
  

   

 

Nieuwsbrief Onsmagazine  

september 2021 week 35 

Ledenmagazine Ons heeft een eigen website: Onsmagazine.nl 

Lees alle artikelen online waar u maar wilt! 

 

Welkom! 

Dit is een tweewekelijkse nieuwsbrief met een selectie aan artikelen uit de Ons, vanuit de 

website van Onsmagazine. Wilt u zich in- of uitschrijven of uw e-mail wijzigen kijk dan 

onderaan deze nieuwsbrief. 

 



  

  

  

 

Een dramaserie die schuurt aan alle 

kanten 
 

 

Omroep MAX komt dit najaar met Maud en Babs, een nieuwe dramaserie over 

een dementerende moeder en haar mantelzorgende dochter. Babs, de moeder, 

wordt gespeeld door Loes Luca. Haar dochter Maud wordt vertolkt door Rifka 

Lodeizen. Beide actrices vertellen over hun rol in de serie en de 

overeenkomsten met hun eigen ervaringen.  

 

lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=136a8c1d88&e=20dc372863


 

 

Nieuw 

belastingstelsel: 

persoonlijke korting 

voor iedereen 

Corrie van Brenk ''We moeten van 

die toeslagen af en het moet 

simpeler" 

Ons belastingstelsel is complex. 

Bijna niemand doorziet de wirwar 

van regeltjes, kortingen, aftrekposten 

en toeslagen nog. Daarom pleit 

KBO-Brabant voor een eenvoudiger 

stelsel. Zo’n stelsel zou kunnen zijn: 

een persoonlijke korting voor 

iedereen. 

 

lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=2ab38deff9&e=20dc372863


 

 

Doe een Huistest en 

blijf veilig en 

comfortabel wonen 

We blijven steeds langer thuis 

wonen. Soms kan een woning door 

kleine aanpassingen al veiliger en 

comfortabeler worden. Bent u 

benieuwd wat er mogelijk is in uw 

huis? Dan kunt u gratis een Huistest 

laten doen. De woonadviseurs van 

KBO-Brabant helpen u daar graag 

bij. 

 

lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=6688c86155&e=20dc372863


 

 

Partners uitsluiten bij 

schenken en nalaten 

 

Wie de kinderen een fors bedrag wil 

schenken of via de erfenis nalaten, 

wil soms niet dat dat geld ook 

eigendom van de schoonzoon of -

dochter wordt. Het is mogelijk 

partners buiten de schenking of 

erfenis te houden met een 

zogeheten uitsluitingsclausule. Oud-

notaris Peter van Dongen legt uit 

hoe dat in z’n werk gaat. 

 

lees verder  
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