
 
 

 

Aan onze leden, 

De beperkingen ter voorkoming van besmetting met corona zijn nog niet voorbij, ze zijn 
onlangs nogmaals uitgebreid. 
De meesten van ons zullen het laatste jaar wel op een of andere wijze met deze voor de 
senioren zo gevaarlijke ziekte in aanraking zijn gekomen. We hebben mogelijk 
familieleden, kennissen, vrienden, bekenden, clubgenoten e.d. verloren, die de besmetting 
niet overleefd hebben. 
De beperking van de contacten doet vele senioren pijn. De vereenzaming is vaak ongewild 
toegenomen. 
We denken aan jullie en hopen dat jullie het nog enkele maanden kunnen volhouden. 
Er is licht aan het einde van de tunnel. Wanneer we allemaal gevaccineerd zijn is het ergste 
leed overwonnen. Nog even niet opgeven! 
 
Na de volgende bestuursvergadering zullen een volgende flyer uitbrengen. We weten nu 
nog even niet of dat februari of maart wordt. 
We wensen jullie veel kracht toe om de opgelegde beperkingen te overwinnen. 
 
Met vriendelijke groet,                      
 
Het Bestuur KBO-Roosteren. 
 
Nog even iets anders. 
Momenteel loopt er een glasvezelcampagne voor de dorpen van Echt-Susteren. Als KBO-bestuur  vragen 
we uw aandacht voor deze ontwikkeling. Glasvezel in de dorpen biedt veel toekomstige mogelijkheden en 
niet alleen voor de jongeren. Denk bijvoorbeeld aan persoonsalarmering, bewaking van uw gezondheid en 
betere mogelijkheden voor beeldbellen. Het zelfstandig thuis blijven wonen wordt door eenvoudige 
toepassingen van  de moderne communicatiemiddelen langer mogelijk. Enige jaren geleden is er door 
gebrek aanbelangstelling geen glasvezel in Roosteren aangelegd. Het zou jammer zijn als door gebrek aan 
belangstelling dit nu weer zou gebeuren. Wil Roosteren meer leefbaar blijven, dan dient het dorp niet van 
deze nieuwe ontwikkeling verstoken te blijven. Voor realisering van een en ander redden de jonge 
mensen van Roosteren het niet zonder de steun van de mensen van 50 plus en ouder.  
Het KBO-bestuur wil geen financieel voordeel met uw keuze behalen. Opgave voor deelname aan het 
glasvezelproject via het KBO-bestuur is daarom niet mogelijk. Wanneer u dat wenst kunt u wel bij andere 
Roosterse verenigingen terecht.  
Wanneer u rekening houdend met het bovenstaande een afgewogen keuze maakt voor wel of geen 
deelname aan het project, hebben wij als KBO-bestuur ons doel bereikt.  
 
Vanaf 1 februari 10:00 uur kunt u weer op L1 naar “ Limburg in Beweging” kijken. Nu worden er ook 
voedingsadviezen toegevoegd.  
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