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KBO Lomm Nieuwsbrief 9-2019 
 

Programma november-december 2019 

 
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 

 

Open inloopdagen Stichting ZON, november-december 2019: 

Op de vrijdagen en 8 en 22 november en 6 december 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 20 december: Adventsviering  

 

Onze traditionele adventsviering wordt gehouden op vrijdag 20 december a.s. in 

Gemeenschapshuis de Pastoorshof, aanvang 14.00 uur. 

 
Voorlopig programma: 

14.00-14.45 Adventsviering m.m.v. Pastoor Müller, Piet Hegger zorgt voor de muzikale  

                  omlijsting en enkele leden van onze vereniging verzorgen de voordrachten. 

14.45-15.00 Pauze met koffie/thee en kerstbrood. 

15.00-16.30 Optreden Troubadour Tonny Wijnands uit Deurne. 

16.30-17.30 Afsluiting met koffie/thee en belegde broodjes. 

Eigen bijdrage voor deze stemmige middag € 5,00 pp, te betalen bij binnenkomst. 

Aanmelden tot 14 december bij Tiny Verspay Tel.: 4731788 E-mail: tinyverspay@home.nl 

 
Terugblik activiteiten: 
12-9:  Kienen zeer gezellige en geslaagde kienmiddag met 29 deelnemers. 

20-9:  Boottocht met de Filia Mosae, mede dankzij het schitterende weer een mooie tocht      

          over de  Maas vanuit Well richting Aijen tot bij de hoogwatergeul, vandaar naar het 
          Leukermeer tot aan de sluis naar het Reijndersmeer en terug naar de aanlegsteiger 
          in Well. Voor 50 leden een bijzondere belevenis die voor herhaling vatbaar is. 

28-9:  Bemannen serviceposten Limburgs Mooiste Noord, dit jaar bemanden we 2 posten met  
          totaal 5 personen, in Gennep voor wielrenners 200 km en Well voor mountainbikers.   
          Opbrengst voor onze clubkas € 201,00. 

27-9:  Rabobank ClubSupport: de uitslag van deze actie wordt op 1 november bekengemaakt. 

1-10:  Bedevaart “Kapelke van Genuuj” 30 personen namen deel aan deze bedevaart naar 
          Genooi, De H. Mis werd opgedragen door Pastoor Muller voor de muzikale invulling  
          zorgde Piet Hegger, na afloop was er koffie met vlaai in de “Genuujerie”. 

18-10: Themamiddag positieve gezondheid: met de factoren Lichaamsfuncties, Kwaliteit van   
          leven, Zingeving, Mentaal welbevinden, Meedoen en Dagelijks functioneren maakten  
          we o.l.v 2 instructrices van Burgerkracht Limburg, ons eigen spinnenweb van positieve  

  gezondheid. Aan de hand van het spinnenweb kun je zien hoe positief gezond je jezelf voelt. 

23-10:  Besturendag KBO Regio: Dit jaar nam het bestuur met 6 personen deel aan deze dag. 

 We bezochten Museum de Locht in Melderslo waar we een presentatie kregen over het 

 ontstaan van het museum, waarna iedereen vrij kon rondwandelen en de verschillende  

 thema’s kon bekijken, om 17.30 uur werd de dag afgesloten met een warm/koud buffet.  

 

 Bestuur KBO Lomm  


