
             

             

 

 
 

 
 
Beste leden, 
     
We nodigen iedereen uit voor onze paasviering op 
donderdag 22 maart a.s.. 
We starten om 17:30 uur met de eucharistieviering 
opgeluisterd door ons zangkoor Poco Animato. 
Hierna gaan we verder met koffie en broodjes en een ei. Jan Sanders heeft een korte 
voordracht, waarna we op veler verzoek 5 rondjes kienen. In de pauze is er koffie met 
vla. De loterij sluit de avond af. 
 
De zaal gaat open om 17:00 uur. 
 
U kunt zich aanmelden vóór zondag 18 maart bij: 
Willie Cörvers 06 1000 4943 
Jan Vanneer 06 525 46 125 
of via email: kboroosteren@gmail.com 
 
Let op de wijziging in opgaveadressen! 
 
 
Wij kijken uit naar een sfeervolle, gezellige paasactiviteit. U komt toch ook? 
 

 
 

 
 

Kijkt u ook op de achterzijde van deze flyer? 
We rekenen op u.  

 

 

 

Roosteren 

 

Secretaris: Jo Janssen, Drs. J. Lebensstraat 16, 

6116BL Roosteren, telefoon 046-4497004,   

email: seniorenroosteren@ziggo.nl 

Bankrekening: NL91RABO0144401541 

t.n.v. KBO Limburg – Afdeling Roosteren 

BIC: RABONL2U 
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Beste leden, 

Op de jaarvergadering heeft onze nieuwe voorzitter Willie Cörvers reeds aangegeven, dat 

we met zijn allen een vereniging vormen. 

Een seniorenvereniging floreert als alle leden, die dat nog kunnen, een steentje bijdragen. 

Veel leden dragen reeds op een of andere wijze bij aan het goed laten draaien van de KBO-Roosteren. Daar 

zijn we heel blij mee en trots op. 

 

Toch zijn er enkele knelpunten, die we graag willen oplossen. 

- Het bestuur telt momenteel 5 leden. Er zijn nog twee vacatures. Graag zien we dat deze vacatures 

ingevuld worden. Denk er eens over na of u het bestuur wilt komen versterken. 

- Met 5 bestuursleden kunnen we de vereniging draaiende houden, als we voldoende vrijwilligers voor 

de diverse taken hebben. Voor sommige taken zijn er echter te weinig vrijwilligers. 

We zoeken uitbreiding van de vrijwilligersgroep voor: 

• Het bezorgen van het KBO-PCOB Magazine( de vroeger Nestor) en de flyers - 12 keer per jaar bij 

ongeveer 20 adressen. 

• Het verkopen van de loten van de Jacobusmarkt. Eind juni verkoopt u in uw wijk de loten. 

• Kelneren tijdens de ledenavond. Graag hebben we nog een of twee vitale personen die op 

ledenavonden de mensen van een drankje willen voorzien. 

• Een of twee leden voor de verkoop van kienkaarten, loten en penningen. U bent dan 35 minuten 

voor aanvang van de ledenavond aanwezig en wordt ingezet tot de aanvang van de ledenavond. 

• Vrijwilligers voor de Jacobusmarkt – ’s morgens opbouw terras, overdag hulp bij de bediening e.d.. 

 

Een bestuurslid verzorgt momenteel het vervoer van een aantal personen die slecht ter been zijn naar 

de ledenavonden. Zijn er nog leden, die toch met de auto komen en bereid zijn een of meerdere leden 

mee te nemen? We horen het graag.  

 

Gaarne alle reacties naar onze voorzitter Willie Cörvers ( 06 1000 4943). 

We rekenen op uw steun. 

 

Secretaris:     Jo Janssen, Drs. J. Lebensstraat 16, 6116BL 

Roosteren,  046-4497004,  seniorenroosteren@ziggo.nl 

Bankrek.: NL91RABO0144401541 t.n.v. KBO Limburg – 

afd. Roosteren 

BIC: RABONL2U 
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