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PASEN  2021. 

 
Beste dames en heren, leden van de KBO afdeling Lomm.  

 
Tradities moet je eigenlijk behouden en koesteren, maar om ieder jaar op  

deze manier Pasen te vieren is minder. 
 

Toch wil het bestuur ook nu weer graag bij jullie binnen komen. 

 
Met een leuke surprise willen we onze leden verrassen. Kijk gauw: iets sfeervols om 

op te eten en een klein geluks-doosje met, als je het goed doet, een groots resultaat. 
 

Wij, wensen jullie als bestuur van KBO Lomm allen een gezellige en zonnige Pasen 2021. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Bestuur KBO afdeling Lomm 
 

Annie-Tiny-Jan-Wim-Koos-Leo 
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Nieuws van de activiteitencommissie. 

Het is inmiddels eind maart en we zitten nog steeds in een lockdown. Van het 

jaarprogramma hebben we tot nu toe alleen  de zwerfvuilinzameling kunnen doen. 

Door de programmacommissie zijn onderstaande activiteiten verplaatst naar een nieuwe  

datum, later dit jaar, in de hoop dat deze dan wel doorgang kunnen vinden. 

 

Ledenvergadering, van 26 februari naar september (precieze datum nog niet bekend.) 

Excursie Aerdehof Blerick, van zondag 18 april naar zondag 12 september. 

Natuurwandeling, van vrijdag 23 april naar dinsdag 3 augustus. 

Excursie Leolux Blerick, van 8 juni naar dinsdag 31 augustus. 

Busreis, van 18 juni naar vrijdag 10 september. 

Dit alles natuurlijk indien mogelijk met de RIVM maatregelen. 

Wanneer de weekactiviteiten weer opgestart worden hangt af van RIVM maatregelen. 

 

Vacatures bij KBO Lomm: 
 

Contactpersoon fietsen op dinsdag  
 

Door het overlijden van ons medebestuurslid Theo Theeuwen zijn de volgende 
vacatures ontstaan: 

Bestuurslid. 
Contactpersoon kaarten en spellen op maandag. 

Contactpersoon senioren gym op donderdag. 
Diegenen die geïnteresseerd zijn in een van deze functies kunnen voor verdere informatie, 

contact opnemen met het secretariaat KBO Lomm 077-4732371, kbolomm@hetnet.nl 
 

Terugblik activiteiten: 

Op 26 maart hebben we conform de 

coronaregels met 32 leden het zwerfvuil 

langs de maas en de toegangswegen naar 

Lomm ingezameld, het resultaat was ook 

deze keer overweldigend (zie foto). 

Alle deelnemers aan deze activiteit, dank 

voor jullie geweldige inzet. 

 

Bestuur KBO Lomm 


