
     
                                                                   

Aan onze leden,    

 
Donderdag 13 september a.s. organiseren we ons 
najaarsuitstapje. We vertrekken om 08:00 uur vanaf het  
marktplein. De bus brengt ons naar kasteel Petite Somme  
bij Durbuy in de Belgische Ardennen. 
 

  
 
 
 
Na de lunch reizen we naar Vaals. We krijgen info over het heiligenbeelden museum Vaals in het sfeervolle 
museumcafé “De Zwarte Madonna”, waar u  ook een drankje op het ruime terras aangeboden krijgt. Hierna 
krijgen we een rondleiding door het tegenoverliggende beeldenmuseum en de benedenverdieping van het 
gerestaureerde klooster. Even na 17:00 uur vertrekken we naar Bergzicht in Vijlen voor het afsluitende 
driegangen diner. 
Prijs voor leden: € 55,00.                 (De bijdrage uit kas KBO-Roosteren is  € 5,00 per persoon) 
Opgave vóór 29 augustus door inlevering van het onderstaande strookje of telefonisch bij: 
Willie Cörvers, Kagedaal 5, tel. 06 1000 4943 

 
Contant betalen: op maandag 27-8 van 18:15-19:15 uur in het gemeenschapshuis  
Bankbetaling: vóór 27 augustus de bijdrage overmaken naar NL91RABO 0144401541 t.n.v. KBO Limburg afd. 
Roosteren met de vermelding reis 13 sept. 2018. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Naam  / namen _________________________________________________________________  
 
geeft / geven zich op voor de busreis van 13 september 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                                              
 

 

In het kasteel is een leefgemeenschap van Radhadesh. We krijgen 

een uitleg over het kasteel en zijn vroegere bewoners; bij het bezoek 

aan de tempelkamer krijgen we uitleg over het dagelijks leven en de 

gebruiken van de Radhadesh gemeenschap; als slot bezoeken we de 

bakkerij en krijgen een kleine versnapering. De bus brengt ons dan 

naar het lunchadres in Durbuy. 



 
Na 1 september 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 28 augustus kenbaar maken via tel. 06 1000 4943 
We zullen de nog vrije plaatsen invullen in volgorde van de getoonde belangstelling. 
De bijdrage maakt u dan zo snel mogelijk over. 
                                                                     
Inbegrepen in de prijs: 

- Het busvervoer; 

- Entree en rondleiding in Petite Somme; 

- Lunch inclusief twee drankjes; 

- Entree  en kopje koffie Beeldenmuseum/ museumcafé Vaals; 

- Het 3 gangen diner exclusief de drank. 

 

We reizen met een bus voor 45 personen. Deze bus heeft een toilet aan boord.  

Geef u tijdig op, want vol is vol. 

 

Alleen een opgave bij Willie Cörvers is geldig voor de bepaling van het 

aanmeldingsmoment en het verkrijgen van een voorrangspositie t.o.v. latere 

aanmeldingen. 
 


