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Van de voorzitter.  

 
Beste muziekvrienden, 
 
Tjee, wat gaat de tijd. De laatste maand van 2011 is alweer aangebroken. Tijd 
om even terug te kijken. Sinds de laatste editie van ons clubblad zijn er diverse 

activiteiten geweest. Zo hebben we o.a. ons 
kuurconcert en kermismatinee gehad op  
2e pinksterdag. Voor 2012 staat dit gelukkig ook 
weer op het programma. De gemeente Venlo 
heeft toegezegd de kermis in Lomm te handha-
ven. In september zijn we naar Rotterdam ge-
weest waar we, naast een ontspannen optreden 
op het terras onder de Erasmusbrug, volop ge-
noten hebben van het mooie weer en de vele 
bezienswaardigheden die Rotterdam rijk is. Be-
gin oktober hebben we een concert verzorgd in 
Zeilberg, waar we via de opa van familie van der 
Zanden contacten hebben met de Zeilbergse 
muziekvereniging. Na afloop hebben we nog 

mogen genieten van de Brabantse gezelligheid. Op dit moment zijn alle leden 
van de vereniging, van blokfluiter tot (jeugd-)orkest bezig met het oefenen van 
muziekstukken voor de Lommse Kerstmorge op zondag 18 december. Een 
mooie afsluiting van het jaar. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor zijn/
haar inzet voor het afgelopen jaar. De leden, de ouders 
en partners, de docenten, de dirigent, muzikaal leider 
van Alles Kids, de beheerder van het gemeenschaps-
huis, de sponsors, diverse (gemeentelijke) instanties, 
collega-verenigingen en natuurlijk alle inwoners van 
Lomm. Dank voor de muzikale inbreng, de vele uren 
vrijwilligerswerk, de  financiële steun en de aandacht. 
Voor 2012 hebben we diverse concerten op het pro-
gramma staan, in en buiten Lomm. Daarnaast een 
concertreis, een Playin voor muzikanten van de eigen 
vereniging en die uit de omgeving en als slot in 2012 
organiseren we in samenwerking met carnavalsvereni-
ging de Thietuite een carnavalsconcert. 
 
 
Via deze weg wens ik eenieder fijne feestdagen en een prachtig 2012. 

 
Ria Bouten – van den Hombergh  

 
 
 
 

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

Kuurconcert 
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De promotieclub voorzitter aan het woord.  
 

Op naar 2012! 
 
Het jaar 2011 is al weer bijna voorbij. Iedereen is druk bezig met de voorberei-
dingen voor de komende feestdagen. De Harmonie sluit het jaar af met een 
vrolijk fris concert op zondagmorgen 18 december. Een Lommse Kerstmorge 
concert uitgevoerd door onze jeugdleden en onze harmonie. 
 
De Promotieclub sluit het jaar ook af. Onze sponsors hebben ons ook afgelo-
pen jaar niet in de steek gelaten. Ondanks de crisis steunen zij onze harmonie 
elk jaar weer. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Als tegenprestatie zullen wij in de 
toekomst, ook d.m.v. onze website, meer reclame maken voor onze sponsors. 
 
Ons promotieteam verandert van samenstelling. 2 leden van de promotieclub 
hebben te kennen gegeven te stoppen met hun activiteiten voor de promotie-
club. Wij danken Koos Scholtens en Frans Verbeek voor hun jarenlange inzet. 
Dit betekent dat er 2 plaatsen vrij zijn binnen ons team.  
Heb je interesse, kom er bij en meld je aan als lid van de promotieclub.  
 
Tot slot wil ik graag iedereen bedanken voor zijn/haar inzet het afgelopen jaar 
voor onze Promotieclub en Harmonie en wens jullie fijne feestdagen en een ge-
zond en gelukkig 2012. 
 

Op naar een succesvol en muzikaal 2012! 
 
Hay van Dijk 
voorzitter promotieclub  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Rotterdam 

Rotterdam 

Rotterdam 
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Eendaagse reis naar Rotterdam  
 
24 oktober zijn we met de harmonie naar Rotterdam gegaan. Het was een een-
daagse reis en zijn ‘s morgens vroeg om 8 uur vertrokken met de bus in Lomm. 
Om half 11 kwamen we aan in Rotterdam. We zijn naar het Maritieme Hotel ge-
lopen en hebben daar koffie met gebak gehad. We kregen historishe uitleg over 
het hotel en zijn na het gebak naar de bus gegaan voor een rondleiding door 
Rotterdam. Onze reisleidster liet ons de plekken in Rotterdam zien die het 
meeste bij Rotterdam horen. We reden door de Scheepvaarthoek dat een ro-
mantisch plekje is met restaurantjes. Ook zei ze dat Rotterdam over een dure 
haven beschikt. Dat is een duur gebied met een park en een haven. De gezel-
ligste kroeg in Rotterdam is de Ballentent deze kroeg had de prijs “de Gouden 
bal” gekregen. Voor de waaghalzen kun je in Rotterdam abseilen van de 112 
meter hoge Euromast. Ze vertelden ons dat Rotterdammers vaak namen van 
straten, gebouwen of beelden veranderden. Bijvoorbeeld het ”pluk-me-
kaalgebouw”, dat was eerst altijd een belastingskantoor maar nu is het een stu-
dentenhuis. Het kunstwerk wat op een Kerstman met een kerstboom in zijn 
hand moest lijken heten in de volksmond van een Rotterdammer ‘de Butplug.’ 
Toen de reisleidster ging vertellen over de woonboten werd ze op haar vingers 
getikt door een schipper, het waren namelijk “varende monumenten”, geen 
woonboten. Over de Erasmusbrug vertelde ze het weetje dat 22% van de Ne-
derlands denken dat de Erasmusbrug door Erasmus in ontworpen. Maar dit is 
niet zo, het is maar dat jullie het even weten! Natuurlijk heeft de Erasmusbrug 
ook bijnamen; “de Zwaan” of “Peppers Erectie”. Onze reisleidster was zo en-
thousiast met vertellen dat ze ons vertelde dat Piet Hein geboren was op 4 jari-
ge leeftijd. Ook zei ze dat als je een Rotterdammer wilt beledigen je dan moet 
zeggen: “hier naar links.” Dus als je het nog een keer aan de stok krijgt met een 
Rotterdammer,….Na de rondleiding in de bus gingen we lunchen bij het Mari-
tieme Hotel. We hadden nog één vrij uurtje om wat voor ons zelf te doen. Daar-
na kregen we een rondvaart door de Rotterdamse haven. Er werd verteld over 
de gebouwen en plaatsjes langs de haven. Als je de Nederlandse uitleg niet 
begreep of niet goed had opgelet kon je het nog een keer in het Duits, Engels 
en Frans horen. Weer terug gekomen op de harde grond konden we laten zien 
waarvoor een Harmonie is. Namelijk, muziek maken. We hebben gespeeld bij 
een cafeetje en daar wat gedronken. Toen we weer in de bus zaten stond ons 
een verrassing te wachten. Iedereen was heel de dag al vol spanning aan het 
wachten wat deze verassing zou kunnen zijn. We reden richting Utrecht en 
kwamen bij het campersbedrijf van ons bestuurslid Koos Scholtens. Hij gaf ons 
uitleg over de campers en we mochten in de campers kijken. We zeiden tegen 
Frans Verbeek dat ik door een luikje onder het bed was gekropen (een soort 
kattenluikje). Frans ging dit ook proberen, maar kwam er toen vlug genoeg ach-
ter dat het niet kon en we hem voor de gek hielden. De dag was alweer bijna 
om toen we richting Tiel reden. Daar hebben we in het restaurant de Betuwe 
gegeten en nog wat gedronken. We waren weer om 11 uur terug in Lomm. 
 
