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Programma juni-juli 2019 

 

Vrijdag 14 juni, busreis 

Ook dit jaar was de bus binnen enkele dagen volgeboekt. Er moest zelfs een reservelijstje 

gemaakt worden. We gaan dit jaar naar de mooie Eifel in Duitsland. We reizen via het 

Drielandenpunt in Vaals waar een tussenstop is voor koffie met gebak. De bus voert ons 

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

Obersee (voor een boottocht) en de Urftsee door het mooie Eifellandschap. Onderweg voorzien 

van een originele Eifelplatte als lunch, rijden we weer naar Vaals (Als de tijd het toelaat maken 

we nog een tussenstop in Monschau) om afsluitend te genieten van een heerlijk diner.  

 

Vertrek om 8.00 uur vanaf 

het kerkplein 
 

Rond 20.30 uur zijn we 

weer terug in Lomm.  

 
 

Vrijdag 21 juni excursie DCM 

Onder het motto gluren bij de buren brengen we een 

bezoek aan de hoogwatergeul. We starten om 14.00 
uur bij DCM locatie in de Voort. Na  wat  informatie 
over de hoogwatergeul en de nevengeul gaan we de 

zandbak in ter hoogte van de Haagbeek.  
Er kunnen 25 personen deelnemen aan deze excursie.  

We gaan op eigen gelegenheid per fiets naar de Voort.    
 

Denk aan stevig schoeisel. 

De locatie is niet toegankelijk voor rolstoelers.  

Aanmelden tot 17 juni bij: 

Tiny Verspay, tel.: 077-4731788 

E-mail: tinyverspay@home.nl 

 

Secretariaat KBO Lomm 
p/a Hanikerweg 8A 
5943 NB Lomm 

Tel.: 077-4732371 
E-Mail: kbolomm@kpnmail.nl 

 
 
 



 

 

Vrijdag 5 juli, viswedstrijd 

Onze traditionele viswedstrijd om de KBO wisselbeker wordt dit jaar gehouden op vrijdag 5 juli. 

We beginnen om 14.00 uur op de visvijver de 
Bosbergweiden van HSV de Karper. Wie wordt dit jaar 
de winnaar of winnares van de KBO wisselbeker? 

Na afloop is er koffie met vlaai en natuurlijk de 
prijsuitreiking. Het belooft weer een gezellige en 

spannende middag te worden. 
Ook deze viswedstrijd is een gratis 

KBO-activiteit i.s.m. HSV de Karper 

Aanmelden tot 1 juli bij Tiny Verspay,  

Tel.: 4731788 , E-Mail: tinyverspay@home.nl 

 
Open inloopdagen Stichting ZON, juni-juli 2019: 

 
Donderdag 13 juni station Venlo 

 
Bestuur KBO Lomm 

Op de vrijdagen 7 en 21 juni en 5 en 19 juli 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 


