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Musical 2016 Harmonie St. Antonius Lomm 

Met het einde van het jubileumjaar van Harmonie St. Antonius Lomm staat ook alweer een volgend mooi 

en uitdagend jaar voor de boeg. In oktober 2016 zal de musical ‘Ut Wônder ván Lômm’ plaatsvinden. 

 

De eerste voorbereidingen zijn al gedaan, zo is het script gereed, de muziekarrangementen geschreven en 

de songteksten aangepast aan het verhaal en het Lommse dialect. Dit allemaal op de muziek van de 

Beatles. Ook bij deze musical zijn veel mensen van buiten de vereniging betrokken en doen mee met 

toneel/zang of achter de schermen. De rollen voor zang en toneel zijn verdeeld en op 17 november staat 

de eerste repetitie gepland. Ook de harmonie zal dan gaan starten met het oefenen van de muziek en de 

werkgroepen zullen de aftrap maken. Allen zullen de komende periode volop aan de bak gaan om weer 

iets unieks in Lomm op de planken te brengen. Samen maken we er een mooi Lomms avontuur van. We 

hebben er zin in! 

De uitvoeringen staan gepland op 6, 7, 8 en 9 oktober 2016.  

 

 

Informatie & Advies – nu ook in Lomm vanaf 24 november a.s. 

Informatie&Advies (I&A) is een nieuw begrip in Lomm. 
Vanaf  24 november a.s. is er in de Pastoorshof ook een I&A; 
een plek waar je vrijwilligers kunt ontmoeten die naar je verhaal luisteren, 
je de weg wijzen en je willen helpen bij een hulpvraag. 
Of het nu gaat over wonen, welzijn of WMO, het maakt niet uit, zij kunnen je informeren. 
Zij zijn volledig onafhankelijk en worden regelmatig bijgeschoold. 

De maatschappij verandert voordurend en er wordt steeds meer een beroep op je gedaan om zaken maar 
zelf of via internet te regelen. Voor sommigen is dat een echt probleem en daarvoor staan de mensen van 
het Informatie & Advies in de Huizen van de Wijk voor je klaar.  

Kom gerust eens naar ons spreekuur in Pastoorshof Lomm, iedere dinsdag van 13.30 – 15.30 uur. 
Iedereen is van harte welkom.  

Kijk voor meer informatie of ander locaties op www.samenzijnwijvenlo.nl  

 

http://www.samenzijnwijvenlo.nl/


 

Kermis Lomm 

Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen of ergens gehoord heeft, heeft de gemeente Venlo het 

voornemen om alle kermisattracties vanaf 2018 niet meer te “regelen” voor de kleine kernen, o.a. Lomm. 

De kermissen in Arcen en Lomm kosten de exploitanten al jarenlang geld. Dit houdt waarschijnlijk in dat de 

kermisexploitanten (vanaf 2018) niet meer naar Lomm zullen komen, omdat hier weinig te verdienen valt. 

Voordat we hier actie in gaan ondernemen (lees: veel tijd en energie in gaan steken), willen we eigenlijk 

van de inwoners weten of die de kermis, zoals die nu staat, wel willen behouden. 

De activiteiten die met Pinksteren plaatsvinden, georganiseerd door DSO (zaterdag), versboerderij van 

Helden (zondag) en de harmonie (op maandag), zullen gewoon blijven bestaan. Maar wat is uw mening 

over de kermisattracties zelf. 

 

Wij willen u vriendelijk vragen om onderstaande twee opties te lezen, hierin een keuze te maken en deze 

keuze even via de mail bij de dorpsraad kenbaar te maken, via ons mailadres: info@dorpsraadlomm.nl 

 

Optie 1: 

Wat mij betreft mag de kermis, zoals hij nu bestaat, in de toekomst verdwijnen. Hij heeft geen toegevoegde 

waarde. Ik zal de attracties niet missen. 

 

Optie 2: 

Ik zou het erg jammer vinden als er over 2 jaar geen kermisattracties in Lomm meer staan en zou het fijn 

vinden als een werkgroep “Kermisattracties” dit in de toekomst zou willen regelen/oppakken. 

Als u verder, nog iets toe wilt voegen in de mailreactie, mag dat natuurlijk. 

Als u  in deze werkgroep zou willen deelnemen, dan kunt U dat ook in  

    de retourmail aangeven. 