Lisanne van der Zanden  

Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm .nl 
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Mededelingen van uit het bestuur.  
 
Na het verschijnen van de laatste Hermeni’js is er binnen onze vereniging weer 
heel veel werk verzet, zowel muzikaal als organisatorisch. Op dit moment be-
staat het bestuur uit 10 leden. Hay van Dijk en Henk Deenen hebben laten we-
ten, na de algemene ledenvergadering in maart 2012 te stoppen binnen het be-
stuur. Hay blijft voorzitter van de promotieclub. Henk gaat nog meer oud ijzer 
verzamelen als voorheen.  
Binnen het bestuur is de taak van penningmeester overgenomen door Leo  
Bartels. 
 
Vacature : 
Na de algemene ledenvergadering in maart, zijn we nog met 8 bestuursleden. 
Dit is veel te weinig voor zo’n grote vereniging. Zonder bestuur kan een vereni-
ging niet bestaan. Daarom hopen wij dat vooral de jongeren, zich kandidaat 
stellen, deze bloeiende vereniging, mee te besturen.  
 
Activiteiten: 
De concertreis naar Rotterdam, het kuurconcert, matinee en het opluisteren 
van de Mis tijdens de 1e H.Communie, zijn dankzij de geweldige inzet van jullie, 
perfect verlopen. De chrysanten zijn ook dit jaar weer allemaal verkocht. We 
hadden er zelfs te weinig. Dit is door Frans Verbeek  en Henk Deenen goed 
opgelost, zodat iedereen in het dorp een bloemetje kon kopen. 
 
Ledenmutaties:  
Vanmorgen las ik een artikel in de krant, over de 10 geboden van gezonde her-
senen. Ik zal ze niet allemaal noemen, de Hermeni'js wordt anders een heel 
boekwerk. 
Het 1ste  gebod is studeren, want van leren wordt je immers slimmer. 
Het 2e gebod is wat opzienbarender. “Maak muziek” Wie jong een instrument 
leert bespelen, krijgt daar meer en steviger hersenen van en wordt intelligenter. 
Hoe jonger je begint en hoe langer en vaker je oefent, hoe hoger het IQ. 
Daarom is het zo ontzettend jammer dat er dit jaar 9 jeugdleden  hun lidmaat-
schap bij onze vereniging hebben opgezegd. Misschien bedenken ze zich nog, 
wanneer ze dit lezen. 
 
Het bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet afgelopen jaar en 
wenst allen fijne feestdagen en een muzikaal 2012. 
 
Namens het bestuur,  
 
 
Thea Schuurmans 
 

 
 
 



7 

Donateurs Harmonie St. Antonius Lomm  

 

 

 

De donateurs 

steunen de 

Harmonie . . . . . Steunt U de donateurs . 
 

Ook U als donateur bent van harte welkom op ons Lom mse Kerstmorge  
concert aanvang 11:00u in het gemeenschapshuis Past oorshof. 

 
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.  
 
Wij feliciteren Mevr. Kroon met haar 100ste  
verjaardag die wij als harmonie muzikaal 
hebben opgeluisterd op zaterdag 8 okto-
ber. En wij wensen haar nog veel gezond-
heid toe zodat ze haar voorspelling dat ze 
102 jaar wordt, waar mag maken 
 
 
 
 
Proficiat aan het zilveren bruidspaar Wil en Nel Verspaij bij wie wij een sere-
nade hebben gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze jubilarissen. Tijdens het Caeciliafeest hebben wij traditie getrouw onze 
jubilarissen gehuldigd. Bedankt voor jullie inzet binnen de harmonie. 
 
Germie Hendriks 25 jaar lid 

Geert van Mierlo 25 jaar lid 
 
 
Frans Bouten 25 jaar lid 

 
 
 
 
 
 
Namens de redactie willen wij jullie bedanken voor de spontane inzendingen en 
stukjes voor uitgave. Bedankt allemaal.  
Hebben jullie nog ideeën laat het ons dan weten. 
info@harmonielomm.nl of   frans.bouten@planet.nl of  wilennel@xs4all.nl 

 

Mevr. Kroon 
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Ik geef de pen door……  
 
Dankjewel Esther voor de pen. 
 

Nu is het dan aan mij om ook een stukje te schrijven 
en ik denk dat ik het ga hebben over die keer dat ik 
naar het Limburgse solistenconcours voor slagwer-
kers mocht.  In 2006 mocht ik mij weer gaan voorbe-
reiden voor het jaarlijkse tamboursconcours, maar 
dit jaar zou het dus beter gaan als verwacht. Ik 
kreeg toen nog iedere week les van Mark Rosengar-
ten, waarvan ik de laatste Lommse leerling was. Ik 
kreeg mijn stuk voor het concours net na de zomer-

