
     

Editie juli 2022, week 29 

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. 

 

 

 

 

Nieuwe berichten op de website 

Samen sterker 

Lakeman in actie pensioen 

Drie gezonde levensjaren erbij 

WOZO-programma naar Tweede Kamer 

 

 

 

Herinnering aan voorzitters van 

Afdelingen 
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Voorzitter Leo Bisschops stuurde de voorzitters van Afdelingen van 

KBO-Brabant een mail (dinsdag 12 juli) met het verzoek een 

vragenlijst in te vullen in het kader van ledenwerving en 

positionering. De secretarissen kregen deze mail ter informatie. Heel 

veel voorzitters hebben de lijst al ingevuld, waarvoor dank! 

 

Wij willen graag de anderen eraan herinneren dit ook nog te 

doen. Dinsdag 26 juli is de deadline. Hoe meer mensen hem invullen, 

des te beter wij ons een beeld kunnen vormen en vervolgstappen 

kunnen zetten! 

 

 

 

 

Oproep: stuur huishoudelijk reglement 

Willen Afdelingen die een huishoudelijk reglement hebben dit aan ons 

opsturen? Wij krijgen verzoeken om goede voorbeelden. U kunt ze 

mailen aan Olaf Nouwens, onouwens@kbo-brabant.nl. Hartelijk dank!  

 

 

mailto:onouwens@kbo-brabant.nl


 

 

Zomereenzaamheid? 

KBO-Afdelingen gaan steeds vaker door in de zomer 

Doe inspiratie op van deze voorbeelden! 

De zomer is soms een wat stille inactieve periode. Clubs en 

verenigingen stoppen tijdelijk hun activiteiten en het verdere sociale 

leven staat op een laag pitje, omdat familieleden en kennissen op 

vakantie zijn. 

  

Steeds meer KBO-Afdelingen gaan echter tijdens de zomer door met 

hun belangrijke ontmoetingsactiviteiten. Klik hier om te lezen 

waarmee. 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=90035f41ac&e=20dc372863


 

LVGO Thema-avond op 24 oktober 

Stimuleringsregelingen startende 

woongemeenschappen (online) 

Van de LVGO kregen wij dit bericht: 

 

Wegens grote belangstelling herhaald 

Voor startende woongemeenschappen bestaan er inmiddels twee 

landelijke stimuleringsregelingen: 

• De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SZW) 

Hiermee kunnen initiatiefgroepen / startende 

woongemeenschappen een deelfinanciering krijgen voor een 

haalbaarheidsonderzoek en procesbegeleiding. 

• Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten 

Ouderenhuisvestiging (SOO) 

Deze regeling maakt het mogelijk subsidie aan te vragen voor 

de realisatie van een ontmoetingsruimte in een geclusterd 

wooncomplex. Wie komt hiervoor in aanmerking en hoe maak 

je hiervan gebruik?  
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Online bijeenkomst, aanmelden kan: 

Maandag 24 oktober 2022, tijd: 20.00 – 21.45 uur. 

Voor meer informatie en aanmelden: klik hier. 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © 2019 KBO-Brabant, Alle rechten voorbehouden.  

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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