
Nieuwsbrief nummer 1
Van de redactie

Voor jullie ligt de eerste uitgave van de Droëmvlucht Nieuwsbrief. Het is de bedoeling dat er, voor

de uitvoeringen in oktober, ongeveer 3 van deze nieuwsbrieven uitkomen, geschreven door en 

voor iedereen die aan deze eerste Lommse musical productie meewerkt. Voor deze eerste uitgave 

hebben we aan alle werkgroepen gevraagd om zich in een kort verhaal even voor te stellen. Op 

deze manier kan iedereen zien wat er zich allemaal afspeelt op de achtergrond. En als je dit 

gelezen hebt dan weet je: Dat is heel erg veel!  Het lijkt wel of bijna heel Lomm aan dit project 

meewerkt!

Voor de volgende uitgaven van de nieuwsbrief is alles natuurlijk van harte welkom, zoals foto’s

Informatie, anecdotes. We houden ons van harte aanbevolen! Veel leesplezier, de redactie,

Jack v/d Hombergh, Jos Bartels, Leo Smeets, Joop Theelen

UITNODIGING  UITNODIGING  UITNODIGING  UITNODIGING UITNODIGING  UITNODIGING  UITNODIGING  UITNODIGING  UITN

Op dinsdag 21 juli is IEDEREEN die bij de musical is betrokken uitgenodigd om 

Een mooie reis tot droEen mooie reis tot droEen mooie reis tot droEen mooie reis tot droëëëëmvlucht.mvlucht.mvlucht.mvlucht.
Door onze regisseur Marion Pingen en productieleider Stephan Hendrikx

Schrijf eens wat op over jezelf en Stephan, zeker met je Lommse achtergrond, dat was de vraag 

die wij kregen. Nou daar gaan we . Ik ben geboren in Amsterdam in 1955. Daar hebben wij enkele

jaren gewoond en vervolgens zijn wij in Uithoorn gaan wonen. Totdat mijn vader solliciteerde bij de 

Mamesta in Lomm en daar bedrijfsleider werd. In 1961kwamen wij in Lomm wonen in de 

Kerkhoflaan. Na de basisschool en Mulo heb ik op het Marianum in Venlo gezeten, en daarna de 

lerarenopleiding in Nijmegen gevolgd. Eerst heb ik een aantal jaren duitse en engelse les gegeven 

op een school in Heythuysen. Mijn Lomms bloed is natuurlijk ontstaan doordat ik getrouwd ben met 

Jos Pingen (niet van café Pingen maar van Lei Pingen bij het tankstation aan de rijksweg….). In 

1983 werd onze dochter Connie geboren, en inmiddels woont zij in Amsterdam en gaat binnenkort 

afstuderen aan de Film en TV academie als producent. Na de Mulo lag mijn voorkeur in een studie 

Conservatorium, en ik heb daar ook een toelatingsexamen gedaan. Helaas ben ik niet toegelaten. 

Want muziek zit in mijn bloed en is een passie die er altijd zal blijven. Logisch dat ik dus ook een 

aantal jaren lid van de Lommse Harmonie ben geweest. Als klarinettist zat ik naast Gonnie. Na de 

geboorte van Connie ben ik gestopt als lerares Duits en Engels en ben ik schoonheidsspecialiste 

geworden met een eigen zaak aan huis.

In Velden ben ik in die periode ook lid van de toneelvereniging geworden, en inmiddels heb ik daar 

in veel stukken meegespeeld. Maar ik wilde meer en ben een opleiding regie gaan volgen, om zo 

zelf nog meer voldoening uit het toneel te halen. Inmiddels ben ik nu ongeveer 10 jaar regisseur en 

heb de nodige toneelstukken in de regio als regisseur gemaakt. Stephan ken ik al jaren want hij 

speelt ook bij de toneelvereniging in Velden. 

Op dinsdag 21 juli is IEDEREEN die bij de musical is betrokken uitgenodigd om 
vanaf 21  uur  een grote  groepsfoto te maken, om daarna  volgens al-oude harmonie 

traditie de vakantie in te luiden met een hapje eten in het gemeenschapshuis!!



