
Dagtocht 14 juni 2022 

Beste KBO-leden, 

zoals eerder al aangekondigd organiseren we weer een dagtocht en wel op 14 juni 
a.s. Deze dag was al gepland voor 2020, maar kon vanwege corona toen niet 
doorgaan. We hopen op een grote deelname nu de dreiging van corona achter ons 
ligt en we weer veilig met de bus kunnen reizen. 

Programma 

Vertrek om 8.50 uur vanaf het Kerkplein. Wouter Martens zal ons deze dag weer 
vervoeren. We rijden naar Roermond, waar we aan het Munsterplein koffie of thee 
met heerlijke vlaai krijgen geserveerd. 

Vervolgens worden we vanaf daar meegenomen voor een stadswandeling door het 
centrum van Roermond. We hebben ervoor gekozen om naast de gewone 
stadswandeling ook een wandeling te regelen voor de leden die liever een kortere, 
wat minder energie vragende, rustigere, wandeling willen maken. Op de 
aanmeldingsstrook hieronder kunt u uw voorkeur aangeven, dan weten wij hoe we 
de gidsen moeten bestellen. 

De goed verzorgde lunch zullen we ook weer bij ‘Munsterhof’ gaan gebruiken. 
Daarna wandelen we op ons gemak naar de Maas, waar we een rondvaart krijgen 
over de maasplassen. Deze rondvaart duurt ca. 70 minuten. 

Na terugkomst kunt u zelf uw tijd invullen totdat we ons weer verzamelen op het 
Munsterplein waar u een consumptie wordt aangeboden. De terugreis is voorzien 
voor rond 17 uur. 

We sluiten de dag af met een heerlijk dinerbuffet, inc. 2 consumpties, bij 
Wouterbergen. De kosten voor deze dag bedragen slechts € 60,-- per persoon.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgavestrook, in te leveren in de KBO-brievenbus in de Bunt.  

Opgeven vóór 3 mei. Betaling op NL66 RABO 0148 1027 35 tnv. KBO. 

Naam……………………………………………   Adres…………………………………….      

Aantal personen Օ 1 of Օ 2  ( uw keuze aankruisen, ook hieronder)  

Ik neem deel aan: Օ  De normale stadswandeling      

   Օ  De lichtere stadswandeling 

Het is ook mogelijk om alleen maar aan het afsluitende dinerbuffet deel te nemen. 
De kosten hiervoor bedragen € 20,-- p.p.  


