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Programma juli-augustus-september 2019 

 

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 kan nog tot 1 juli bij Tiny Verspay,  

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

 
 
Dinsdag 6 augustus: dagfietstocht 

Onze 2e dagfietstocht wordt georganiseerd op 
dinsdag 6 augustus (bij slecht weer 20 - 8) 

We vertrekken om 10.30 uur bij de kerk. Denk 
aan harde banden en een volle accu. (evt. je 

acculader meenemen). Lunchpakketje en 
voldoende drinken voor onderweg meenemen 
zeker bij warm weer.  

De eigen bijdrage voor deze weer zeer 
aantrekkelijke fietstocht bedraagt  

€ 20,00 voor een natje en een droogje.  
Aanmelden t/m 28 juli bij: 
Jan Driessen 077-4739126 

Jan Hegger   077-4732189 

 

Open inloopdagen Stichting ZON, juli-augustus 2019: 

Op de vrijdagen 5 en 19 juli en 2, 16 en 30 augustus 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 

 
 
 



 

 

Donderdag 12 september: kienen  

De herfst begint er weer aan te komen dus de 

hoogste  tijd voor een spannend middagje kienen. 
De kiendames zorgen voor mooie prijzen en koffie met 
wat lekkers: het wordt weer een gezellige kienmiddag. 

 
Donderdag 12 september 14.00 uur 

Locatie: Pastoorshof, Kapelstraat 19  

 

Vrijdag 20 september, boottocht 

Op vrijdag 20 september maken we met  de Filia Mosae een boottocht op de Maas. 

Om 14.00 uur gooien we de trossen los en varen we vanaf de opstapplaats Grotestraat 11 in 

Well richting Leukermeer voor een boottocht van ca. 2 uur.   
Op de Filia Mosae is er koffie met vlaai. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.  
Vertrek vanaf het Kerkplein om 13.15 uur per auto.  

Voor het vervoer naar Well zoeken wij nog leden die met hun eigen auto gaan en passagiers 

mee willen nemen, s.v.p. bij opgave vermelden. Meerijders betalen € 2,50 aan de chauffeur. 

De eigen bijdrage is € 15,00 pp. over te maken op IBAN NL 17 RABO 0103303197 

t.n.v. KBO Lomm. Aanmelden tot 14 september bij: 

Tiny Verspay, tel.: 4731788, e-mail: tinyverspay@home.nl 

 
Terugblik activiteiten: 
Na 2 keer te zijn uitgesteld gingen we op 4 juni om 10.30 uur met 17 personen van start voor 

weer een voortreffelijk georganiseerde dagfietstocht. We fietsten naar Aijen waar we 
pauzeerden met een kopje koffie, vervolgens gebruikten we onze lunch op een mooi plekje 

langs de Maas, we staken bij Bergen de Maas over en vervolgden onze route naar Geijsteren 
waar we bij café het Trefpunt genoten met koffie en vlaai en een drankje. 
Via Oostrum en Meerlo gingen we naar Swolgen voor een perfect etentje, waarna we op ons 

gemak de thuisreis via Broekhuizen aanvaardden. Een mooie dagtocht met schitterend weer. 
 

Met 45 personen vertrokken we op 14 juni om 8 uur voor onze jaarlijkse busreis, via Vaals 

waar we koffie met vlaai gebruikten reden we langs een schitterende route naar de Rursee voor 
een mooie boottocht. In Einruhr kregen we een voortreffelijke lunch voorgeschoteld, hierna 
gingen we richting Monschau waar we ca. 1,5 uur gelegenheid kregen het mooie stadje te 

bezichtigen. Op de terugweg naar Lomm maakten we weer in Vaals een tussenstop om te 
genieten van een 3 gangen menu. Rond 20.30 arriveerden we moe maar voldaan in Lomm. 
 

Vrijdag 21 juni brachten we met 27 personen een bezoek aan de hoogwatergeul en de 
nevengeul. We werden door Peter Willems van DCM helemaal bijgepraat over de herinrichting 
van het gebied langs de Maas, nevengeul gereed voorjaar 2020 en hoogwatergeul gereed 2024. 
 

In juli komt wegens de vakantieperiode geen nieuwsbrief, volgende nieuwsbrief verschijnt op 28 augustus. 
 

Bestuur KBO Lomm 