 

Werkgroep “Sfeervol Antoniusplein” 

In september is er een nieuw burgerinitiatief gestart met als doel de kern van ons dorp te verlevendigen. 

De gemeente Venlo heeft dit initiatief ondersteund met een bijdrage uit het SAM-fonds. 

In uitvoering is genomen: 

- Herbeplanting van het lage groen onder de platanen. Er zaten grote kale plekken in de begroeiing. 

Dit is inmiddels aangeplant met t.z.t. bloeiende struiken en planten. 

- Vlag hijsen bij jubilea en andere feestelijke gelegenheden. Er is een vlaggenstok aangeschaft die 

midden op het plein geplaatst kan worden. Inmiddels heeft de vlag gewapperd voor de Harmonie bij 

haar 70-jarige jubileum. 

- Sfeerverlichting rond de feestdagen. In samenwerking met de aanwonenden zal rondom het plein 

sfeerverlichting worden aangebracht. Bij het gemeenschapshuis zal eenzelfde verlichting komen. 

De mensen van de ZON zullen in samenwerking met de Werkplaats op bescheiden schaal nog 

aanvullende versiering maken. 

- Rond de Kerstmis komt er een alternatieve kerstboom op het plein. 

- Sfeervol verlichten bij diverse activiteiten. Er zijn lantaarns aangeschaft die tijdelijk in de bomen 

gehangen kunnen worden. Hier is voor gekozen omdat in de platanen geen permanente verlichting 

mag komen in verband met de vorm snoei in de winter. De lantaarns zijn voor diverse 

dorpsfestiviteiten te gebruiken. Er wordt echter wel een beroep gedaan op hulp bij het inhangen en 

opruimen. 

Verder wordt er nog nagedacht over aankleding van het plein bij andere festiviteiten. 

Aanmelding voor jubilea, ideeën, enz., kan bij alle leden van de werkgroep. Ook nieuwe leden zijn welkom! 

Annet Weijkamp, Nico Slavenburg, Gerd Spolders, Jan Schuurmans, Frans Keunen, Annelies van 

Steenkiste. 

mailto:info@dorpsraadlomm.nl


 

Starterswoningen plan Meulenveld 

Via de projectontwikkelaar heeft de Dorpsraad vernomen dat er ruime belangstelling is voor de nieuw te 
realiseren Starterswoningen in plan Meulenveld. Er zijn momenteel 3 woningen verkocht en daardoor zal 
waarschijn begin volgend jaar worden gestart met de bouw van de 6 woningen. 
 
Het gaat niet heel snel met dit project maar er is en blijft wel beweging. Kortom, positieve ontwikkelingen 
rondom dit belangrijke project voor Lomm ! 
 
Voor meer informatie over deze Staterswoningen kijk op http://www.meulenveld-lomm.nl/ 
 

 

Nieuws van Aviko 

In juni heeft Aviko een nieuwe contactpersoon m.b.t. milieuzaken aangesteld, Marc Rossel uit Blerick. Marc 

neemt de communicatie naar de buurt over en is ook nauw betrokken bij de projecten om de geluid- en 

geuroverlast te verminderen.  

Op de locatie Aviko Lomm wordt 800 ton aan aardappelproducten per maand geproduceerd. Als dit 

allemaal frietjes waren zou dit neerkomen op 5.000.000 zakjes friet per maand. Zoals u misschien zelf wel 

eens ervaren heeft brengt deze productie geluid- en geuroverlast met zich mee. Wij zijn vanuit Aviko 

daarom druk bezig met verschillende projecten om dit zo snel mogelijk te verminderen.  

Met betrekking tot geluid zullen er in december verschillende geluidsreducerende maatregelen worden 

getroffen. Op verschillende stoomafblaaspunten op het dak wordt extra isolatie aangebracht. Het 

aanbrengen van extra isolatie zal er toe leiden dat wij een minder decibels gaan produceren. 

Door het frituurproces van de frietjes ontstaat geur. Dit herkent u misschien wel als u bij u thuis friet bakt. 

