
     

                               Roosteren 

                                    

Aan onze leden,    

 
Donderdag 17 mei a.s. organiseren we ons 
voorjaars uitstapje. We vertrekken om 08:30 uur vanaf het  
marktplein. De bus brengt ons naar Bilzen waar we het  
kasteel Alden Biesen bezoeken.  

 
 
 
 
Twee gidsen leiden ons rond. 
Helaas kunnen we in het kasteel geen koffie drinken 
en is de tijd voor een extra koffiestop tekort. 
Neem s.v.p. iets te drinken mee. We vragen na of  
we in de bus koffie kunnen krijgen. 
Om 11:30 vertrekken we naar de Bernardushoeve  
waar we lunchen. Aan deze lunch hebben we goede  
herinneringen. 

 
Rond 13:15 uur vertrekken we naar Mondo Verde.  
Drinken en een hapje zijn in de entreeprijs inbegrepen. 
In de drie uurtjes die we in het park zijn, kunt u een aantal 
paviljoens / tuinen bezoeken. 
Om 17:00 uur vertrekken we naar Hamacher in Gangelt 
voor het afsluitende driegangen diner. 
Prijs voor leden: € 55,00. 
Opgave vóór 5 mei door inlevering van het onderstaande 
strookje bij: 

- secretaris Jo Janssen, Drs.J.Lebensstraat 16  
- Jan Vanneer Oevereind 60 of  
- via email seniorenroosteren@ziggo.nl  

 
Contant betalen: op maandag 30-4 van 18:15-19:15 uur in het gemeenschapshuis of t/m 2 mei bij 
Jan Vanneer. 
Bankbetaling: vóór 5 mei de bijdrage overmaken naar NL91RABO 0144401541 t.n.v. KBO Limburg 
afd. Roosteren met de vermelding reis 17 mei 2018. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Naam  / namen _________________________________________________________________  
 
geeft / geven zich op voor de busreis van 17 mei 2018.  

 
Telefoon: 
 
Datum:______________________       Handtekening:_________________________ 
 

!!!!! ZIE OOK DE INFO OP DE ACHTERZIJDE !!!! 

Secretaris: Jo Janssen 
Drs. J. Lebensstraat 16 
6116BL Roosteren 
Telefoon:  046-4497004 

e-mail: seniorenroosteren@ziggo.nl 
 
Bankrekeningnr:  NL91RABO0144401541 
t.n.v. KBO Limburg afd. Roosteren BIC: RABONL2U 

 
Roosteren                                              
 

 

 

 

mailto:seniorenroosteren@ziggo.nl


 
Na 8 mei kunnen de nog beschikbare plaatsen ingevuld worden door niet-KBO-leden. 
De bijdrage voor niet-leden is € 60,00. 
Niet-leden kunnen hun belangstelling t/m 5 mei kenbaar maken via tel. 046-4497004 of via email 
seniorenroosteren@ziggo.nl. 
We zullen de nog vrije plaatsen invullen in volgorde van de getoonde belangstelling. 
De bijdrage zal dan zo snel mogelijk betaald moeten worden. 
                                                                     
Inbegrepen in de prijs: 

- Het busvervoer; 

- Entree en rondleiding Alden Biesen; 

- Lunch 

- Entree / drankje – hapje Mondo Verde 

- Het 3 gangen diner exclusief de drank. 

 

We wilden de flyer- en magazine bezorgers niet twee maal binnen een week de route laten lopen. We hebben 

daarom op het KBO-PCOB magazine gewacht. Let op dat het contant betalen in het gemeenschapshuis al a.s. 

maandag is en dat de inschrijving voor de reis de volgende week zaterdag sluit. 

 

 

 

De banken hebben weer naam-nummer controle. In de statuten is onze naam KBO-Limburg afdeling 

Roosteren. De banken nemen deze naam over en zullen de betalingen gericht aan KBO Roosteren weigeren. 

Gaarne de betaling overmaken op KBO Limburg afd. Roosteren. Zo voorkomt u dat de opdracht geweigerd 

en/of teruggestuurd wordt en loopt uw betaling geen vertraging op. 

 

 
We doen mee!. 
 
Ben je lid van Rabobank Westelijke Mijnstreek? Stem dan op onze club tijdens de Rabobank Clubkas 

Campagne 2018. Stemmen kan van dinsdag 8 tot en met woensdag 23 mei 2018. Bedankt voor uw stem! 

Heeft u geen internet dan kunt u uw stemkaart en uw keuze voor de verenigingen afgeven bij de secretaris Jo 

Janssen of een van de andere bestuursleden. 
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