
 

 

 

 

       
     

Lomm, december 2019 
 

 

KBO Lomm Nieuwsbrief 10-2019 
 

 

Programma december 2019 - januari-februari 2020 

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 

 
Open inloopdagen Stichting ZON, december 2019-Januari 2020 

 
Dinsdag 14 Januari open inloop PC-Tablet-GSM 

Naar aanleiding van de onlangs gehouden enquête PC – tablet - GSM organiseren we op 

14 januari m.m.v. Seniorweb  Velden een open inloop in de Pastoorshof aanvang 14.00 uur. 

Aanmelden tot 6 januari bij: Tiny Verspay tel.: 4731788 E-mail tinyverspay@home.nl 

 

Op de vrijdagen 6 dec. 2019 en 3, 17 en 31 januari 2020 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 16 januari kienen 

Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe jaar met de eerste 

kienmiddag, ook dit jaar weer zorgen de kiendames Annie en 

Tiny voor mooie prijzen. Dus spanning en gezelligheid zijn 

weer verzekerd. Kosten € 6,00 dit is voor koffie met wat 

lekkers en 2 kienkaarten, extra kienkaart € 2,50. 

Donderdag 16 januari 2020 om 14.00 uur in de Pastoorshof. 
D 

 
Vrijdag 7 februari excursie Risk Factory 

Vanaf januari 2020 opent de Risk Factory in Venlo officieel haar deuren voor 

senioren, zodat zij op een bijzondere manier (on)gezonde en (on)veilige 

situaties kunnen beleven. De scenario’s zijn, in samenwerking met betrokken 

partners en KBO Limburg, inhoudelijk afgestemd op senioren.  

KBO Lomm bezoekt Risk Factory Venlo op vrijdag 7 februari 2020 om14.00 uur. 

We vertrekken per bus om 13.30 uur vanaf het kerkplein. Kosten voor deze 

interessante middag bedragen € 12,50 per persoon dit is inclusief 

busvervoer, koffie/thee  met wat lekkers en de beleving in de Risk Factory.  

De eigen bijdrage voor KBO Leden bedraagt € 7,50 over te maken op IBAN:             

NL 17 RABO 0103303197  t.n.v. KBO Lomm    

Aanmelden tot 1 februari bij: Tiny Verspay, tel. 4731788 E-Mail: tinyverspay@home.nl 

 
Mededelingen: 

Vacature: Het bestuur zoekt een notulist(e) voor het notuleren van de ledenvergadering op 
vrijdag 6 maart 2020. Belangstellenden kunnen hiervoor telefonisch contact  opnemen met 

het secretariaat 077-4732371 of per mail: kbolomm@kpnmail.nl 
 
Terugblik activiteiten: 

7 november kienen: Ook de laatste kienmiddag was een overweldigend succes met 34 
deelnemers er was koffie met vlaai en er waren weer supermooie prijzen te winnen. 

29 november zwerfvuil: Met 36 personen hebben we langs de Lommse toegangswegen weer 
het zwerfvuil verwijderd en na afloop gezellig gekeuveld met koffie en vlaai. 
 

 
 

 Bestuur KBO Lomm  

Het KBO Bestuur wenst 

allen een zalig Kerstfeest,  

een fijne Jaarwisseling en een  

goed, gezond en gelukkig 2020 
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