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KBO Lomm Nieuwsbrief 4-2019 
 

Programma mei-juni 2019 

Dinsdag 14 mei, dagfietstocht 

De eerste dagfietstocht staat gepland op 14 
mei, (bij slecht weer op 28 mei). We 
vertrekken om 10.30 uur bij de kerk. Denk 

aan een volle accu en aan harde banden, 
(evt. acculader meenemen). Lunchpakketje 

en voldoende drinken meenemen zeker bij 
warm weer. De ritafstand is ongeveer 60 km. 
De kosten voor deze fietstocht bedragen 

€ 20,00/pp voor een natje en een droogje 
S.v.p. gepast te betalen bij vertrek. 

Aanmelden voor 6 mei bij: 
Jan Hegger   077-4732189 
Jan Driessen 077-4739126 

W i j  w e n s e n  a l l e  d e e ln e me r s  e e n  f i j n e  d ag  e n  v e e l  f i e t s p le z ie r  
 
 

Vrijdag 14 juni, busreis 

Dit jaar is onze busreis gepland op vrijdag 14 juni. We vertrekken om 08.00 uur vanaf de 

kerk naar het zuiden. Staande op de Wilhelminatoren blikken we op Aken en de Eifel. De bus 

voert ons via groene heuvels, bossen, rivieren en prachtige waterpartijen naar de Rursee, de 

Obersee (boottocht) en de Urftsee door het mooie Eifellandschap. Als de tijd het toelaat maken 

we een tussenstop in Monschau. Onderweg voorzien van koffie/thee/vlaai en een originele 

Eifelplatte zakken we weer af naar Vaals om afsluitend te genieten van een heerlijk diner.  

Wie gaat er mee? Ook rolstoelers zijn welkom. Omstreeks 20.30 uur zijn we weer terug. 

Dieetwensen: geef het aan.  

Kosten € 55,-- p.p. te voldoen via IBAN: NL 17 RABO 0103303197 o.v.v. Busreis 

 

Aanmelden bij Tiny Verspay,  

Tel.: 077-4731788.  

E-mail: tinyverspay@home.nl 

Er kunnen 49 personen mee.  

Dus: VOL = VOL. 
 

Secretariaat KBO Lomm 

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

E-Mail: kbolomm@kpnmail.nl 



 

 

Open inloopdagen Stichting ZON, mei-juni 2019: 

 

Wilt u gratis uw verkeerskennis opfrissen?  

Bent u een ervaren automobilist en inwoner van een gemeente 

in Noord-Limburg dan organiseert Veilig Verkeer Nederland 
voor u een 3-daagse opfriscursus (per dag 2 uur) over de 

veranderde verkeersregels. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee wordt u door een gecertificeerde rijinstructeur 

bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn.  
De cursussen zijn op: Woensdag 11, 18 en 25 september tijdstip 13.30 – 15.30 uur in Venlo. 

De eigen bijdrage voor de gehele cursus bedraagt € 8,00. U kunt zich tot twee weken voor 

aanvang van de cursus inschrijven via de onderstaande link van Veilig Verkeer Nederland of 

tijdens kantooruren bellen met 088-5248850:  https://vvn.nl/opfrisnoordlimburg  

De populariteit van de cursus is de afgelopen jaren flink toegenomen. Schrijft u zich daarom 

op tijd in want vol=vol! 

U ontvangt een week voor aanvang van de cursus een bevestiging met de locatiegegevens. 
 

Bevrijdingsconcert: 

Zondag 19 mei 2019 organiseren KBO Venlo-Blerick en Senioren Vereniging Hout-Blerick  
een Bevrijdingsconcert m.m.v. Reünie-Orkest Limburgse Jagers o.l.v. Kapelmeester Jos Stoffels. 

Locatie: Activiteitencentrum Zalzershaof, Zalzerskampweg 64 - 5926 PL Hout-Blerick 
Aanvang 15.00 uur. Entree: € 12.00 incl. koffie en gebak.  

Reserveren: kbovenlo-blerick@hotmail.com of telefonisch: 077-3522787. 

 

Informatie en Advies komt naar u toe: 

Hebt u niet de mogelijkheid om naar ons te komen, dan maakt u  

een afspraak. Wij komen dan naar u. 
U kunt tijdens de openingstijden bellen naar informatie & advies.  

Buiten onze openingstijden kunt u bellen naar 077-20 54 000  
of mailen: info@buurtteamsvenlo.nl 

 
Terugblik activiteiten: 
Op 5 april vertrokken we met 36 personen per auto richting Kessel voor een bezoek aan Kasteel Keverberg. 

We kregen o.l.v. een gids een rondleiding door de tuin en het geheel in moderne stijl verbouwde kasteel.    

De gids vertelde over de geschiedenis van het kasteel en de bewoners. De laatste adellijke bewoner was 

Baron Frits van Keverberg. Meer dan 140 jaar was zijn lichaam spoorloos, totdat op 25 juni 2015 bij de 

graafwerkzaamheden in de tuin een spannende vondst zich openbaarde.... In 2012 koopt de Stichting 

Behoud Kasteel de Keverberg het kasteel van de gemeente en een groep van 60 vrijwilligers staat met 

opgestroopte mouwen klaar. Meer dan 25.000 uur van eigen vrijwilligers hebben het project gedragen en tot 

een succes gemaakt. Op 26 september 2015 is het kasteel geopend en wordt nu gebruikt als 

evenementenlocatie. Na de rondleiding was er koffie met vlaai in het gezellige kasteelrestaurant. 

 

Wandeling langs het Reindersmeer op 19 april 2019. 

Met 16 personen hebben we die vrijdag de wandeling gemaakt langs het 

Reindersmeer. Het weer was uitstekend. De wandeling was echt pittig te 

noemen als gevolg van het mulle zand, wat voor de nodige inspanning en 

zweetdruppeltjes zorgde. Hieruit bleek de goede conditie van de 

deelnemers met een extra vermelding voor Jeu van Wylick die deze tocht 

ook helemaal gelopen heeft. Bijzonder is ook te noemen de overtocht met 

het veerpontje, dat enige hilariteit opleverde. Uitgeput arriveerden we bij 

restaurant de Sluis waar we hebben genoten van koffie en een heerlijk 

stuk vlaai. Al met al weer een geslaagde middag en voor herhaling vatbaar. 

 

Bestuur KBO Lomm 

Op de vrijdagen 10 en 24 mei, 7 en 21 juni 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 

https://vvn.nl/opfrisnoordlimburg
mailto:kbovenlo-blerick@hotmail.com

