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Programma september-oktober 2019 

 
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 

 

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

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

 
 
 



 

 

Dinsdag 1 oktober 

Op dinsdag 1 oktober is onze jaarlijkse bedevaart naar 

het Kapelke van Genuuj. We vertrekken om 13.15 uur 
gezamenlijk per fiets vanaf het kerkplein, of op eigen 
gelegenheid per auto. 

Eventuele meerijders betalen € 2,50 aan de chauffeur. 
Pastoor Müller draagt om 14.00 de H. Mis op en 

Piet Hegger zorgt voor de muzikale begeleiding.  
Na afloop is er koffie en vlaai in de “Genuujerie”. 
Eigen bijdrage voor deze bedevaart bedraagt € 5,00 pp. 

Aanmelden voor deze activiteit tot 27 september bij: 
Tiny Verspay, tel.: 4731788,  

e-mail: tinyverspay@home.nl 
 

Vrijdag 18 oktober 

Themamiddag Positieve Gezondheid i.s.m. KBO Limburg en Burgerkracht Limburg. 

1.Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit 
2.Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk 

3.Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst 
4.Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven 
5.Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen 

6.Dagelijks functioneren – Ik kan goed voor mezelf zorgen 
Deze 6 pijlers van positieve gezondheid worden tijdens 

deze themamiddag besproken. 
Vrijdag 18 oktober om 14.00 uur in de Pastoorshof. 
Aanmelden voor deze interessante middag tot 11 oktober bij: 

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

Open inloopdagen Stichting ZON, september-oktober 2019: 

 

Mededelingen 
 

Computercursussen najaar 2019 bij Seniorweb Velden. 

Half september 2019 starten wij weer met de computercursussen in kleine groepjes voor 
alle 40+ die ‘iets of méér’ met de computer, laptop of tablet willen doen. Tevoren is er de 

Open dag op vrijdag 30 augustus 2019 van 14-17 uur op Vilgert 21A in Velden [noord]. 
Cursussen en workshops zoals: tablet en smartphone, basiscursus, 
overstapcursus i.v.m. beëindigen van Windows 7, fotoboek-maken, 

en hoe vind je je foto’s terug. Voor andere wensen kunnen we 
bekijken wat de mogelijkheden zijn. E-mail: seniorwebVelden@live.nl 

Telefoon: 077-4721065 of www.Seniorweb.nl/Velden.  

 

Vrijdag 27 en zaterdag 28 september Beleef Plus beurs te Venray 

Regio Expo organiseert in samenwerking met KBO Limburg in de Evenementenhal in Venray 

op 27 en 28 september de Beleef Plus Beurs. Leden van de KBO kunnen zich tot 20 
september voor gratis toegangskaarten registreren op: www.kaartenbeleefplus.nl 

 
RABO ClubSupport actie 

Ook dit jaar weer houdt RABO Bank Venlo haar jaarlijkse ClubSupport Actie. Wij als KBO 
hebben hiervoor ingeschreven. De stemperiode is van 27 september t/m 11 oktober 2019 
In de volgende nieuwsbrief meer uitleg over de manier van stemmen etc. 

 
Bestuur KBO Lomm 

Op de vrijdagen 13 en 27 september en 11 en 25 oktober 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 

Leercentrum 
Velden 