We proberen vanuit Aviko zoveel mogelijk rekening te houden met de geuremissie. Zo plannen we onze 

schoonmaak op vrijdagnacht en het onderhoud op zaterdagochtend. Verder zijn er in onze fabriek 

verschillende installaties die ervoor zorgen dat de uitstoot van geur wordt  verminderd. Helaas zijn er 

momenten dat u toch nog onze fabriek kan ruiken. Om de geuroverlast in de nabije toekomst te 

verminderen hebben wij in samenwerking met de gemeente Venlo en het onderzoeksinstituut Tauw een 

geurreductie onderzoek uitgevoerd. Verwachting is dat in er september de onderzoeksresultaten binnen 

zijn. Het doel is om in 2015 nog een geurreducerende maatregel te treffen. 

Wij zullen u via deze nieuwsflits op de hoogte houden van de huidige projecten. Voor vragen en meldingen 

kunt u contact met ons opnemen via M.Rossel@aviko.nl. 

Met vriendelijke groet, Aviko Bv. Lomm  
 

 

De WERKPLAATS is open! 

Stichting De Werkplaats heeft haar deuren in Lomm geopend. 

Iedereen die als hobby wil knutselen, schilderen of 

hout bewerken is welkom. 

Elke maandag- en donderdagmorgen zijn we bezig. 

Van 09.00 tot 12.00 uur. 

Adres: Spikweien 25 in Lomm. 

Kom kijken, om 10.00 uur is de koffie bruin.  
 

 

http://www.meulenveld-lomm.nl/


 

Lomm schoon, heel gewoon! 

Ons dorp ligt er binnen de bebouwde kom goed bij. Lomm ziet er schoon uit. Helaas geldt dit niet altijd voor 

het hele buitengebied. De dorpsraad zoekt verenigingen en bewoners om heel Lomm schoon en 

aantrekkelijk te houden. Verenigingen die een stuk van ons gebied adopteren kunnen voor een kleine 

vergoeding in aanmerking komen. Naast de vergoeding levert de gemeente grijpstokken, afvalzakken, etc. 

en haalt nadien het ingezamelde zwerfafval op. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dorpsraad, 

via info@dorpsraadlomm.nl. 

 

 

Afscheid van een bevlogen secretaris 

De dorpsraad heeft afscheid genomen van Jack van den Hombergh, 

na 6 jaar vond hij het tijd om het stokje aan een ander over te dragen. 

Jack was als secretaris, al van vóór de oprichting van de Dorpsraad, 

de drijvende kracht en stabiele factor. Hij stond aan de wieg van het 

opstellen van het DOP (dorpsontwikkelingsplan). Zodoende kon in 

2009 de eerste Dorpsraad in de (voormalige) gemeente Arcen-Lomm-

Velden opgericht worden en officieel geïnstalleerd door de 

burgemeester. Maar daar bleef het niet bij: met een huifkartocht door 

Lomm werden onder anderen de Provincie en het Limburgs 

Landschap de onderwerpen van het DOP in beeld gebracht en 

toegelicht. In de voorbije jaren is mede door de enthousiaste inbreng 

van Jack veel gerealiseerd. We gaan hier niet alle successen 

opsommen, maar een belangrijk punt dat mede door Jack is 

binnengehaald kan niet ongenoemd blijven; Het opknappen van ons 

dorpsplein, daar hebben we nu allemaal plezier van. Met zijn werk en 

tomeloze inzet heeft Jack ervoor gezorgd dat de Dorpsraad Lomm op 

een goede manier bij de Gemeente Venlo onder de aandacht is 

gebracht en de Dorpsraad een begrip is geworden in Lomm.  

 

Dank voor jouw inzet en fijne samenwerking Jack! 

We gaan je missen. 

De leden van de Dorpsraad 

 

Info 

- Laatste oproep: gezocht kartrekker voor de Goede Doelen Week. 
- Oproep nieuwe vrijwilligers stichting Pleinfeest Lomm 
 
 
Voor vragen en ideeën kunt u terecht bij Wim Weijs tel. nr. 077 - 4732802, of mail naar 
info@dorpsraadlomm.nl. 
 
 
COLOFON 
 
De nieuwsbrief is een uitgave van dorpsraad Lomm. Hij wordt gemaakt voor en door de inwoners van Lomm om elkaar op de hoogte te 
houden van wensen, ideeën en plannen voor het dorp. De nieuwsbrief verschijnt 1 à 2 keer per jaar en wordt gratis huis aan huis 
verspreid. 
 
Redactie Werkgroep PR Dorpsraad. 
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