Omdat dit een gezamenlijke hobby van ons twee is hebben wij de afgelopen jaren samen al heel 

veel voorstellingen in allerlei culturele centra in de omgeving bezocht. In 2000 zijn Stephan en ik 

gevraagd om de Veldense reveu  “De Helde van Velde” samen op te pakken in de vorm zoals wij 

nu ook in Lomm de musical regisseren. Ieder van ons heeft zijn specifieke sterke kanten en 

samen lukt het ons om alle aspecten van een stuk vorm en inhoud te geven. We zijn bij de start 

van het project door het bestuur benaderd of wij hieraan een bijdrage wilden leveren. Ook nu bij 

Dröemvlucht is het zo dat er vooraf van alles georganiseerd en voorbereid moet worden. Veel 

taken en disciplines moeten worden belegd, denk maar eens aan geluid en licht, het decor, 

kleding en grime, PR, catering, tribune, zaalaankleding, etc. etc. Ook is afstemming met het spel 

van de Harmonie van wezenlijk belang om straks tot een geheel te komen. Samen met het 

bestuur en de mensen  van de  werkgroepen verloopt dit proces prima.  Zoals 

altijd gaan er zaken prima en andere zaken lopen wat      minder gesmeerd. 

De kick is echter om er voor te zorgen dat straks in 

oktober wij allemaal samen een geweldig product 

als Droëmvlucht hebben gerealiseerd. Stephan en 

ik hebben er veel plezier in, samen met de toneel-

spelers en alle betrokkenen hebben we al heel wat 

afgelachen tijdens  de repetities.  Ik kom  net als 

Stephan dan ook iedere week met veel enthousias-

me naar Lomm. Ik heb er een heerlijk gevoel bij en 

heb er het volste vertrouwen in dat er straks een 

musical staat die klinkt als een klok. En uit er-

varing weet ik dat dit bij alle betrokkene dan een 

geweldig gevoel van zelfvoldaanheid oproept. 

Laten we daarom samen op de ingeslagen weg door gaan, dan wordt Droëmvlucht een geweldige 

musical waar iedereen met plezier op terugkijkt.

Marion Pingen en Stephan Hendrikx

Dit dreamteam gaat zorgen voor de aankleding van het podium, juist voor de rekwisieten! Het 

team is van alle markten thuis en is van alle kanten Lomm in komen waaien, namelijk vanuit 

Velden (Schandelo/Bong), uit de Loi en zelfs uit Arcen. Voor het gemak zal ik ze even aan jullie 

voorstellen:

- Marion Hegger, getrouwd met Ed en moeder van Daan, Maud en Sem. 

- Rie-Jeanne van den Hombergh, getrouwd met Hans van den Hombergh en moeder 

van Jeroen, Sjors en Danielle.

- Jose Theelen, getrouwd met Rob Theelen en moeder van Niels en Indy.

- Petra Maessen, getrouwd met Marcel Maessen en moeder van Sven en Amber.

- En als laatste… Antoinette van den Hombergh, getrouwd met Jack van den 

Hombergh en trotse moeder van Stephanie, Tom en hoofdrolspeler Daan.



Ook al komen ze uit allerlei 

plaatsen behalve uit Lomm, 

zij zullen samen met de an-

dere teams van deze musical 

een daverend succes probe-

ren te maken. Ze zijn al druk 

bezig met allerlei voorberei-

dingen, vergaderingen en er 

heeft zelfs al een heuse foto-

sessie plaatsgevonden in 

Lomm met Jack “van den 

Hombergh” Poels. Dus maak 

jullie over die rekwisieten maar 

niet druk dat komt dik voor 

mekaar!

WERKGROEP KLEDINGWERKGROEP KLEDINGWERKGROEP KLEDINGWERKGROEP KLEDING

Hallo lui,

Ons is gevraagd een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief, en wel over onze werkgroep. De 

mensen op de foto zullen de meesten van jullie wel kennen maar ik zal ze toch even voorstellen.

Maureen Cuppen ( zij is onze kar-trekster, zoals dat zo mooi heet ) Cindy Pingen, Marian Pingen, Maureen Cuppen ( zij is onze kar-trekster, zoals dat zo mooi heet ) Cindy Pingen, Marian Pingen, 

Marian Willemsen, Jolanda Cobben, Wilma van Wylick, Jeanne Vousten en ikzelf, Nicole Bugdoll.

