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Leo Bisschops: ‘Bij KBO-Brabant 

weten we wat er écht speelt’ 
 

 

KBO-Brabant is de afgelopen jaren meer aan de weg gaan timmeren en zit 

steeds vaker aan landelijke overlegtafels. Dat stemt voorzitter Leo Bisschops 

tevreden. ‘Juist omdat we zo diepgeworteld zijn in de samenleving, nemen 

anderen ons serieus.’ De komende jaren staat de samenleving voor grote 

uitdagingen, waarbij zo’n fijn vertakt netwerk onder ouderen een deel van de 

oplossing kan zijn.  

 

Lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=e433c2b171&e=20dc372863


 

 

Inspiratie voor langer 

T-Huiz wonen 

Midden in een woonwijk in Den 

Bosch staat het T-Huiz. Op het 

eerste gezicht een alledaags 

rijtjeshuis, met een alledaagse 

woonkamer. Maar schijn bedriegt. 

Het T-Huiz is een modelwoning vol 

oplossingen en technische snufjes 

die het langer zelfstandig blijven 

wonen makkelijker maken. Acht 

leden van Seniorenvereniging ’s-

Hertogenbosch Stad nemen er een 

kijkje. 

 

lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=9e35aec4de&e=20dc372863


 

 

Groen vermindert 

stress 

Een park, een bomenlaan en ander 

‘stedelijk groen’ is niet alleen goed 

voor ons lichaam, maar ook voor 

onze geest. Dat blijkt uit een studie 

waaraan de Wageningse 

onderzoeker Sjerp de Vries 

meewerkte. ‘In een groene omgeving 

voelen we ons welkom. Daardoor 

verminderen gevoelens van 

stress. Een groene omgeving is 

goed voor ons mentale welzijn. 

Groen, zoals bomen en parken in 

een stedelijke omgeving, is 

belangrijk’, zegt Sjerp de Vries.  

  

 

lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=bf42e57716&e=20dc372863


 

 

Wat als de 

erfbelasting wordt 

aangepast? 

In Nederland gaan er stemmen op 

om de erfbelasting aan te passen. 

Die zou nu te laag zijn. Socioloog 

Jan Latten maakt zich zorgen om 

deze beweging. Volgens hem wordt 

de erfenis zo ‘de prooi van de 

collectieve afpakcultuur’. Het 

overlijden van zijn vader was in 2020 

voor Jan Latten aanleiding om zich 

te verdiepen in de erfbelasting.  

 

lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=8536d509eb&e=20dc372863


 

 

De voordelen van CPO 

CPO (Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap) neemt 

langzaam maar zeker toe: een groep 

mensen die ervoor kiest om samen 

de bouw van een aantal huizen of 

een appartementen-complex zelf te 

regelen. In Noord-Brabant zorgt 

onder meer adviesbureau 

droomwonen.com voor de 

begeleiding. Wat is CPO en wat 

komt erbij kijken? 

 

lees verder  
 

https://onsmagazine.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=a2487b1a30&e=20dc372863


 

 

Vordering op de 

langstlevende, wat 

houdt dat in? 

Als de eerste ouder overlijdt zonder 

testament, hebben de kinderen een 

zogeheten vordering op de 

langstlevende. Peter van Dongen, lid 

van de juridische helpdesk van KBO-

Brabant, merkt dat daarover soms 

misverstanden bestaan. In de Ons 

van maart en april legde hij uit hoe 

de wettelijke verdeling in elkaar zit. 

Nu licht hij aan de hand van een 

voorbeeld toe wat de vordering op 

de langstlevende inhoudt. 

 

lees verder  
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