
 

 

 

Aan onze leden, 

We nodigen U uit voor de ledenbijeenkomst op donderdag 19 april a.s. 

Aanvang: 17:30 uur. Zaal open 17:00 uur. 

Programma: 

- Koffietafel 

- Huldiging en korte info over fitheidstest 3 mei en valpreventie 

- Enkele rondjes kienen 

- Pauze met koffie en vlaai 

- Damesgroep Ut Overgerdien – 2 keer 40 minuten optreden 

- Loterij 

 
Ut Overgerdien zijn 6 dames, die het publiek verrassen met liedjes, gedichten en 
sketches. Vaak humoristisch maar ook de minder prettige momenten van het leven 
krijgen hun plek. 

Opgave vóór zondagavond 15april bij: 
Jan Vanneer 06-525 46 125  
Willie Cörvers 06-1000 4943 

Email: kboroosteren@gmail.com 
 

We wensen u een gezellige avond. 
 

We bedanken de vrijwilligers, die zich opgegeven hebben. Hartstikke fijn dat u ons wilt helpen. 
Binnenkort vernemen jullie meer van ons. We zoeken nog een aantal verkopers voor de loten 
van de Jacobusloterij eind juni. Meld u s.v.p.bij Willie Cörvers. 
Van 10 tot en met 23 mei kunt u weer stemmen op de KBO-Roosteren bij de Rabo-Clubactie. 
In de volgende flyer ontvangt u meer info. 
Een maal per maand draait in de Foroxcity Filmarena op zondag om 11:00 uur een film 
speciaal geselecteerd voor de senioren. Op vertoon van het KBO-pasje kunt u voor €5,50 deze 
film bezoeken. Informatie hangen we op in de hal van het gemeenschapshuis.    
Op de achterkant vindt u info over de Limburgse Middig in Deetere. 

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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Geachte mevrouw/meneer, 
  
Hierbij sturen wij een bericht van onze schutterij St. Stephanus uit Dieteren. Dit jaar in 2018, 
bestaat onze vereniging alweer 180 jaar. Dit jubileum willen we uiteraard niet zomaar voorbij 
laten gaan. Daarom organiseren wij van 1 t/m 3 juni een feestweekend.  
Net als bij de vorige jubileumeditie in 2013, willen we op vrijdag 1 juni ook weer een Limburgse 
middag organiseren. Deze middag zal geheel in het teken staan van Limburgse artiesten die 
voor jullie willen optreden. Het programma begint om 13:15 en zal om 17:00 afgelopen zijn. 
Tijdens dit gezellige evenement zullen we onze feesttent geheel inrichten met tafels en 
zitplaatsen, zodat jullie lekker kunnen genieten van o.a. de volgende optredens: 

-          Oldtimer Muzikanten 
-          Fer Naus 
-          Spik en Span  
-          Volle Pulle 
-      Frans Theunisz 

  
Om de gezellige sfeer te versterken zal het geheel worden gepresenteerd door Karel Fiddelers.  
Ook zal er een loterij worden verzorgd met veel prijzen die bij iedereen in de smaak zullen 
vallen.  
Het is dan ook erg fijn dat we kunnen aankondigen dat we de entreeprijs hebben kunnen 
vastzetten op €7,50. Hiervoor krijgt men buiten het bovengenoemde programma een gratis kop 
koffie met een heerlijk stuk Limburgse vlaai.   
 
 
Entreekaarten kunnen besteld worden via: 
 

Limburgsemiddigdeetere@hotmail.com  of  tel.: 046-4493085 

 

Wij hopen jullie te mogen begroeten op vrijdag 1 juni op de sjöttewei. 
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