Met dit kleurrijke gezelschap zijn wij verantwoordelijk voor de kleding. Omdat de musical zich in 

twee tijdperken afspeelt ,valt dat nog niet mee. De huidige tijd is niet zo moeilijk, maar het speelt 

zich ook gedeeltelijk af in de jaren 60. En dat is een stuk lastiger. Maar gelukkig beschikken we 

tegenwoordig over internet. Na enig gegoogel is er toch een redelijk beeld van die periode 

ontstaan. We zijn dus een eind op de goede weg. Maar als er mensen zijn die nog foto's of kleding 

hebben uit die tijd , dan zijn die natuurlijk van harte welkom. De harmonie heeft zich aangemeld bij 

een kleding-uitleen-bedrijf,  L.F.A. genaamd, hier kunnen we kleding lenen. Verder is er contact 

met de Locht.  En we hebben natuurlijk een aantal mensen die erg handig zijn met een 

naaimachine, ook niet onbelangrijk. Inmiddels is er een mail naar alle spelers gegaan met de 

vraag kledingmaten door te geven. Zoals jullie zien, doen wij ons best om iedereen straks 

goedgekleed voor de dag te laten komen. We kijken allemaal uit naar de premiere en wensen 

iedereen die op welke manier ook , werkt aan deze musical, een leuke tijd en veel succes.



Hoi allemaal!

in het voorjaar stond ik eens met de voorzitter te praten van de harmonie, Ria. Zij vertelde van het 

voornemen van hun om een musical te organiseren. Daarna kwam ze al snel vragen of ik hier ook 

wat in wilde betekenen.

het was lange tijd rustig hierover maar met het jubileum van de voetbalclub zag ik Ria met heel 

veel verschillende mensen  staan praten en op het einde van de avond had ze een hele pak 

bierviltjens vol met namen. Toch was ik verrast toen ik op de eerste aanmeld middag bij het 

gemeenschaps huis aankwam. Wat geweldig zoveel vrijwilligers die allemaal iets willen doen 

met dit leuke idee. Toen ze me vroegen om de kar te trekken bij de decor groep heb ik ook direkt 

“ja” gezegd. We zijn met groep van 11 personen de ene nog handiger als de ander en zijn iedere 

woensdagavond om 7 uur bezig op het bedrijf van Hans van den Hombergh. We werken daar tot 

een uur of 10 en daarna word er nog gezellig bijgekletst. Aangezien Hans niet ieder woensdag 

kan komen heeft hij twee van zijn medewerkers gevraagd om ook te helpen, nl. Frank v/d Kerkhof 

en John Houben. Inmiddels hebben zij ook al aangegeven straks graag als buhne meester 

aanwezig te willen zijn. De volgende personen zitten in de decor/buhnemeester ploeg: René

Kessels, Bas Bartels,

Kristian Brands, Thijs 

Knippenberg, Jeroen 

Kunzelaers, Hans v/d 

Hombergh, Sjoerd 

Rheimer, Johan Willem-

sen, Paul Heijnen, Rob 

Bartels, Mark Pingen, 

John Houben, Frank 

Werkgroep Decor

John Houben, Frank 

v/d Ferkhof en Harry 

Vousten. Helaas staan 

ze niet allemaal op 

de foto maar dat komt 

nog wel!

Groetjes,  Harry

PR COMMISSIEPR COMMISSIEPR COMMISSIEPR COMMISSIE

Dag allemaal, mogen wij ons even voorstellen?

De organisatie van de musical Droëmvlucht heeft een aantal werkgroepen geformeerd met het 

doel de vele werkzaamheden te spreiden. Zo is er ook een groep mensen die zich met het

PR (public relations) gebeuren bezig zal houden.

De werkgroep heeft als voornaamste bezigheden o.a.:

• publiciteit in de voorbereidingsfase

• contact met sponsors

• subsidiemogelijkheden



• contact met de media

• informatie via de website van de Harmonie

• verzorgen van drukwerk, posters, flyers etc.

• verzorgen van het programmaboekje

• voorverkoop entreekaarten

• foto, film

• contact met het managementteam van 

Rowen Hèze en Rowwen Hèze zelf

• en natuurlijk het maken van deze nieuwsbrief!!

De groep is enthousiast aan het werk gegaan.

De volgende personen vormen samen de PR-

Commissie, maar binnen deze commissies 

hebben we ook weer enkele subcommissies:

Jack van den Hombergh, Leo Smeets, Jos Bartels, Leo Bartels, Joop Theelen, Koos Scholtens en 

Hay van Dijk.

