
 

 

 

Aan onze leden, 

Deze keer geen uitnodiging voor een ledenactiviteit op korte termijn. Onze volgende 
algemene ledenactiviteit is de septemberreis waarvan u op de achterzijde de info vindt. 

De Jacobusmarkt is op 14 augustus a.s.. 

Steunt u onze vereniging ook met een  

Bezoekje aan de markt en een drankje of 

een stuk vlaai in het gemeenschapshuis? 

U kunt ook nog een kraam reserveren 

via www.org-vac.nl. 

Een kraam kost € 30,00. 

 

We danken alvast al onze medewerkers voor hun inzet bij de verkoop van de loten van de 
Jacobusloterij en hun inzet voor de komende Jacobusmarkt. 
De uitslag van de Jacobusloterij hangt op 14 augustus op in het gemeenschapshuis. Vanaf 
maandag 15 augustus ook bij supermarkt Courage. Daarnaast vindt u de uitslag ook in het 
contactblad en het waekblaad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen jullie allen een fijne vakantie toe. 

Blijf gezond dan zien we elkaar weer in september of oktober. 

HET BESTUUR KBO-ROOSTEREN.                                        Zie achterzijde voor de septemberreis. 

Secretaris: Jo Janssen, Pius X-hof 12, 6101DD, Echt  

tel: 0475 785444  mail: seniorenroosteren@gmail.com 

Bankrekening: NL91RABO0144401541 

t.n.v. KBO Limburg – Afdeling Roosteren BIC: RABONL2U 

 
Roosteren 

 

 

http://www.org-vac.nl/


 

Beste leden, 

Op donderdag 15 september a.s. gaan we met de gids Paul de Wit uit Spaubeek naar de 
Rursee in de Eifel. 

Het  programma is als volgt gepland: 

09.00 vertrek vanaf markt te Roosteren 

11.00 aankomst te Rurberg aan de Rursee, koffie en kuchen, beentjes strekken aan de oever van 

het meer, eventueel bezoekje aan natuur info-centrum  

12.00 boot naar Schwammenauel 

12.50 met de bus van Schwammenauel naar Heimbach 

13.30 aankomst te Heimbach, met gezamenlijke korte wandeling naar de burcht [ met lift 

omhoog is mogelijk] 

13.45 lunch in Burg Heimbach (kop koffie of thee, 2 halve broodjes kaas/ham, kop 

tomatensoep) 

14.30 bezoek aan de burcht van Heimbach, tijd voor een terrasje pikken en/of bezoek aan de 

schitterende bedevaarts-kerk met prachtige religieuze kunst 

15.00 vertrek met de bus naar Kornelimünster, een schilderachtig stadje nabij Aken met 

eeuwenoude huisjes  

16.00 korte wandeling rond de abdij en eventueel bezoek aan de abdijkerk Kornelimünster 

en/of terrasbezoek 

17.15 vertrek naar Aken voor etentje inclusief 1 consumptie 

19.45 retour naar Limburg 

20.30 aankomst in Roosteren 
 

Inschrijven bij Jan Vanneer, telefoon 046 449 1188 of 06 5254 6125, email: 
jan.vanneer@home.nl zo spoedig mogelijk maar altijd vóór 1 augustus. Betaling via de bank 
voor 1 augustus  NL91RABO0144401541 t.n.v. KBO Limburg of contant op 1 augustus van  
18:30 – 19:30 uur in het gemeenschapshuis. 
Prijs: € 65,00 per persoon.  

Niet-leden kunnen hun belangstelling bij Jan Vanneer kenbaar maken. Als er na 1 augustus 
nog plaatsen beschikbaar zijn, worden deze door Jan in volgorde van vooraanmelding gebeld. 
Prijs voor niet leden is € 70,00. 

            Burcht Kornelimünster                                                                    Heimbach 
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