
     
                                                                   

Aan onze leden,    

 
Op dinsdag 24 mei a.s. is onze voorjaarsreis gepland.  We vertrekken om 08:30 uur vanaf het marktplein. De 
bus brengt ons naar Alphen a/d Maas waar we “De Tingieterij” bezoeken. We worden ontvangen met 
koffie/thee en koek. Daarna is er een demonstratie van het tingieten.  
  

                      
 
Opgave door middel van betaling vóór 21 april op de bankrekening die in het briefhoofd vermeld is OF 
contant door bedrag in envelop met naam vóór 21 april in de brievenbus te stoppen bij Willie Cörvers, 
Kagedaal 5 of Jan Vanneer, Oevereind 60. 
 
Heeft U als niet lid van de KBO belangstelling, dan kunt u dit aangeven bij Jan Vanneer ( tel.: 06 5254 6125) 
Deze zal op 21 april kijken of er nog plaatsen beschikbaar zijn en u bellen. 
De bijdrage voor niet-leden is € 80,00 p.p.. 
 
Zorg er s.v.p. voor dat uw betaling 21 april binnen is. Op 22 april dienen we de bus definitief vast te leggen. 
We kunnen na 22 april geen grotere bus meer bestellen. Vol is vol. 
 
We wensen alle deelnemers alvast een gezellig en ontspannen uitstapje. 
 
Het bestuur KBO-Roosteren. 

 
                                                   

Secretaris: Jo Janssen 
Pius X-hof 12, 6101 DD Echt 
Telefoon:  0475785444 

e-mail: seniorenroosteren@gmail.com 

Bankrekeningnr:  NL91RABO0144401541 
t.n.v. KBO Limburg afd. Roosteren BIC: RABONL2U 

 
Roosteren                                              
 

Vervolgens reizen we naar Moeke Mooren in 

Appeltern waar we lunchen. 

Van 14:00-16:00 uur maken we een boottocht op 

de Gouden Ham en passeren we het 

indrukwekkende natuurgebied De 

Mooringerwaarden en de pittoreske plaatsen 

Maasbommel, Megen en Appeltern. 

 

Op het einde van de middag rijden we terug naar 

Dilsen voor een diner bij Jacky Jaeken. Tussen 

20:30 uur en 21:00 uur zijn we weer in Roosteren. 

Prijs voor leden € 75,00 p.p.. 

 

De gratis servicetelefoon voor leden: 

Pensioen- en Juristentelefoon: 

030 – 3400 655 

Woensdag en donderdag van 

13:00 tot 15:00 uur. 

Denk aan ledenpas! 


