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KBO Lomm Nieuwsbrief 8-2019 
 

Programma oktober-november 2019 

RABO ClubSupport actie 27 sept. t/m 11 okt. 

KBO Lomm doet dit jaar mee aan Rabo 

ClubSupport! En elke stem is geld waard. 

Kunnen wij rekenen op die van jou?              

Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport  

Elk lid van de Rabobank mag 5 stemmen 

uitbrengen op  verenigingen en stichtingen, 

waarvan er maximaal 2 op dezelfde 

vereniging/stichting mogen worden uitgebracht. 

Je kunt stemmen van 27 sept. t/m 11 oktober. 

Draag je KBO Lomm een warm 

hart toe stem dan 2 keer op ons.  
Hulp nodig bij het stemmen? Bel voorzitter Jan Schuurmans 077-4731862. 

 

Dinsdag 1 oktober: Bedevaart 

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 

 

 
Open inloopdagen Stichting ZON, oktober-november 2019: 

Op de vrijdagen 11 en 25 oktober en 8 en 22 november 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 

 
 
 



 

 

Vrijdag 18 oktober: Themamiddag 

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 
 

Zondag 27 oktober: H. Mis 

 

Zondag 27 oktober 9.00 uur H. Mis voor de overleden 

leden van KBO-afdeling Lomm in de Parochiekerk van de 

H. Antonius Abt. 

m.m.v. Blazersensemble Fanfare Velden. 

 
Zondag 27 oktober: Swinging Sunday 

Joekskapel Tuûnke Liëger organiseert op zondag 27 oktober: 

  Gemeenschapshuis “Pastoorshof”  Lomm 14:30u – 19:00u.          

m.m.v. Tuûnke Liëger, Christel Roulaux en de AB-Band 

 

Donderdag 7 november: kienen  

Alweer de laatste kienmiddag in 2019, dus de 

laatste kans om een van die mooie prijzen te 

winnen. Deze middag is er koffie met vlaai, het 

belooft een oergezellige kienmiddag te worden. 

Donderdag 7 november 14.00 uur 

Locatie: Pastoorshof, Kapelstraat 19  

 

Vrijdag 29 november: zwerfvuilinzameling 

Vrijdag 29 november gaan we weer zwerfvuil 

inzamelen. We rekenen op jullie allemaal om de 

invalswegen van Lomm weer schoon te krijgen.  

Aanvang 13.00 uur vanaf de Pastoorshof. 

Na afloop gezellig samenzijn in de foyer van de 

Pastoorshof, met koffie/thee en vlaai.  
 

Aanmelden voor deze milieuvriendelijke activiteit tot dinsdag 26 november bij: Tiny 

Verspay, tel.: 077-4731788, e-mail: tinyverspay@home.nl 

 

Bij deze nieuwsbrief is een enquête over het gebruik van computer, laptop, tablet en GSM 
bijgevoegd, wilt u deze invullen en inleveren bij het secretariaat KBO Lomm, Hanikerweg 8a. 
 

Bestuur KBO Lomm  