vakantie, dus daar was ik wel weer eventjes zoet mee. Na weken oefenen op 
het stuk was ik volgens Mark nog niet goed genoeg. Maar 2 weken voor het 
concours ging ik ineens met sprongen vooruit. Toen was het eindelijk zover, ik 
was aan de beurt met spelen. Ik vond na het optreden dat het niet zo heel erg 
goed ging, maar de jury dacht daar anders over. Ik kreeg namelijk maar liefst 
86 punten en dat was genoeg om naar het Limburgse tamboursconcours te 
mogen gaan. Er waren nog 2 jongens in mijn divisie met 86 punten en dus 
moest er geloot worden om de beker. Helaas kreeg ik die niet, maar ik kreeg 
een aantal weken later wel een medaille thuis gestuurd.  
Ik was natuurlijk heel erg blij hiermee en begon na het tamboursconcours 
meteen weer met oefenen. Ik kreeg van Mark te horen dat de jury op het Lim-
burgse strenger zou tellen als op het regionale tamboursconcours, dus kreeg ik 
weer wat meer motivatie om het stuk beter te oefenen. 
Het was eindelijk zover. Ik kwam in Kerkrade aan met 
een heleboel thuispubliek. Zelfs Christiaan was komen 
kijken. Ik moest dus extra goed mijn best doen. Vlak 
voor ik aan de beurt was, begon ik behoorlijk zenuw-
achtig te worden. Mark stelde mij een beetje gerust en 
zij dat als ik een fout zou maken ik gewoon door moest 
spelen. Gelukkig maakte ik geen fouten en kreeg ik 
voor mijn optreden maar liefst 88 punten. Dit was een 
punt meer als de jongen die op het regionale de beker 
kreeg. Ik was dus best wel trots op mijzelf.  
De repetitie na het concours werd er lang zullen ze leven voor mij gespeeld en 
ik kreeg van de voormalige voorzitter Hay van Dijk een beker, omdat ik op het 
Limburgse meer punten had als de jongen op het regionale. Ik vond dit natuur-
lijk geweldig en heb nog steeds die beker bij mij op de kamer staan. 
 
Ik hoop dat jullie van mijn verhaal hebben genoten. En bij deze geef ik de pen 
door aan Stan Deenen .  
 
Bart Bouten  

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

 
 

 
 

 
 

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

Ook U als sponsor bent van harte welkom op ons Lomm se Kerstmorge  
concert aanvang 11:00u in het gemeenschapshuis Past oorshof. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Caecilia 2011 

Rotterdam 
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Mag ik me effe voorstellen ???  
 
 

Mijn naam is: Wouter Simons.  
 
Ik woon op: Bosbergstraat 41 in Lomm.  
  
Mijn geboortedatum is: 16 februari 2001.  
  
Op dit moment studeer ik aan de volgende school: 
basisschool ’t Kapelke.  
 
Voor wat voor beroep wil je later leren: weet ik nog 
niet.  
  
Ik speel het volgende instrument: slagwerk.  
  
Ik heb voor de harmonie gekozen omdat: omdat ik het leuk vind.  
  
Vind je het leuk bij de jeugdharmonie en wat kan er volgens  
jouw nog beter: het is leuk om samen met andere kinderen muziek  
te maken.  
 
Mijn andere hobby’s zijn: voetbal, tennis en Sirene.  
 
Als je mocht kiezen tussen de harmonie en de andere  
hobby’s wat zou je dan kiezen?: voetbal.  
 
Zou je vader ook een instrument kunnen spelen?: nee. 
 
Wie mag zich de volgende keer voorstellen?: Charèlle Polderman . 
 
Als jij dirigent was wat voor muziek zou jij dan kiezen: rockmuziek.  
 
Mijn grootste wens is: nog een poes.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

Rotterdam 
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Opleidingen en Jeugdorkest “Alles Kids”.  
 
Muziek kan heel veel doen met mensen. En mensen kunnen heel veel met mu-
ziek. En mooi is om te zien hoe kinderen, zelfs op jonge leeftijd plezier hebben 
in (samen) muziek te maken. Binnen onze jeugdopleiding kunnen we hun de 
mogelijkheid bieden om met muziek bezig te zijn.  
Graag wil ik wat over deze opleiding schrijven. 
 
Sinds 2006 hebben de jeugdopleiding van Arcen, Lomm en Velden zich sa-
mengevoegd. In de Lommse jeugdcommissie zitten Annemiek Huijs, Frans 
Verbeek en ik. 
 
In groep 3 van de basisschool wordt bij de Lommse kinderen gepolst of er inte-
resse is om bij de harmonie te komen. De kinderen die zich hier voor aanmel-
den beginnen met een AMV opleiding: Algemene Muzikale Vorming. Tijdens 
deze lessen krijgen de leerlingen een muzikale basis van theorie en spelen van 
muziek (op de blokfluit). 

 
Hierna kan de leerling de opleiding vervolgen 
met een instrument. De keuze van het instru-
ment wordt bepaald door de voorkeur van de 
leerling en de behoefte aan bepaalde instru-
menten binnen de harmonie. 

 
Deze hoofdfase van de opleiding is weer verdeeld in 4 deelfases. De eerste 
twee fases A en B zijn verplicht voor elke leerling. Tijdens fase A bereikt de 
leerling een bepaald niveau dat het mee kan doen met het jeugdorkest Alles 
Kids. Dit is het gezamenlijke jeugdorkest van Arcen, Lomm en Velden. Na het 
behalen van fase A kan de leerling bij de “grote” harmonie gaan spelen. 
 
Fase C en D zijn niet verplicht. Fase D wordt zelfs gezien als een vooropleiding 
voor het conservatorium. 
 
Tijdens de opleiding zijn er nog verschillende activiteiten. Zo zijn er jaarlijks so-
listenconcoursen waar de leerlingen een muziekstuk kunnen voordragen. Dan 
is er nog een jaarlijks gezamenlijk ontspannend uitje tijdens de Jeugdcaecilia. 
 
En zo is er dit jaar op 18 december op zondagmorgen een “Kerstmorge” waar 
de jeugd aan Lomm kan laten zien en horen waar ze flink op geoefend hebben! 
 
Verder wil ik nog kwijt dat onze harmonie en jeugdopleiding een dynamische 
vereniging is en moet zijn. Er moet uiteraard ruimte zijn voor nieuwe ideeën.  
Hebben jeugdleden, ouders of anderen hiervoor suggesties, staan we daar 
graag open voor! 
 
Groetjes, 
Marion Hegger 
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In gesprek met….  
 

Onlangs mochten wij een gesprek voeren met Jan Schuurmans die al jarenlang 
de Lommse gemeenschap vertegenwoordigd als raadslid in de gemeente, 
eerst in de gemeente Arcen en Velden en nu in groot Venlo. 
 

