
     

Editie november 2022, week 44 

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,  

belangenvereniging van 120.000 senioren in Brabant. 

Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom! 

 



 

Voor uitschrijven/aanmelden/e-mail wijzigen: 

kijk onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

Nieuwe berichten op de website 

Brandbrief pensioenen 40 prominenten 

Leeftijdsdiscriminatie bij duurzaamheidsleningen 

Woonwensen voor later 

Koopkrachtbehoud pensioen illusie 

Opbrengst van onze inbreng Tweede Kamer 

Brabantse Week van het Wonen 

Blog: Oude liefde roest niet 
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Inventarisatie onder Afdelingen over 

activiteiten voor jongere senior 

Op de cursus Kennis maken met KBO-Brabant voor (nieuwe) 

bestuurders werd dit najaar (2022) de vraag gesteld wat 

interessante activiteiten zijn voor de jongere senior. Men heeft 

behoefte aan een lijst van mogelijkheden. 

Nu zijn er ongetwijfeld Afdelingen die al iets dergelijks organiseren of 

dat in het verleden gedaan hebben. Bent u zo’n Afdeling? Wilt u dan 

de moeite nemen om uw ervaringen te delen? Klik hier om een 

formulier op de website in te vullen. 

 

Met de uitkomsten gaan we een lijst maken en die publiceren we op 

de besloten website voor Kaderleden, zodat Afdelingen daaruit 

inspiratie kunnen opdoen. Al uw ervaringen zijn dus waardevol voor 

ons. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Gemeentelijke gids speciaal voor 

senioren 

In Culemborg (Gelderland) is een handige wegwijzer uitgegeven 

speciaal voor senioren. De lokale KBO was daar volop bij betrokken. 

Is dit iets voor Brabantse gemeenten? In sommige gemeenten zijn er 

al zulke initiatieven. Vindt u het interessant om dit lokaal bij u op te 

pakken? Van KBO Culemborg mogen we de teksten met u delen in 

'word', zodat u eruit kunt knippen en plakken en niet zelf alle werk 

opnieuw hoeft te verrichten. 

 

Klik hier om de Culemborgse gids te bekijken. 

 

Wilt u het word-document ontvangen? Stuur dan een mail naar 

Marieke Hageman op e-mailadres: mhageman@kbo-brabant.nl.  
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Online fraude-event op 15 november 

Criminelen bedenken steeds nieuwe manieren om je persoonlijke 

gegevens te krijgen. Dat doen ze door bijvoorbeeld een valse e-mail 

of SMS te sturen of u te bellen. Of ze komen langs aan de deur om 

met een smoesje uw betaalpas en pincode mee te nemen. Zo komen 

ze bij uw geld. 

 

Om uzelf beter te beschermen tegen oplichting is het belangrijk om 

te weten hoe u fraude kunt herkennen. Daarom organiseert de 

RaboBank het: 

 

Online fraude event ‘Houd je geld veilig, herken fraude’ 

Op dinsdag 15 november van 15.30 uur tot 16.30 uur 

 

Deelname is gratis, u moet zich wel even aanmelden. U krijgt dan 

een inloglink. Kijk mee op eigen laptop of computer vanuit huis. 

 

Aanmelden voor het online event verloopt via de website van 

QBroadcasting. Zij verzorgen ook de uitzending van het webinar. De 

link van de uitzending ontvangt u kort voor de uitzending via 



 

QBroadcasting. 

 

Lees hier meer. 

 

 

 

Verzoek meedoen met onderzoek onder 

ouderen en hun mantelzorgers 

 

Wij kregen een verzoek binnen van Elle Verhoeven of wij bij onze 

achterban een vraag willen uitzetten; zij schrijft ons dit: 

 

'Vanuit het Regionaal Zorginnovatieplatform in de omgeving van 

Eindhoven doen wij een project, waarbij we onderzoek doen naar de 

zorgbehoefte van ouderen en hun mantelzorgers. 

 

Regionaal Zorginnovatieplatform is een initiatief tussen verschillende 

zorgorganisaties in omgeving Eindhoven. We werken bij dit project 

samen met Zorg in Oktober, Archipel Zorggroep en Vitalis WoonZorg 

Groep. 
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Renate, Charlotte, Maudy en ik (Elle) zoeken daarom thuiswonende 

ouderen en mantelzorgers die we zouden mogen interviewen, zodat 

we leren begrijpen waar men zoal tegenaan loopt. Het gaat om een 

kort telefonisch interview of we kunnen eventueel bij de personen 

thuis langskomen. 

  

Bent u iemand die binnen deze doelgroep past, en zou u willen 

meewerken aan het onderzoek?  

  

U kunt mij bereiken via het e-mailadres info@elleforcare.com of u 

kunt mij bellen/berichten op 06-20318126.  

Mijn dank is nú al groot.'  
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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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