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Programma maart-april 2019 

Vrijdag 8 maart zwerfvuilinzameling 

Ook in 2019 kunnen we weer aan de slag met het 

zwerfvuil inzamelen en wel in maart en november. 

We starten op vrijdag 8 maart  om 13.00 vanaf de 

Pastoorshof, ook dit jaar wordt de eerste keer ook 

langs de maasoever ingezameld, we kunnen dus 

wel wat extra handjes gebruiken. 

 

Na afloop is weer het traditionele 

                             keuveluurtje met koffie en vlaai. 

 
Aanmelden t/m 2 maart bij: 

Tiny Verspay, Tel: 0774731788 

E-mail: tinyverspay@home.nl 

 
Donderdag 14 maart Kienen 

Op donderdag 14 maart gaan we weer met z’n allen 
kienen, ook deze keer weer zorgen Annie en Tiny voor 
mooie prijzen en koffie met wat lekkers, het belooft 

weer erg gezellig en spannend te worden en natuurlijk 
hopen we dat ook deze keer de mannen weer meedoen. 

 
Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Gemeenschapshuis Pastoorshof 

 
Open inloopdagen Stichting ZON, maart 2019 

 

Op de vrijdagen 1, 15 en 29 maart 2019 is er weer ZON open-inloop in de Pastoorshof.  

Aanvang 12.00 uur. Kosten inclusief drie gangen menu en koffie/thee € 7,50/pp. 

Aanmelden bij Truus Lensen tel. 077-4732288, E-Mail: zonlomm@hotmail.nl 

Secretariaat KBO Lomm 

p/a Hanikerweg 8A 
5943 NB Lomm 
Tel.: 077-4732371 

E-Mail: kbolomm@kpnmail.nl 



 

 

Dinsdag 19 maart 

Op 19 maart organiseren we i.s.m. met apotheek 

St. Andreas Velden een themamiddag 
medicijnen. Dhr. Baalman zal ons deze middag 
bijpraten over het gebruik van de diverse 

medicijnen. 
 

Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Gemeenschapshuis Pastoorshof  

 

Aanmelden voor deze interessante themamiddag kan tot zaterdag 16 maart bij: 
Tiny Verspay , Tel.: 077-4731788, E-mail: tinyverspay@home.nl 

 
Donderdag 28 maart Venloop Seniorendag 

   Op donderdag 28 maart worden de senioren weer in het zonnetje gezet 
tijdens Seniorendag 2019! In samenwerking met KBO Limburg en SOB 
Venlo staat er een tjokvol programma op de planning, met dit jaar het 

thema 'eenzaamheid'. Dit jaar komt niemand minder dan de Limburgse 
Marleen Rutten optreden en het paviljoen op de kop zetten! Daarnaast komt 

Seniorenorkest Meijel de sfeer verhogen met hun muzikaliteit. 
 

Inschrijven voor de Venloop-Seniorendag op donderdag 28 maart 2019 via: 

www.venloop.nl/inschrijven-seniorendag  De inschrijfkosten bedragen € 6,- per 
persoon. Dit is inclusief een heerlijk stuk Limburgse vlaai en een kop koffie. 

Overigens krijgen leden van het KBO of SOB € 1,- korting. 

 

Vrijdag 5 april excursie kasteel de Keverberg, Kessel 

Op vrijdag 5 april gaan we naar Kessel, waar we onder professionele begeleiding van een gids een 

rondgang krijgen door het recentelijk herbouwde Kasteel De Keverberg. Het kasteel is zeer  
toegankelijk voor personen die minder goed ter been zijn. Na de rondleiding is er koffie met vlaai. 
Eigen bijdrage voor deze interessante excursie € 7,50 pp.  

We vertrekken per auto vanaf het kerkplein om 13.30 uur.  
Meerijders betalen € 2,50 aan de chauffeur. 

Aanmelden tot 31 maart bij: Tiny Verspay, Tel.: 077-4731788, E-mail: tinyverspay@home.nl 

 

Rieu Concerten 2019: 
KBO Leden kunnen zich nog steeds aanmelden om mee te werken aan de ticketcontrole tijdens 

de Rieu concerten 2019 op 4,5,6,7 – 11,12,13,14 – 18,19,20,21 juli. Vertrek in Lomm 13.00 uur. 
Informatie en aanmelding: Jan Schuurmans, Tel. 077-4731862, E-mail schuurmans.jan@kpnmail.nl 
 

Terugblik activiteiten: 
Het kienen op 17 januari is zeer succesvol verlopen met een record aantal van 37 deelnemers. 

 
Ledenvergadering 22 februari met een opkomst van 68 leden iets minder bezocht dan in 2018. 
Er hadden zich 14 leden afgemeld. Na de opening en de mededelingen kwamen het jaarverslag 

en het financiële verslag aan de orde. De kascommissie was zeer lovend over de manier hoe wij 
als KBO met de financiën omgaan. Als reserve lid van de kascommissie meldde zich Ria Hegger 

aan. De contributie voor 2020 werd vastgesteld op € 25,00. 
Daar zich geen kandidaat voor het bestuur had aangemeld werden de aftredende bestuursleden 
Tiny Verspay, Annie Engels en Wim van der Loo unaniem onder luid applaus herkozen.    

De belangrijkste activiteiten voor 2019 werden nog eens door de voorzitter benoemd. 
Daar niemand van de aanwezigen behoefte had een vraag te stellen tijdens de rondvraag, sloot 

de voorzitter de vergadering en dankte allen voor hun aanwezigheid.  
 
Na de koffie met vlaai was er een geweldig optreden van de Moorbleumkes.  

 
Bestuur KBO Lomm . 

http://www.venloop.nl/inschrijven-seniorendag
https://www.st-andreas.nl/