Wie is Jan Schuurmans, waar komt hij vandaan en 
waar is hij opgegroeid, Jan denkt dat wij dat niet willen 
weten maar daar denken wij toch anders over. Jan is 
in Helmond geboren en heeft daar een paar jaar ge-
woond. Omdat zijn vader bij de rijkspolitie werkzaam 
was gebeurde het dat er voor het werk verhuisd moest 
worden  naar een andere standplaats, eerst naar Mier-
lo-Hout en vanaf 1960 naar Arcen. Hij bezocht de ba-
sisschool in Mierlo-Hout  die bij  een kloosterorde was 
ondergebracht, dus er werd les gegeven door de broe-
ders en zusters maar gelukkig waren er ook een paar 
“gewone” meesters. Na de lagere school naar de Ma-
vo in Mierlo-Hout en op 15 jarige leeftijd verhuisd naar 
Arcen en dus de Mavo voortgezet bij de broeders op 
Roobeek in Arcen. 

 
Zoals het in die tijd heel vaak gebeurde begon, na de Mavo, ook voor Jan het 
werken. Echter eerst nog vakantie vieren maar daarvoor moest eerst nog even 
wat vakantiegeld bij elkaar worden gesprokkeld door o.a. bij Beeker op de 
“plak” aardbeien te plukken maar liever werkte hij bij de Arcense bierbrouwerij 
vanwege meer variatie en het in ”trainen” voor de latere uurtjes. Ook aan de 
vakantie komt een einde, dus een baan zoeken en via via kwam hij terecht bij 
De Rotterdamse Bank die toen nog een vestiging in Venlo had. Zijn loopbaan 
begon direct in het bankwezen waar hij trouw aan is gebleven. Toen hij verke-
ring kreeg met zijn huidige vrouw Thea wilde hij wat dichter bij huis werk zoe-
ken en natuurlijk ook waar hij wat meer kon verdienen. De Boerenleenbank 
was sterk in opkomst en had bij veel vestigingen personeel nodig, zo ook in Ar-
cen en omdat ze daar hogere salarisschalen hadden was het snel geregeld. 
Het beviel Jan zo goed bij deze bank dat hij er bijna 40 jaar bleef hangen. Altijd 
bij de bank blijven werken voor het goede geld en natuurlijk voor de vele con-
tacten die hij er met de mensen had en de variatie in het werk wat hem heel 
goed beviel en ja je was vroeger ook wat trouwer aan je werkgever.  
 
Ook waren Jan en zijn gezin sportief, samen met Thea en zijn 3 dochters wa-
ren ze actief lid bij de volleyvereniging AV Flash in Arcen. En omdat Jan al veel 
geldervaring bij het bankwezen had opgedaan werd hij al snel gevraagd om 
penningmeester te worden en dat vond hij goed. Hij heeft in de glorietijd van de 
vereniging toernooien mee georganiseerd met 50-60 velden en waar enkele 
duizenden mensen bij aanwezig waren hetgeen de vereniging geen windeieren 
opleverde. Dit had als leuk als leuk effect dat de leden niet langs de deur hoef
 Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm .nl 



14 
den te leuren voor donaties. Hij vindt het belangrijk dat verenigingen zo veel als  
mogelijk aan zelfwerkzaamheden doen voor hun eigen behoud en zeker in de-
ze roerige tijden wordt dat heel belangrijk. 
 
De politieke carrière van Jan is begonnen in Lomm, het gezin verhuisde mid-
den 70er jaren naar Lomm en onze Lommse Hay Peute is de boosdoener dat 
Jan zich heeft laten strikken voor  de politiek. Eerst actief bij de lokale lijst 
Lomm en later toen veel lokale lijsten naar landelijke partij lijsten overgingen 
naar het CDA. Hij denkt nu nog weleens met weemoed terug aan lijst Lomm. 
Deze had toen een redelijk grote achterban en de onderwerpen waren veelal 
lokaal en het ging veel meer over zaken die je zelf ook aangingen maar vooral 
vanuit het eigen dorp kwamen. De lokale lijst Arcen, Lomm en Velden zijn eerst 
samengevoegd en later kwamen de landelijke partij lijsten steeds meer naar de 
voorgrond en de gezamenlijke lijst ging over naar een landelijke partijlijst omdat 
men dan samen krachtiger aan het eigen beleid kan werken maar wel met een 
landelijk tintje. De voorkeur werd het CDA, maar dat had ook een andere partij 
kunnen zijn, het moest een partij zijn waar hij zich “thuis” kon voelen en de be-
langen van zijn eigen dorp moesten goed tot hun recht komen. De landelijke 
politiek staat iets meer van Jan af, hij volgt het wel maar niet heel actief. De lo-
kale zaken vindt hij belangrijker, hoewel dit binnen de huidige gemeente Venlo 
een stuk lastiger is geworden om dit voldoende onder de aandacht te krijgen. 
Het is een groot verschil raadslid zijn in groot Venlo dan voorheen in de ge-
meente Arcen en Velden. Hij wordt nu geconfronteerd met zaken zoals een bin-
nenstad, wietpas en veel grote projecten o.a. de Maasboulevard, Kazerneter-
rein en ook de Floriade. Het raadslid zijn kost in de grote gemeente Venlo meer 
tijd en energie. Ook vragen en contacten zijn veranderd maar hij benadrukt dat 
zijn deur nog altijd wagenwijd open staat om iedereen aan te horen en advies 
te kunnen geven waar mogelijk. Hij vindt dat in dit opzicht de Dorpsraad van 
Lomm een goede steun is en dat deze het erg goed doen. Voorheen waren het 
vaak de kleine lokale probleempjes van bv. een slecht trottoir of straatverlich-
ting enz. die bij hem onder de aandacht werden gebracht en dat dit waarschijn-

lijk dank zij de Dorpsraad nu veel minder is. 
Via de Dorpsraad krijgt Jan regelmatig vragen 
en informatie hetgeen hij bijzonder waardeert. 
Ook dankzij de digitale weg worden er, naar 
zijn mening, veel meer vragen direct aan het 
digitale loket gesteld en daardoor ontlastend 
voor de raadsleden. Wat er ook is veranderd 
is de politieke strijd, deze kon voorheen 

weleens hard maar wel fair zijn om iets doorgedrukt te krijgen om net dat ene 
raadslid over te brug te krijgen zodat er net een nipte meerderheid ontstond bij 
een klein aantal raadsleden. In Venlo is dit bij een groot aantal raadsleden veel 
minder ook al omdat er veel meer partij politiek wordt bedreven en dat betekent 
dat je voor of tegen bent als  
partijlid hetgeen soms weleens afwijkend kan zijn van je persoonlijke voorkeur. 
Binnen de partijen worden in voorbereidende bijeenkomsten de partij politieke 
voorkeur bepaald en besloten. 
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Buiten zijn politieke beslommeringen vind hij het naar muziek luisteren een 
vreugde en hij zou graag zelf muziek maken alleen zit dat niet in zijn genen. 
Niet alle genres in de muziek vindt hij mooi maar licht klassiek en populaire 
werken beluistert hij graag en het maakt niet veel uit of dat door een koor of or-

kest ten gehore wordt gebracht. Zijn voorkeur binnen 
muziekkorpsen gaat toch wel uit naar een harmonie 
zonder fanfares in het nadeel te brengen. Wel heeft hij 
een warm hart voor de Lommse harmonie maar ook 
de Joekskapel of zang 
vereniging hoort hij graag in het dorp. Jan is samen 
met Thea een trouwe bezoeker bij bijna alle optredens 
van alle verenigingen.  
 
