
 

 

 

 

       
     

Lomm, maart 2020 
 

KBO Lomm Nieuwsbrief 2-2020  

 

Programma maart-april 2020 

Vrijdag 6 maart 14.00 uur algemene ledenvergadering 

De ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 6 maart a.s. in de Pastoorshof. 

 De uitnodiging/agenda voor deze vergadering en de 

notulen van de ledenvergadering van 22 februari 2019 zijn 

reeds bij u thuisbezorgd.  

Leden die zich beschikbaar willen stellen als kandidaat-

bestuurslid kunnen dit tot een kwartier voor aanvang van de 

vergadering kenbaar maken aan de bestuurstafel. 

Aansluitend aan de ledenvergadering is er een optreden 

van Turbo Toos en Super Stien. 

 

Donderdag 12 maart Kienen 

Op donderdag 12 maart gaan we weer met z’n allen 

kienen, ook deze keer weer zorgen Annie en Tiny voor 

mooie prijzen en koffie met wat lekkers, het belooft 

weer erg gezellig en spannend te worden en natuurlijk 

hopen we dat ook deze keer de mannen weer meedoen. 

 
Aanvang: 14.00 uur 
Locatie: Gemeenschapshuis Pastoorshof 

 

Vrijdag 20 maart Zwerfvuilinzameling 

Ook in 2020 kunnen we weer aan de slag met het 

zwerfvuil inzamelen en wel in maart en november. 

We starten op vrijdag 20 maart om 13.00 vanaf de 

Pastoorshof, ook dit jaar wordt de eerste keer ook 

langs de maasoever ingezameld, we kunnen dus 

wel wat extra handjes gebruiken. Na afloop is weer 

het traditionele keuveluurtje met koffie en vlaai. 

 

Aanmelden tot 12 maart bij: Tiny Verspay, Tel: 0774731788, 

                 E-mail: tinyverspay@home.nl 

 

Secretariaat KBO Lomm 
P/a Hanikerweg 8A 

5943 NB Lomm 
Tel.: 077-4732371 

E-Mail: kbolomm@kpnmail.nl 
Internet: lommonline.nl/verenigingen/kbo-lomm/ 

 

 
 



 

 

Venloop Seniorendag 

Op donderdag 26 maart worden de senioren weer in het zonnetje gezet tijdens Seniorendag 

2020! In samenwerking met KBO Limburg, SOB Venlo en dementievriendelijk Venlo staat er 

een tjokvol programma op de planning, met dit jaar het thema 'dementie vriendelijk'. Deze 

“beleefdag” voor senioren bevat een actief maar zeker ook een informatief karakter, maar 

bovenal zult u de hele middag vermaakt worden. Kortom een dag van gezellig samenzijn! 

Deelnemen kan al vanaf € 6.50 inclusief een kopje koffie en een 

heerlijk stuk vlaai. KBO leden krijgen een korting van € 1,00 

Aanmelden, https://www.venloop.nl/inschrijven-seniorendag 

 

Vrijdag 17 april excursie Franz Pfanner Huis Arcen 

Vrijdag 17 april brengen we onder het motto “gluren bij de 
buren” een bezoek aan het Franz Pfanner Huis te Arcen.  

Aanvang excursie 14.00 uur. Vertrek om 13.30 uur per 
fiets vanaf het kerkplein of op eigen gelegenheid per auto, 
meerijders betalen € 2,50 aan de chauffeur. 

Eigen bijdrage voor excursie met koffie en vlaai € 5,00 
We krijgen uitleg over het ontstaan van het Franz Pfanner Huis, daarna bezoeken we de 

lopende tentoonstelling over de Maasduinen. Er kunnen slechts 23 personen deelnemen, dus 
snelle aanmelding is geboden voor deze interessante activiteit. 
Aanmelden tot 10 april bij: Tiny Verspay, Tel. 4731788, E-mail: tinyverspay@home.nl 

 

Open inloopdagen Stichting ZON, maart-april 2020 

 

Ticketcontrole bij de André Rieu concerten 2020 in Maastricht: 
Ook dit jaar heeft de Harmonie St. Antonius ons weer uitgenodigd mee te helpen met de 

ticketcontrole tijdens de André Rieu concerten komende zomer. Dit jaar zijn de concerten op 
2,3,4,5 en 9,10,11,12 en 16,17,18,19 juli. Vertrek in Lomm 13.00 uur.  

Lijkt het je ook leuk om mee te gaan naar het “gezelligste plein van Nederland” meld je dan 
aan en draag zo een financieel steentje bij voor onze vereniging: KBO-afdeling Lomm. 
Aanmelding, reacties en informatie: Jan Schuurmans, 

Telefoon: 06-14649342, E-mail: schuurmans.jan@kpnmail.nl 
 

Belastinginvuller: Ons medelid Jac. Ewalts heeft zich bij KBO Limburg aangemeld als 

belastinginvuller en de opleiding voltooid. Heeft u problemen met uw belastingaangifte,  
neem dan contact op met Jac Ewalts. Tel.: 06 51365071, E-mail: j.ewalts@home.nl  
 

Seniorweb Velden Computerspreekuur 
Gratis computerspreekuur door Seniorweb Velden op 10 en 24 maart, 14 en 28 april, 12 en 26 
mei van 9.30-11.30 uur in de bibliotheek van BMV de Vilgaard, Schandeloseweg 1, Velden.  
 

Terugblik Activiteiten: Op 7 februari bezochten we de onlangs geopende Risk-Factory in 
Venlo. Om 13.30 uur werden we met een bus afgehaald en meteen na het uitstappen werden 

we al in de veiligheids-modus gezet, we moesten nl. precies via de uitgezette lijnen naar de 
ingang lopen. We werden ontvangen met koffie en direct op het verkeerde been gezet door het 
invullen van een formulier met allerlei gegevens die volgens de AVG niet mogen worden 

gevraagd. Daarna kregen we in de Factory informatie over 112 bellen, veiligheid in huis 
brandbeveiliging, en verkeersveiligheid.   

Ook werden we geïnformeerd over de risico’s van internet en e-mail (phishing). Na deze zeer 
leerzame en interessante middag werden we weer met de bus naar Lomm gebracht. 
 

Bestuur KBO Lomm  

Op de vrijdagen 13 en 27 maart en 10 en 24 april 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 


