk 
gebruik van. 
  
Opeens, uit het niets, kwam een voetbalvereniging uit Lommel (België) bin-
nen. Deze jongens hielden wel van een beetje kinderen lastigvallen met 
hun taal (amai, zottekop). Lisanne Theelen was toch wel een duidelijk aan-
trekkingspunt. Na wat witte sneeuwballen tegen elkaar hebben gegooid 
kwam het er toch op neer dat de Nederlanders toch een schepje meer pit 
hadden. 
  
De nieuwste attractie van Toverland ‘de Scorpius’ (het schommelschip) 
werd gewaagd door vele kinderen die wel wat uitdaging wilden. Kortom: 
een leuke bezigheid voor jong en oud. Jammer genoeg ging die na wat rit-
jes dicht, tijd voor een nieuwe bezigheid! 
  
Toen wij binnen kwamen kregen we een leeg gevoel in onze maag. Tijd 
voor een hapje met de dames die er nog steeds keurig zaten. Misschien 
konden hun ook wel wat pret maken, na wat broodjes. Ze gingen gezellig 
samen met de kinderen in de’backstroke’ (water achtbaan). Maar toen de-
ze attractie opeens zijn einde door de sneeuw ook weer wist te vinden viel 
hij plotseling uit. De kinderen kwamen er toch op een of andere manier  
vrolijk en zonder schade uit.  Stormend rende de jeugdbende richting de 
eetplaats. Hier werden ze vertoefd door de lekkere karamelsnoepjes van 
Marion Hegger. 
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Ria Bouten had haar woordje gedaan en we konden gezamenlijk naar het  
 afsluitend frietje met snack. Naar de dorstlessende drankjes en de buik-
vullende frietjes en de snack gingen er nog een paar rondes door de ‘Sim 
Sa La Swing’, maar er moest toch een einde aankomen. Jammer genoeg 
konden we niet alle attracties beschrijven, anders hadden we een te groot 
verslag. Weer terug bij kassa en toen naar buiten in de 11 cm sneeuw (het 
zal wel meer zijn geworden door de hevige vorst). De auto’s in en terug 
naar de parel aan de maas. Op weg kwamen we nog wat lastige Duitsers 
tegen die toch wat harder reden dan de veiligheidsvoorschriften. Hun eind-
bestemming zou beslist wel tegen een vangrail zijn geweest. Elk kind had 
weer een mooi verhaal aan tafel en zo was deze super geslaagde dag  afge-
lopen.   
  
Een leuk innitiatief door het bestuur genomen. Namens alle jeugdleden 
van Harmonie Sint Antonius, bedankt en tot volgend jaar!  
 
Gemaakt door: Ralf Bouten en Esther Deenen. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bekijk ook eens de website http://www.harmonielomm.nl 
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Ledenreglement harmonie  St Antonius Lomm  
jaar 2011. 

  
CONTRIBUTIE: 
De contributie wordt jaarlijks op de jaarvergadering vastgesteld. 
Voor 2011  
 actieve senioren  € 63,-   
 junioren   € 40,-. 
 Niet spelende leden (ere leden, buiten-

gewone leden etc.) betalen een mini-
mum bijdrage van € 25,- 

 (dit ter compensatie van de bondsaf-    
         dracht en administratiekosten.) 
 
Eind maart worden de contributienota’s ver-
zonden. Betaling kan in twee delen plaats vinden: 1e deel in april en 2e 
deel in oktober.  
Leden die in de loop van het seizoen lid worden, betalen naar rato contri-
butie. 
Afmeldingen tijdens het seizoen geven geen recht op restitutie contributie- 
en / of lesgeld. 
  
UNIFORMEN: 
Aan leden vanaf 18 jaar worden uniformen beschikbaar gesteld als zij  
1 jaar actief bij de hoofdgroep zijn. Juniorleden krijgen een trui en giletje. 
Ook “ere-leden” en “buitengewone leden” komen op vrijwillige basis in 
aanmerking voor uniformen.  
De ledenbijdrage bedraagt eenmalig  € 45,- voor senioren en € 27,- voor 
junioren.  
De uniformen en of trui blijven uiteraard eigendom van de vereniging. 
  