Hij vindt het heel jammer dat er vaak weinig andere 
bezoekers zijn en nodigt dan ook iedereen uit om 
meer naar de meestal gratis optredens van de vereni-

gingen te komen luisteren of kijken, want het is zeker de moeite waard. Mis-
schien moet er entree worden geheven zodat het dan meer aantrekkingskracht 
krijgt of tot de verbeelding spreekt, zegt Jan, en tevens dan ook een bijdrage in 
de veelal hoge kosten geeft. Wat Jan binnen de Harmonie aanspreekt is met 
name de hechte band en de goede sfeer die er is, ook bij andere Lommse ver-
enigen ziet hij dit terug. Hij vindt de Harmonie een goede voorbeeldwerking 
hebben met name voor de jeugd want hij ziet en hoort deze graag bij de Har-
monie. Ook voor de dirigent, opleiders en begeleiders heeft hij veel respect die 
de jeugd en ook de ouderen de muzikale waarden weten bij te brengen en ie-
dere keer weer met een goed resultaat in goede harmonie. Hij vindt het ook 
een pluspunt dat de Harmonie alle vaste activiteiten in ere houdt en iedere keer 
weer in grote getale aanwezig is en het maakt niet uit of het veel of weinig 
dorpsbewoners aangaat. Alle lof, want hij ziet dit elders weleens anders. Blijf 
een “Lommse” kei op dit gebied en hij zal ons binnen de gemeente zo optimaal 
mogelijk promoten en wenst ons veel succes voor de toekomst. Jan hoopt nog 
lang, met veel luistergenot en plezier van de Lommse Harmonie te kunnen ge-
nieten. 
 
 
Leo Bartels 

    
    
    
    
    
 
 

 
 

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

Rotterdam 
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De Reis: Lomm – Velden – Zeilberg – Velden – Lomm  
 
Velden, Bernhardstraat ergens begin september 2011: 
Trrrrring, trrrring, …….., de telefoon gaat. “Schat, nims dich effe op, ’t is un 
Lomms nummer”. “Welk dan”? trrrring….. “Uuh… 473 1770!” . “Och det is 
Frenske of Ria, die hebbe ut zelfde nummer as De Kiëstolp allien dan in ut 
Lomms.” 
“Met Peet”, “heej met Ria”, en toen volgde de vraag of ik (ondanks dat ik in een 
time-out zit bij de harmonie vanwege mijn studie) mee kon doen bij het concert 
in Zeilberg op 7 oktober. Na niet te lang aarzelen, mede omdat ik die weken 
voor het concert wel de kans zag om enkele keren de repetitie te bezoeken, 
heb ik natuurlijk “ja” gezegd.  
Nadat ik bij mijn eerste repetitiebezoek de partijen gevonden had (want René 
heeft toch een iets andere “partijen-opruimen-in-de maphuishouden” dan ik) en 
de nodige opmerkingen weer ter harte had genomen (Hé, nieuw lid???) kon ik 
eindelijk weer eens de trommelstokjes in de hand nemen om me te verdiepen 
in enkele leuke concertwerkjes zoals bijv. “The Pirates of the Caribbean Dead 
Man`s Chest”. De weken vlogen om richting 7 oktober, en bij de harmonie en 
de dirigent begonnen de spanning en de zenuwen langzaam toe te nemen. Het 
was dan ook niet zomaar een concert, het was echt een top avond met natuur-
lijk meerdere optredens van uiteraard Zeilberg zelf, hun drumband, de op con-
courskoers liggende vereniging uit Helmond en wijzelf. En om te onderstrepen 
dat dit niet zomaar een concertje was werd er ook nog eens een bus gehuurd 
en na afloop kregen we nog een optreden van de plaatselijke top-band. 
Ook het publiek mocht er wezen. Uiteraard de vele top-muzikanten uit Zeilberg 
en Helmond maar ook bijvoorbeeld ons oud-lid en mijn straatgenoot dhr. H. 
Lommen. Ons bestuurslid W. Verspay had namelijk een telefoontje ontvangen 
van dhr. Lommen. Na een gesprek van ruim 50 minuten (Tja, je hebt tenslotte 
Hans aan de lijn) volgde dan toch eindelijk de vraag waarvoor hij belde, “Hoe 
kom ik bij de zaal in Zeilberg”? Na weer een lange en uitgebreide uitleg van 
Wil, “Neem die en die afslag, ga dan rechts richting Helmond, enz. enz. 
enz….”, zegt Hans op het einde van het gesprek van ruim 1,5 uur: “Oké, dan 
zal mijn TomTom het wel vinden………” 
Toen was het zover, vrijdag 7 oktober. De dag dat ik na het concours 2010 voor 
het eerst weer mijn harmoniepak uit de kast kon halen. Nadat ik deze had afge-
stoft, de mottenballen eruit had gehaald en mijn “slieps” weer had gestreken en 
geknoopt kon ik te voet richting de bushalte, want ja, met inmiddels  4 spelende 

“Veldense” leden en 1 Tegels lid die dan weer connecties 
heeft in Velden, is het wel de moeite om deze op te pikken 
bij de bushalte Velden-centraal. En daar stonden we dan, 
Germie, Gonnie, Madelein, Joop en ik, precies op de afge-
sproken tijd te wachten op de bus. Toch maar niet ge-
waagd om het Lomms-kwartiertje in te calculeren en maar 
goed ook want binnen de 5 minuten kwam daar de bus al 
aan. Na een rustig verlopen reisje kwamen we aan bij de 
achter een wieken-loze molen verscholen (o, ooh, zal 
Hans dit wel  