Wij wensen iedereen in de voorbereidingsfase veel plezier en natuurlijk heel veel succes tijdens 

de uitvoeringen van dit geweldige projekt! 

Facility en ZaalinrichtingFacility en ZaalinrichtingFacility en ZaalinrichtingFacility en Zaalinrichting

Hallo, wij willen ons graag even voorstellen!!!

Wij zijn de werkgroep facility/zaalinrichting. In het kader van de nieuwsbrief, is ons gevraagd om 

ons aan U voor te stellen. Aanvankelijk was er alleen de werkgroep facility, waaronder ook het 

inrichten van de zaal bij hoorde. Het inrichten van de zaal bleek echter zo omvangrijk, dat we hier 

een aparte groep van hebben gemaakt

De werkgroep is opgesplitst in twee groepen.

• Facility

• Zaalinrichting

Wat val er allemaal onder facility?

- het regelen van de ruimtes om te repeteren, vergaderen etc.

- De locatie vastleggen/regelen waar de musical gaat plaatsvinden.

- Garderobe

- Bediening/bar  (voor en na de musical runnen.)

- Zorgen dat alles weer schoon is voor de volgende dag.

Het is duidelijk dat de groep facility pas op het einde van het hele traject in beeld komt. De locatie 

en ruimtes zijn al allemaal geregeld.

Wat valt er allemaal onder de zaalinrichting?

- regelen van de tribune (is inmiddels gebeurd)

- aankleding van de zaal middels zwarte doeken

- aankleding van de bühne

- zorgen dat de zaal aan alle veiligheidseisen voldoet. ( denk aan brandveiligheid).



De werkgroep facility/zaalinrichting zijn inmiddels één maal bij elkaar geweest voor een korte 

kennismaking. Tevens zijn er goede ideeën en suggesties geopperd waar we zeker iets mee gaan 

doen. Verder zijn een hoop dingen al geregeld, zoals bijvoorbeeld de tribune.

De werkgroep facility/zaalinrichting heeft heel veel zin in dit mooie project, wij wensen de andere 

werkgroepen veel plezier en succes toe. Namens de werkgroep facility/zaalinrichting.

`

LICHT EN GELUID We zullen ons eerst eventjes voorstellen:

- René Hegger, natuurlijk bekend bij iedereen van de Harmonie want René is al sinds jaar en dag 

lid als slagwerker. 

- Marc Theelen, geen lid van de vereniging maar is dit in het verleden wel geweest. Marc stond in 

de dagen dat hij nog lid was bekend als een begenadigd klarinettist. 

- Rob Theelen, evenals Marc ook geen lid maar wel geweest tot een kleine 20 jaar geleden. Rob 

speelde zijn deuntje mee bij de trompettisten van de vereniging. Zowel Rob als Marc sluiten niet 

uit in de toekomst weer te komen spelen bij de harmonie!

De werkzaamheden van de werkgroep bestonden de laatste 

maanden uit contacten te leggen met verschillende kandidaten 

die het licht en geluid voor “Droëmvlucht” zouden kunnen ver-

zorgen. Met deze mogelijke kandidaten werd het gemeenschaps-

huis als zaal van uitvoering bekeken en werden er gesprekken 

gevoerd met Stephan en Marion die uitleg gaven over de musical. 

Het is de bedoeling dat uit de verschillende kandidaten er uiteinde-

lijk één wordt gekozen die het licht en geluid gaat verzorgen bij de 

musical. Dit om alle gesproken teksten, de muziek en de zang zo 

optimaal mogelijk te laten klinken tijdens de uitvoeringen. Met het 

licht moet per scène de juiste sfeer gecreëerd worden om het visu-

ele aspect zo speciaal mogelijk te maken. Naast deze genoemde 

taak is ook een belangrijke rol weggelegd bij de repetitieavonden 

en voornamelijk de doorloop repetities. Hierbij is vooral René altijd 

al vroeg in de weer om het geluid klaar te zetten en in te regelen 

om de repetities goed te laten verlopen. Marc en Rob zijn hierbij 

aanwezig om René bij het gesjouw met de materialen zo veel 

mogelijk te helpen. Dit was in het kort waar de werkgroep zich mee bezig houdt.

Groetjes, René, Marc en Rob

Met dank aan Jos Bartels voor het afdrukken van deze nieuwsbrief