INSTRUMENTEN: 
De voor de opleiding benodigde blokfluit wordt, evenals het voor de verde-
re opleiding noodzakelijke instrument, door de vereniging beschikbaar ge-
steld.  
De blokfluit mag na voltooiing van de AMV opleiding behouden worden; 
het instrument blijft eigendom van de vereniging.  
  
De leden zijn in principe verantwoordelijk voor alle ter beschikking gestel-
de artikelen en dienen deze dan ook als een “goed-huisvader” te beheren.  
Eventuele schade aan het instrument of uniform kan verhaald worden op 
de privé WA-verzekering. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen alle 
eigendommen van de vereniging ingeleverd te worden. (de kleding dient 
vooraf gereinigd te worden.) 
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LESGELD: 
 algemene muziekleer / blokfluiten   € 135,- p/jr. ca 1 jaar  
 instrumenten tot A-diploma   € 160,- p/jr. ca 2,5 jaar  
 instrumenten tot B-diploma   € 180,- p/jr. ca 2,5 jaar  
 verdere opleiding tot C-diploma  € 200,- p/jr. ca 2,5 jaar  
 boven C-diploma en vrijwillige   kosten leraar 
 (bij)lessen seniorleden     kosten leraar     
 Examenkosten       € 25,- per examen    
  
Adreswijzigingen, telefoon, e-mail etc. svp onmiddellijk doorgeven aan se-
cretariaat. 
 
ALGEMENE OPMERKING: 
Junioren: Dit zijn de leden die per 1 januari nog geen 18 jaar waren. 
Senioren: zijn de leden die per 1 januari 18 jaar of ouder waren. 
Familiekorting:  
Junioren zijn vrijgesteld van contributie als er in hun gezin reeds twee ou-
dere betalende leden lid zijn.  
Voorbeeld 1: vader, moeder en zoon van 19 jr. en 2 juniorleden: = totaal 3 
x contributie  
Voorbeeld 2: vader is lid met  4 juniorleden: = totaal 2 x contributie. 
Per gezin is de maximale bijdrage aan contributie, lesgeld, examen en uni-
form € 650,- per jaar.  
Vrijwillige seniorlessen alsmede opleiding D vallen buiten deze gezinskor-
ting. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

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. 

29-05-2011 11:00u X X  
Opening dorpsplein i.s.m. diverse  
Lommse verenigingen 

07-06-2011 22:00u X   Muziekcommissievergadering 

13-06-2011 11:00u X X X Kuurconcert en Matinee 

21-06-2011 19:30u X X  
Examenconcert Lisette en Eef met bege-
leiding van de harmonie 

26-06-2011     Kuurconcert Koninklijke Harmonie Arcen 

03-07-2011     
Kuurconcert Muziekvereniging Fanfare 
Velden 

05-07-2011 20:00u X   Laatste repetitie voor de zomervakantie 

05-07-2011 22:00u X   Muziekcommissievergadering 

23-08-2011 20:00u X   1ste repetitie na de zomervakantie 

10-09-2011 19:00u X X  
Serenade bij Wil en Nel Verspay i.v.m. 
25 jarig huwelijk 

06-09-2011 22:00u X   Muziekcommissievergadering 

08-09-2011 20:00u  X  Bestuursvergadering 

16-09-2011 18:00u X X  Verkoop Chrysanten 

24-09-2011 08:30u X X  Eendaagse concertreis naar Rotterdam 

04-10-2011 22:00u X   Muziekcommissievergadering 

08-10-2011  X X  
Receptie Mw. Kroon(4 oktober wordt ze 
100 jaar) 

08-10-2011     Receptie 50 jarig bestaan Drumband 
Arcen 

01-11-2011 22:00u X   Muziekcommissievergadering 
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Bekijk ook eens de website http://www.harmonielomm.nl 

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

19-11-2011 09:45u X X  Aankomst St.Nicolaas in Lomm 

19-11-2011 20:00u X X   Caeciliafeest 

24-11-2011 20:00u  X   Bestuursvergadering 

02-12-2011 22:00u X    Muziekcommissievergadering 

26-12-2011 20:00u     Kienavond 2de kerstdag 

2012 2012     2012 

      
Carnavalsconcert i.s.m. Carnavalsvereni-
ging de Thietuite 

18-05-2012  X X  Concert op Floriade 