Molen Zeilberg 
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kunnen vinden?) liggende concertzaal. Deze zaal was zo immens groot dat ze 
deze niet konden verwarmen met normale radiatoren maar met in de hoeken 
hangende grote “loods-heaters”. Verder was dit gebouw van alle gemakken 
voorzien. Een ruimte voor de instrumenten, een inloophal met bar, een  dames 
en een heren-wc, een bovenruimte, een grote concertzaal met bar enz. 
Toen we alle instrumenten hadden uitgeladen en de bus (inclusief mijn trom-
melstokjes, tja, niet meer gewend) weer richting Limburg vertrokken was, na-

men wij plaats in de grote zaal (waar we 
constateerden dat Hans z’n TomTom 
goed werk had verricht)om te gaan genie-
ten van de eerste optredens. Deze wer-
den allemaal aangekondigd door een toch 
niet al te onaantrekkelijke jonge dame die 
je amper kon betrappen op een hapering 
of het woordje “uuuh” en die ook nog 
eens een broer had bij de plaatselijke 
drumband! 
Toen we volgens het programma eindelijk 
aan de beurt waren, en er sommige in de 

hal al klaar stonden met hun instrumenten, bleek dat er een switch in het pro-
gramma was afgesproken zodat wij nog even onze spanning vast moesten 
houden. Voor sommige was dit toch wel balen, want dat betekende ook 45 mi-
nuten langer aan de cola! 
Na Helmond, die vlak voor hun concours zaten en daar zeker een 1ste prijs met 
promotie zullen gaan wegslepen, was het voor ons de taak om het publiek te 
blijven boeien met een mooi en goed concert. En ja, ook wij zijn overstag ge-
gaan om niet zelf de aankondigingen te doen maar dit ook over te laten aan 
diezelfde jonge dame. Ondanks dat de plaatselijke drumband al bijna omviel 
van het bier zijn wij er denk ik heel aardig in geslaagd om het publiek zo laat op 
de avond te laten genieten. 
Dat het idee om met een bus te gaan goed geslaagd was bleek achteraf wel. 
Het was echt ouderwets gezellig in Zeilberg en daar hadden ze nu net niet op 
gerekend aan de bar! Het gevolg: De laatste biertjes die we dronken kwamen 
niet meer uit de tap maar uit de fles….. 
En de plaatselijke top-band na afloop? Ik denk dat wij over een paar jaar kun-
nen zeggen, als we een samenvatting van Pinkpop bekijken op televisie: “Die 
hebben wij nog live in Zeilberg gezien”! 
De terugweg was iets rumoeriger dan de heenweg, en aangezien er geen bar 
was in de bus zijn Joop en ik, na de stop in Velden,  nog effe wat gaan drinken 
bij onze plaatselijk stamkroeg Bouten (niet die van Frans en Ria). Rond half 3 
lagen ook wij in bed. 
En enkele dagen later is de trombone van Joop ook thuis gekomen…. Tja, 
drank maakt meer kapot dan je lief is. 
 
Groetjes uit Velden van Peter Theelen 
    

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

Zeilberg 
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Topsponsors Harmonie St. Antonius Lomm  
    

De Topsponsoren steunen de Harmonie . . . . . Steun t U de Topsponsoren . 
 

Ook U als Topsponsor bent van harte welkom op ons  
Lommse Kerstmorge concert aanvang 11:00u  

in het gemeenschapshuis Pastoorshof. 
 

    
 
 
Ger, namens Koninklijke Harmonie Arcen, 
Muziekvereniging Fanfare Velden en  
Harmonie St. Antonius Lomm bedankt 
voor je financiële bijdrage. 
 

 
 
 
 
 

Kuurconcert 

  

  
 
 
 

 

Juffrouw Stoel 
 
 



19 

Hoorngeschal  
    

Er is weer  veel gebeurd binnen de harmonie, even terug kijken maar dan voor-
al vooruit kijken.  
Het kuurconcert dat we dit jaar binnen hebben gehouden wegens slecht weer. 
We zouden een hittegolf krijgen en een warme zomer. Helaas was die al voor-

bij. Maar dit mocht de pret niet drukken. De muzika-
le bijdragen waren mooi en unsere Deutsche Freun-
den aus Walbeck hebben een prachtig concert neer 
gezet, ondanks de afwezigheid van hun dirigent. De 
hulpdirigent was na afloop wel een paar kilo lichter 
van het zweten maar dit kon hij wel verkraften.  Al-
les Kids  en onze eigen harmonie met Bootgum 
hebben een jeugdig concert ten gehore gebracht.  

Hierna de afbouw na de wel verdiende vakantie. Jammer dat enkele jeugd le-
den dit punt ook aangrepen om te stoppen bij de vereniging.  Ondanks dat zijn 
we het nieuwe seizoen weer gestart met leuke vooruitzichten. Voor mijzelf en 
de familie was de serenade ter gelegenheid van ons zilveren huwelijk een waar 
feest. Wij hebben veel leuke reacties gehad van vrienden en bekenden over dit 
optreden. Nogmaals allemaal bedankt. De eendaagse reis naar Rotterdam was 
erg geslaagd. Dit keer zaten de weergoden ons wel mee en heeft iedereen een 
prachtige dag gehad. De concertreis naar Zeilberg waar het ouderwets gezellig 
was. Uniek was de serenade voor Mevr Kroon die 100 jaar werd. Ook voor ons 
een leuke gebeurtenis. Het Caeciliafeest mocht natuurlijk niet ontbreken dit 
jaar. Nadat we ’s morgens die man met die rode muts en lange witte baard 
weer welkom geheten hadden en na vele dag sinterklaasjes weer naar huis 
hebben gestuurd, moesten we in de lederhose of dirndl aantreden. Maar wat 
opviel was dat dit zo weinig werd gedaan. Zijn ze nu bang om hun behaarde of 
onthaarde benen te laten zien of lezen ze de uitnodiging niet goed. Maar het 
eten was goed, de muziek was goed en het bier was nat en genoeg 
dus…….organisatie bedankt.  En tussen dit drink, eet en zangfestein door was 
er ook nog tijd voor onze jubilarissen te huldigen. Germie Hendriks, Geert v 
Mierlo en Frans Bouten kregen de zilveren speld  
voor 25 jaar lidmaatschap. Allen proficiat. Een Kerst-
morge staat voor de deur met een bomvol program-
ma met inbreng van vooral onze jeugdleden,en enke-
le ensembles die zich spontaan  hebben aangemeld. 
En voor volgend jaar staan er weer enkele leuke op-
tredens en uitstapjes op het programma. De harmo-
nie is en blijft een bruisende vereniging voor jong en 
oud . Maar dit kan alleen als we samen de schouders er onder blijven zetten. 
Zowel binnen als buiten de vereniging zoeken we dan ook versterking bij het 
bestuur en de PR commissie, om deze verenging bruisend te houden. Heb je 
interesse laat het ons weten.  
 
