
     

Editie oktober 2022, week 40 

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 

Iedereen een eerlijk pensioen 

Debatbijeenkomsten Hoe nu verder 

Normale toegang betalingsverkeer 

Agenda Vitaliteitsdagen 

Vacature bij KBO-Brabant 

Week van Verbondenheid 

Bereikbaarheid Ons ledenvoordeel 

Streefdatum Wtp onzeker 
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Debatbijeenkomsten in oktober: 

Hoe nu verder? 

In oktober organiseert KBO-Brabant debatbijeenkomsten in 

vier regio's. Samen met De Nieuwe Denktank, Rob de Brouwer en 

Ton Verlind gaan we in op de verweesdheid in de samenleving; de 

wijze waarop grote stelselherzieningen zoals die van ons pensioen 

worden doorgevoerd; de rol van de media; de rol van het 

maatschappelijk middenveld. Aan een breed gedragen agenda voor 

Nederland is meer dan ooit behoefte, hoe komen we daar? 

 

Wilt u ook meepraten? We gaan graag met u in gesprek. Kom naar 

een van de bijeenkomsten! Toegankelijk voor leden én niet-leden. 

Hier vindt u meer informatie op onze website. 

 

U kunt u zich ook direct aanmelden, klik hier op een van de data: 

• Dinsdag 11 oktober in Hoeven, Bovendonk 

• Donderdag 13 oktober in Geldrop, de Weeffabriek 

• Dinsdag 18 oktober in Veghel, Krachtvoerevents (voorheen 

Cultuur Haven) 

• Donderdag 20 oktober in Rijen, De Boodschap 
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Mode verbindt generaties 

Een Win-Win-project van KBO-Brabant 

  

In juli jongstleden vond de fashionshow Natuurschoon op de catwalk 

in het Parktheater in Eindhoven plaats. De fashionshow is 

georganiseerd door seniorenvereniging KBO Kring Eindhoven, 

modekunstenares Agnes van Dijk en studenten van het Summa 

College in het kader van het Win-Win-project.  

 

Klik hier voor het bericht op onze website met een video-impressie. 
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Mogelijk compensatie voor (oud)klanten 

Rabobank 

 (Verzoek aan Afdelingen om dit bericht te verspreiden onder hun 

leden, via bijvoorbeeld de nieuwsbrief en/of website) 

 

Heeft u geld geleend, bijvoorbeeld voor een auto, caravan of 

verbouwing? Heeft u het krediet rechtstreeks of via een 

tussenpersoon afgesloten bij Rabobank, Freo of Fideaal? Dan heeft u 

mogelijk recht op compensatie. Ook als u nu geen klant meer bent. 

Klanten van de Rabobank, Freo of Fideaal die in aanmerking komen 

voor een compensatie krijgen automatisch bericht hierover. Voor 

oud-klanten gebeurt dit niet, dus zij moeten zich zelf melden bij de 

Rabobank!  

 

Producten die onder de compensatieregeling vallen zijn Doorlopend 

Krediet, Krediet op Betaalrekening, Rabo Kort Roodstaan, Rabo 

Studenten Roodstaan en Krediet op Creditcard. Had u één van deze 

producten? Dan kunt u zich nu aanmelden via de pagina 

www.rabobank.nl/compensatie-variabele-rente. Kijk voor meer 

informatie op de website www.rabobank.nl/compensatie-variabele-

rente of bel de bank op telefoonnummer 088 727 11 51.  
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Tip voor Afdelingen 

Deze weken vindt weer in de vier regio's de cursus Kennis maken 

met KBO-Brabant voor nieuwe bestuurders van Afdelingen en 

Kringen plaats. Daarbij wordt ook nuttige informatie door Afdelingen 

onderling uitgewisseld. Iemand tipte: organiseer als Afdeling eens 

iets héél anders dan normaal of iets onverwachts; dat leverde bij 

deze Afdeling opeens veel meer deelnemers op! Zij organiseerden 

een bezoek aan het Oorlogsmuseum. Nota bene gewoon om de hoek, 

en daarom nog niet eerder gedaan, maar het leverde  veel 

inschrijvingen op!  

 

 

 

Webinar over dementie 

 

GGD Hart voor Brabant heeft in navolging van GGD West-Brabant 



 

een webinar over het voorkomen van dementie georganiseerd. U 

kunt dit webinar en de veel gestelde vragen en antwoorden bekijken: 

klik hier.  

 

 

 

 

Maand van de geschiedenis in Brabant 

 

Op 1 oktober startte het grootste historische evenement van 

Nederland: de Maand van de Geschiedenis. Honderden musea, 

bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen organiseren 

talloze activiteiten rondom het jaarthema Wat een ramp! Naast 

rondleidingen, tentoonstellingen en lezingen zijn er ook 

kinderprogramma's, theatervoorstellingen en wandelingen: met ruim 

550 activiteiten is er voor iedereen wat te doen, in iedere provincie. 

Voor een greep uit het programma in Noord-Brabant: klik hier. 
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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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