
     

Editie december 2022, week 48 

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 

Gratis webinar Omgaan met geldstress 

Hof wijst verzoek van SOBI af 

Toegankelijk betalingsverkeer 

Haal de herhaalprik 

Extra geld voor buurthuizen 

Uitnodiging Omroep Brabant 12 december zorgdebat 

Schoon en leefbaar huis 

Hinder door tekort aan WC's 
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Suggestie voor activiteiten van 

Afdelingen 2023 

Veel Afdelingen en Kringen zijn druk bezig met het samenstellen van 

het activiteitenprogramma voor 2023. KBO-Brabant heeft diverse 

activiteiten die u verspreid over het jaar in uw programma kunt 

opnemen. Denk hierbij aan informatiebijeenkomsten over diverse 

onderwerpen, zoals wonen, veiligheid, brandpreventie en 

valpreventie. Deze informatiebijeenkomsten worden voor KBO-

Afdelingen en -Kringen  kosteloos aangeboden. Wilt u hiervan 

gebruikmaken, neem dan contact op met Edith Mostert voor het 

inplannen van de data. E-mail: emostert@kbo-brabant.nl. Of bel 

(073) 644 40 66.  
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Opname Zorgdebat van Omroep Brabant 

bij te wonen op 12 december 

Wilt u bij het Zorgdebat van Brabant aanwezig zijn? Dat kan! U bent 

van harte welkom om de opname als publiek bij te wonen. 

Omroep Brabant nodigt u uit met de volgende tekst: 

 

Omroep Brabant besteedt in een aantal debatten aandacht aan grote 

maatschappelijke kwesties die ons allemaal aangaan. Het derde 

debat in deze reeks gaat over zorg. En dan met name over 

ouderenzorg. Over acht jaar is één op de vier mensen in Nederland 

ouder dan 65 jaar. Hoe gaan we deze mensen adequate zorg bieden? 

Zorgmedewerkers lopen nu al op hun tenen, en minister Helder heeft 

al aangegeven dat er geen geld bij komt. 

In het Zorgdebat van Brabant praten we met deskundigen, 

zorgmedewerkers en mensen die zorg nodig hebben over de situatie 

waar we in zitten, maar ook over mogelijke oplossingen die er zijn. 

Voorzitter van KBO-Brabant Leo Bisschops neemt ook deel. 

Presentatie: Arjo Kraak en Tessel Linders. 

Opname op 12 december bijwonen? 

Wilt u bij het Zorgdebat van Brabant aanwezig zijn? Dat kan! Geef 

via debat@omroepbrabant.nl uw naam door. U bent van harte 

welkom om de opname als publiek bij te wonen. Tijdens de tv-

opname is er voor u geen gelegenheid om u in het gesprek te 

mengen. Maar na de tv-opname draaien de camera’s nog even door 
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en is er wel voor álle aanwezigen (beperkt) gelegenheid om vragen 

te stellen of iets te zeggen. 

Datum: 12 december 

Locatie: TU Eindhoven, Atlasgebouw (Simon Stevinplein) 

Aanwezig: 19.30 uur 

Aanvang opname: 20.00 uur 

Einde: 21.30 uur 

U krijgt na aanmelding nog een bevestiging met eventueel 

specifiekere informatie. 

 

 

 

Nationale Vrijwilligersprijzen 2023 

Van de NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) kregen wij 

het volgende bericht, ook u kunt als Afdeling meedoen! 

 

Meedingen naar de Nationale Vrijwilligersprijzen 2023 

Vanaf vandaag, 1 december, kunnen alle vrijwilligersorganisaties van 

Nederland meedingen naar de Nationale Vrijwilligersprijzen 2023. Wij 

zijn op zoek naar de typische verhalen die bij vrijwilligerswerk horen. 

Verhalen die raken en mensen aangrijpen. Organisaties kunnen tot 

28 februari aanmelden. 

 



 

Wat win je? 

Naast de hoofdprijs van 15.000 euro, nemen we met zes 

genomineerden een professionele reportage of videoportret op. 

Vrijwilligers van de organisatie nemen presentator Bas Westerweel 

mee op pad langs de verhalen die zo kenmerkend zijn voor hun 

vrijwilligerswerk. En die raken! Van de zes genomineerden krijgen er 

vijf naast het videoportret ook een geldbedrag van 2.000 euro en één 

de hoofdprijs van 15.000 euro. Maar liefst 80 inzendingen maken 

kans op 750 euro. 

Meedoen was nog nooit zo simpel 

Maak een korte vlog (een korte video-opname, kan gewoon met 

smartphone) van maximaal 1 minuut over je vrijwilligerswerk. Vertel 

in je vlog over jouw vrijwilligerswerk. Vertel wat jullie aangrijpt in 

jullie vrijwilligerswerk. Wat maakt wat jullie doen zo mooi? Waar 

krijg jij kippenvel van? We stelden een format op voor een goeie vlog 

waarin we deelnemers stap voor stap meenemen. Kan niet fout gaan. 

Het is te downloaden op website www.vrijwilligersprijzen.nl. Ook 

worden er in januari waarschijnlijk nog workshops gegeven over 

vloggen. Informatie komt op diezelfde website. 

Meld je simpel aan 

Hoe je je aanmeldt (kan ook via Whatsapp!) lees je op 

www.vrijwilligersprijzen.n. Vanaf vandaag - 1 december - staat de 

lijn open. 
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Lobbytool voor meer openbare toiletten 

KBO-Brabant is partner van de Toiletalliantie. Want ook senioren 

blijven soms thuis omdat er onderweg geen geschikte openbare 

toiletten zijn. De Toiletalliantie wil dat over vijf jaar bij alle 

Nederlandse gemeenten openbare toiletvoorzieningen op de agenda 

staan. Daarvoor moeten gemeentebesluiten worden beïnvloed.  

 

Hoe de gemeente precies werkt weten veel mensen niet, laat staan 

wáár ze moeten zijn om invloed uit te oefenen op wat de gemeente 

doet. En hóe doe je dat dan, het beïnvloeden van wat de gemeente 

besluit? Wie is eigenlijk de baas in de gemeente en wie moet je dus 

hebben? Wat bedoelen we eigenlijk met ‘beïnvloeden’? De 

Toiletalliantie heeft hiervoor een handreiking geschreven. Heeft u 

vragen of wilt u hiermee aan de slag? Neem contact op met Edith 

Mostert. E-mail: emostert@kbo-brabant.nl. Of bel (073) 644 40 66. 

  

Klik hier voor de handreiking. 
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Inventarisatie onder Afdelingen over 

activiteiten voor jongere senior 

(herhaling verzoek) 

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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Nieuwsbulletin Leaweb 

Het laatste nieuwsbulleting over leaweb is beschikbaar op de website 

voor Kaderleden. Klik hier (inloggen is wel nodig). 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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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