Wil Verspaij 

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

Kuurconcert 2011 

Kuurconcert 2011 
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Van ozze zwaaier  
 
Ademsteun of ademnood (deel 2) 
 
Ademsteun  
Met een goede techniek wordt de lucht niet zomaar uitgeblazen, maar vastge-
houden en geleidelijk uitgeademd. De uitademing wordt door een aantal spie-
ren ondersteund en geregeld. In de eerste plaats zijn dat de buikspieren. Zij du-
wen de lucht soms met veel kracht naar buiten, zoals bij niezen, lachen, hoes-
ten, persen. Zij bepalen in belangrijke mate met hoeveel kracht de lucht naar 
buiten komt (kuchen en niezen) of onder druk wordt gezet (persen). Een ande-
re belangrijke spier die de ademhaling ondersteunt, is de grote rugspier. Hij 
duwt tegen de buitenkant van de borstkas aan. De buikspieren verhogen de 
druk in de buikholte. De grote rugspier verhoogt de druk in de borstholte. We 
hebben een goede ademsteun wanneer we de buikspieren en de grote rug-
spier goed onder controle hebben, zodat we met die spieren precies kunnen 
regelen hoeveel lucht we uitademen en met hoeveel druk of kracht. Voor een 
goede ademsteun moeten we bij het uitademen eerst de lage buikspieren 
spannen, waardoor de buik afvlakt en de grote rugspier gaat spannen. Vervol-
gens, bij het kleiner worden van de borstkas, blijven we de grote rugspier span-
nen tot we uitgeademd hebben.  
Residu  
Hoeveel lucht moet je uitademen? Adem zoveel uit dat je daarna redelijk ont-
spannen aan de inademing kunt beginnen. Iedereen heeft een natuurlijke grens 
aan zijn uitademing. Overschrijd je die grens, dan blaas je het laatste restje 
lucht uit dat nog in je longen zat, het residu. Het uitblazen van het residu geeft 
veel spanning, zodat je niet direct daarna weer ontspannen kunt inademen. Het 
duurt nu langer om de longen weer te vullen. Als je door de frasering in de mu-
ziek maar weinig tijd hebt voor de ademhaling, moet je ernaar streven die grens 
niet te overschrijden. Alleen vóór een rust of aan het einde van een stuk mag je 
alle lucht uit je longen blazen.  
 
Hobo en fagot  
Hobo en fagot zijn persinstrumenten. Deze instrumenten verei-
sen een hoge druk achter de lucht om de lucht door middel van 
een dubbel riet in trilling te brengen. Dubbelriet-blazers moeten 
dus een zeer goede ademsteun hebben. Om de noodzakelijke 
druk achter de lucht te krijgen, moeten hun spieren harder wer-
ken dan die van andere blazers. Het gevaar daarbij is dat de druk te veel op de 
keel en het hoofd wordt gericht. Wie flink moet persen terwijl er maar weinig 
lucht kan en mag ontsnappen, is geneigd zijn keel dicht te drukken. Dit kan een 
scala aan klachten veroorzaken zoals een pijnlijke keel, heesheid en hoofdpijn. 
De hoboïst en de fagottist moeten dus extra aandacht besteden aan de tegen-
kracht die de keel moet ontlasten. Die tegenkracht wordt in de eerste plaats  
gevormd door de lage rugspieren (tussen de ribben en het bekken) die  
 

 Bekijk ook eens de website  http://www.harmonielomm .nl 
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als een soort muurtje weerstand bieden aan de buikspieren. In de tweede 
plaats zorgen ook de grote rugspier en de tussenrib-spieren voor een zekere 
tegenkracht. Verleg bij het persen de druk van de keel naar de binnenkant van 
de borstkas, zodat de keel niet dichtgedrukt wordt en druk bij het persen laag 
onder in de rug, juist even boven het bekken. Je moet het gevoel hebben dat je 
laag in de rug tegen een muurtje aan staat.  
Houding  
De ademhaling kan alleen dan goed en gemakkelijk verlopen als de houding 
goed is. Een slechte houding verstoort de balans in het lichaam, waardoor 
spiergroepen gespannen zijn die eigenlijk ontspannen zouden moeten zijn. Een 
voorbeeld van een verkeerde houding: men heeft een ronde bovenrug, een hol-
le onderrug en het hoofd staat naar voren. Iemand met deze houding heeft ge-
spannen onderrugspieren, slappe uitgezakte buikspieren, slappe bovenrug-
spieren en gespannen nekspieren. De ademhaling kan dan niet optimaal verlo-
pen: de borstkas kan minder uitzetten, de voorkant is ingezakt en de achterkant 
uitgerekt. De buikwand is al uitgerekt en zou bij de inademing nog meer moe-
ten uitrekken. Zulke slappe buikspieren kunnen bij het uitademen geen goede 

steun geven, ze zijn te zwak en ze zijn 
gerekt.  
Omdat de nekspieren gespannen zijn, 
zijn hun antagonisten, de halsspieren, 
verslapt. De luchtpijp en het strottenhoofd 
zijn daardoor gerekt en niet ontspannen. 
Het strottenhoofd en de stembanden kun-
nen zo niet vrij bewegen. Vooral voor 
zangers is het heel belangrijk dat dit ge-
bied ontspannen is om de stem goed te 
kunnen laten klinken. Het is duidelijk dat 
een slechte lichaamshouding een goede 
ademhaling in de weg staat, Een goede 
houding -namelijk de 
'apenhouding' (lichtjes vooroverhangend 

balancerend op 2 benen -dus niet kaarsrecht!!) zorgt voor een goede balans 
tussen spiergroepen en voor ontspannen schouders en armen. De spieren zijn 
daardoor in staat zich te spannen of te ontspannen wanneer dat nodig is. Zo 
kunnen zangers en blazers hun ademhaling altijd volledig onder controle heb-
ben.  
Tot slot  
De praktijk is altijd moeilijker dan de theorie, maar met kleine stapjes kan 
een .inke progressie geboekt worden. Begin dus eerst met een goede houding, 
daarna met de juiste inadem techniek, ademsteun en uitadem techniek.  
Het gebruik van een middelgrote ballon kan een handig hulpmiddel zijn om de 
juiste techniek onder de knie te krijgen. Een aardige uitdaging is dan om deze 
ballon, (en dat lukt pas na een jaartje training) in één ademteug kapot geblazen 
te krijgen.  
Veel succes!  
 
