
     

                               Roosteren 

                                    

Aan onze leden,    

 
 

De eerste twee ledenactiviteiten van 2022 zijn geannuleerd. We hebben de 
jaarvergadering gepland voor 24 maart  - let op: dat is een week later dan vermeld in 
de kerstflyer van 2021. Op 7 april willen we onze paasactiviteit  organiseren. 
 
We verzoeken u de contributie voor 2022, te weten € 22,50 per persoon voor 1-3-
2022 over te maken naar onze bankrekening, NL91RABO 0144401541 t.n.v. KBO 
Limburg afd. Roosteren. 
Contant betalen is mogelijk op maandag 21 februari van 18:30 tot 19:15 uur in het 
gemeenschapshuis. 
 
In het kader van Bewegen voor Ouderen ontvangen de seniorenverenigingen een 
vast subsidiebedrag per jaar. Alle seniorenverenigingen uit Echt-Susteren zijn 
vertegenwoordigd in de Koepel Senioren, die het beleid voor de besteding van de 
subsidie vaststelt. Menswel is het uitvoerend orgaan.  
De meeste kosten voor huur van de locaties en 
de sportinstructeurs worden van de subsidie betaald. 
De deelnemers betalen een kleine bijdrage. 
Het volksdansen, de gym en de yoga in Roosteren 
vallen onder bewegen voor ouderen.  
Ook is een zwemactiviteit in het Zwembad van 
Echt mogelijk. 
Voor meer info kunt u altijd contact op nemen met Mariëlle Moors van Menswel.  
Het algemene telefoonnummer van Menswel is 0475 484 848. In een volgende flyer 
zullen we aangeven bij welke activiteiten er momenteel nog ruimte voor nieuwe 
aanmeldingen is. 
 
Op maandagmiddag draait er een huiskamer in het gemeenschapshuis. Voor meer 
info kunt u contact opnemen met Hilda Feron - 046 449 1127. 
 
KBO-leden kunnen op dinsdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur een kaartje leggen in 
het gemeenschapshuis.  
 
Nu we binnen afzienbare tijd verlost worden van de beperkingen in het kader van 
corona, is het wellicht iets voor u om aan een van bovenstaande activiteiten deel te 
nemen.  
 
 
 
Op de achterzijde vindt u nogmaals het jaarprogramma voor 2022. 
 

Secretaris: Jo Janssen 
Pius X-hof 12, 6101 DD Echt 
Telefoon:  0475 785 444 

e-mail: seniorenroosteren@gmail.com 

Bankrekeningnr:  NL91RABO0144401541 
t.n.v. KBO Limburg afd. Roosteren  
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Het jaarprogramma voor 2022 (voorzover nu bekend) 
 
De ledenavonden: 
 

- Donderdag 24 maart – Jaarvergadering 
- Donderdag 7 april – paasavond 
- Donderdag 19 mei bustocht 
- Donderdag 16 juni  
- Zondag 14 augustus – Jacobusmarkt 
- Donderdag 15 september bustocht 
- Donderdag 13 oktober  
- Donderdag 17 november 
- Donderdag 15 december – kerstavond 

Alle avonden starten om 17:30 uur. Wijzigingen in data en aanvangstijdstip worden gemeld in 
de flyer, die u voorafgaande aan een activiteit ontvangt. 
 
Fietstochten onder voorbehoud: 
 
Donderdag 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 september. 
Start telkens om 13:00 op de Markt. 
 


