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      Lomm, mei 2021 
 

KBO Lomm Nieuwsbrief 5-2021  

 

Beste KBO Lomm leden, 

Het is bijna eind mei, sinds 19 mei zijn de eerste versoepelingen van kracht, voor de 

vervolgstappen zie de factsheet Openingsplan van Rijksoverheid op pagina twee.  

De deelnemers van het jeu de boules groepje hebben hun activiteit met inachtneming van 

de COVID regels weer opgestart. 

Wij willen als bestuur de overige weekactiviteiten meteen opstarten als de COVID regels dit 

toelaten. Wij houden jullie hiervan per nieuwsbrief en/of e-mail op de hoogte. 

 

Onderstaand een opsomming van de geplande activiteiten tot 1 september: 
 

Vrijdag 2 juli, viswedstrijd om de KBO Wisseltrofee. Aanvang 14.00 uur, 

aansluitend koffie met vlaai op het terras bij de visvijver. Aanmelden tot 26 juni 

bij: Tiny Verspay Tel.: 0774731788, E-mail: tinyverspay@home.nl 
 

Vrijdag 3 augustus natuurwandeling in de omgeving van Fort Hazepoot te Arcen. 

Dinsdag 17 of 24 augustus dag-fietstocht (onder voorbehoud, zie vacatures!) 

Dinsdag 31 augustus excursie Leolux Blerick. 

 

Wij zijn erin geslaagd een nieuwe gyminstructeur te vinden en wel de Hr. Kees Bouwman 

uit Broekhuizenvorst. Deze kan echter alleen op maandagmorgen of op donderdagmiddag. 

Deelnemers aan het gymnastiekuurtje worden verzocht hun voorkeur te melden aan 

Jan Schuurmans, tel.:077-4731862 (ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.)  

 

Wij willen graag peilen of er voldoende belangstelling bestaat voor een tweede Jeu de Boules 

groep, leden die hierin geïnteresseerd zijn kunnen voor verdere informatie contact opnemen 

met: Jan Schuurmans, tel.: 077-4731862 of Mariet Reijmer-Poels, tel.:077-4731992. 

 

Onderstaande vacatures bij KBO Lomm staan nog steeds open: 

Bestuurslid als vervanger voor Theo Theeuwen. 

Contactpersoon senioren gym op maandagmorgen of donderdagmiddag.  

Contactpersoon fietsen op dinsdag. 

Diegenen die geïnteresseerd zijn in een van deze functies kunnen voor verdere informatie contact 

opnemen met het secretariaat KBO Lomm, 077-4732371, of e-mail: kbolomm@kpnmail.nl 

De  vacature contactpersoon kaarten en spellen op maandag wordt ingevuld door Dhr. Wim Weijs. 

Secretariaat KBO Lomm 
P/a Hanikerweg 8A 
5943 NB Lomm 

Tel.: 077-4732371 
E-Mail: kbolomm@kpnmail.nl 
Internet: lommonline.nl/verenigingen/kbo-lomm/ 
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Bestuur KBO Lomm 