Christiaan Janssen 
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Stersponsors Harmonie St. Antonius Lomm  

 
 

 
De Stersponsoren steunen de Harmonie ….. Steunt U d e Stersponsoren . 

 
Ook U als Stersponsor bent van harte welkom op ons  
Lommse Kerstmorge concert aanvang 11:00u in het  

gemeenschapshuis Pastoorshof. 
 

Verder bedanken wij eenieder die ons Financieel ges teund heeft . 
 

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

Dit maal een gesprek met Koos Scholtens mede-eigenaar van Buscamper  
Nederland. 
Koos is als oud bestuurslid en bijna oud lid van de pr commissie een stuwende 
kracht binnen onze vereniging geweest. Op de voorgrond staan doet hij niet 
graag. Maar nu willen we toch een beetje meer van hem en zijn bedrijf weten.  
Buscamper Nederland is sinds 2006 in Culemborg gevestigd, centraal in Ne-
derland. Het bedrijf is gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van buscam-
pers,  dit zijn compacte kampeerauto’s in de vorm van een bestelbus. In de roy-
ale showroom staan altijd 40 á 50 buscampers van diverse merken op voor-
raad . 
Op de terugreis van het uitstapje Rotterdam hebben wij een kort bezoek ge-

bracht aan dit mooie bedrijf. In dit 
interview met Koos geeft hij ook 
aan dat de harmonie een speciale 
plaats heeft. Net als in een bedrijf 
moet je ook bij de harmonie een 
evenwichtige opbouw hebben. Dat 
is niet altijd even gemakkelijk.  
Toen Koos startte als bestuurslid 

hadden we naast de harmonie ook nog een Drumband en Majorettekorps. 
Maar als gevolg van het feit dat er in Lomm steeds minder jeugd is en er voor 
de jeugd steeds meer verenigingen zijn bleek het niet mogelijk deze beide 
korpsen in stand te houden. Zeer belangrijk is het naar zijn mening veel te blij-
ven doen aan jeugdledenwerving en het voor de jeugd aantrekkelijk maken en 
houden van zowel de opleiding als het spelen bij de grote harmonie. Natuurlijk 
wil Koos de harmonie in de toekomst van dienst blijven zijn voor zover hij hier 
de tijd voor vindt.   
Koos bedankt en wij wensen je veel succes met jullie bedrijf en hopen dat jij de 
harmonie nog lang met raad en daad blijft steunen. 

 

Wil Verspaij  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buscamper Nederland Culemborg 
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Kien donateurs / begunstigers van de Harmonie  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Hotel restaurant De Maasparel Arcen 

Schoonheidsspecialiste Floor Schreven-Hendrikx 
Kledingzaak Embrace Arcen 

Thermaalbad Arcen 

Pannekoekhuis De Bosrand 

Marloes Living Dreams Arcen 

t Zoete Genot Arcen 

Hotel Restaurant De Maasduinen vd Hombergh Velden 

Fletcher Hotel Restaurant Rooland Arcen 

Schreven Juwelier Optiek Velden 

Lemmen tweewielers Arcen 

Romu Life Style Arcen 

Bloemenhuis la Bellefleur Arcen 

Germie Hendrikx, Contour 

Plantencentrum Ed Hegger 

Opa Ajax shoot Lomm 

Hay van Dijk 

Hans vd Hombergh 

De Witteberg, Noud Duijkers 

Rotterdam 
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Beste Mensen 

Harmonie St.Antonius Lomm, zoekt mensen die 
onze vereniging mee willen besturen. Er zijn nl. 2 
bestuursleden die te kennen hebben gegeven tij-
dens de komende jaarvergadering in maart 2012 
te stoppen met hun bestuursfunctie. 

Wij zijn een bloeiende vereniging, waar veel mu-
ziek in zit. 

Ben je flexibel, enthousiast en houdt je van hu-
mor dan ben jij voor ons de beste kandidaat. 

Is je interesse gewekt en ben je 18 jaar of ouder? 
Dan kun je voor informatie en reacties, contact 
opnemen met Ria Bouten, telefoon 077-4731170 

 

 

 

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

Datum Tijd H B J H=Harmonie B=Bestuur 
2011           
18-12-2011 11.00u X X   Lommse Kerstmorge 
26-12-2011 09.00u   X X Herdertjesmis in Lomm 

26-12-2011 20.00u       Kienavond 2e kerstdag 

15-01-2012 10.30u X X   H.Antonius mis 

30-01-2012 13.00u X X   Optocht Gekke Maondaag Velden 

04-02-2012 20.00u   X   Receptie carnavalsver. Lomm 

18-02-2012 13.30u X X   Jeugdoptocht 

19-02-2012 10.00u X X   Carnavalsmis 

19-02-2012 12.45u X X   Optocht Carnavalsvereniging Lomm 

20-02-2012 13.00u X X   Optocht Carnavalsvereniging Arcen 

13-03-2012 20.30u X X   Algemene ledenvergadering 

22-04-2012 11.00u X X   1e H.Communie 

april/mei?   X X   Play-In 

11-05-2012 ? X X   Serenade bruiloft Ben van Rens 

18-05-2012 16.00u X X   Optreden Floriade 16.00u tot 18.00u 

28-05-2012 10.00u X X   Kuurconcert en Matinee 2e Pinksterdag 

17-06-2012 ? X X   Concert spargelfest in Walbeck 

26-06-2012 20.00u X X   Laatste repetitie 

10 t/m 13-08 ?       Rozenfestival in Lottum 

14-08-2008 20.00u X X   Eerste repetitie na de vakantie 

september   X X   2 daagse concert reis 

28-09-2012 18.00u X X   Chrysanten verkoop 

10-11-2012 18.00u X X   St.Maarten 

17-11-2012 20.00u X X   Caeciliafeest Harmonie 

24-11-2012 09.45u X X   Aankomst St.Nicolaas 

24-11-2012 ? X X   Carnavalsconcert i.s.m. CV De Thietuite 

26-12-2012 09.00u   X X Herdertjesmis in Lomm 

26-12-2012 20.00u       Kienen 2e kerstdag 


