
     

Februari 2022, week 8 

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,  

belangenvereniging van 120.000 senioren in Brabant. 

Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom! 

 



 

Voor inschrijven/uitschrijven/e-mail wijzigen: 

kijk onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 

Teken petitie Stop regeldruk 

KBO-Brabant is samen met andere vrijwilligersorganisaties een 

petitie gestart: Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in 

besturen. Als u zich kunt vinden in deze oproep, teken dan de petitie! 

 

Vrijwilligers in besturen lijden onder onnodige overregulering. Denk 

aan registratie in het UBO-register, het verplicht aanpassen van 

statuten aan de WBTR of vragen van banken vanwege het ‘risico’ op 

witwassen of terrorismefinanciering. De overlast maakt het 

vrijwilligerswerk soms zelfs onmogelijk. 

 

Wij stuurden alle Afdelingen en Kringen hier al een mail over. 

 

Klik hier om de petitie te ondertekenen: 

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=0937e842cd&e=164a7e698c


 

Meer info? 

In dit document vindt u meer achtergrondinformatie. 

 

 

 

 

Even geen alcohol? 

Ferd Raaijmakers, oud-huisarts, KBO-lid en mede-initiatiefnemer van 

de alcoholvastentijd roept alle Brabanders (jong en oud) op om na 

carnaval 40 dagen niet te drinken. Hij doet deze oproep namens dr. 

Rob Bovens van IkPas en namens seniorenvereniging KBO-Brabant. 

Lees hier het hele bericht. 

Misschien kunnen Afdelingen dit initiatief onder de aandacht brengen 

van leden, bijvoorbeeld door het te plaatsen op hun eigen websites? 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=6d99aad8af&e=164a7e698c
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=739ca4421e&e=164a7e698c


  

Geen regels meer voor buurthuizen! 

Na twee jaar voelt het een beetje onwennig. Vanaf vrijdag 25 

februari gelden er geen speciale coronaregels meer voor buurthuizen. 

Geen anderhalve meter, geen maximale groepsgroottes, geen 

mondkapjes, geen sluitingstijden, geen coronatoegangsbewijs in de 

horeca en geen looproutes. Buurthuizen en al die andere 

ontmoetingsplekken mogen weer gewoon de dingen doen zoals voor 

corona. Hoe fijn is dat? 

Er wordt door de regering wel aan iedereen gevraagd voorzichtig te 

zijn (heb je klachten, blijf dan thuis) en de basisregels te volgen 

(geen handen schudden, in elleboog niezen, handen desinfecteren en 

goed ventileren). En organiseert u een evenement met meer dan 500 

mensen binnen? Dan moet iedereen een negatieve test kunnen laten 

zien. 

Is het voor mensen die zich kwetsbaar voelen nog een te grote stap? 

U kunt altijd onderling afspraken maken om de anderhalve meter of 

een mondkapje nog even langer aan te houden voor een specifieke 

activiteit. 



 

KBO-Brabant stopt vanaf nu met het verspreiden van de 

coronahandreikingen voor buurthuizen. We pakten deze taak graag 

op toen het nodig was om u te helpen. En nu alles weer kan, stoppen 

we hier met nog meer plezier mee! 

 

 

 

Koersballen gezocht! 

Wij kregen een verzoek van de heer Van Oirschot uit Haaren, hij 

schrijft: 

'Wij hebben in Haaren een dagopvang voor licht dementerende en 

eenzame mensen. Voor die mensen zoeken wij koersballen. Wij 

hebben al een koersbalmat. Zouden er in de Afdelingen nog ergens 

koersballen liggen die niet gebruikt worden? Wij zouden er erg blij 

mee zijn!' 

 



 

Hebt u koersballen over? Bel met de heer Van Oirschot, 0411-

621500.  

 

 

 

 

Programma-overzicht met bijeenkomsten 

die te boeken zijn 

In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant 

verschillende cursussen, themadagen en bijeenkomsten aan voor 

leden. Afdelingen en Kringen kunnen die bij ons 'boeken'. Wij hebben 

daarvoor een Programma-overzicht gemaakt, met het aanbod voor 

2022. Donderdag 24 of vrijdag 25 februari wordt dit overzicht aan 

alle Afdelingen en Kringen gemaild.  
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Uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen 

 

Wilt u zich uitschrijven, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u zich aanmelden, dat kan door op deze link te klikken. 

 

Wilt u uw e-mail wijzigen, dan kunt u hier uw voorkeuren aanpassen. 

 

Wilt u oude edities inzien, klik hier. 
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