
Dinsdag 28 februari stond het

Forum in Roermond in het teken van

het landelijke fietsproject

'Doortrappen'. Doel daarvan is om

ouderen zo lang en zo veilig

mogelijk te laten fietsen. Dat is goed voor de zelfr edzaamheid, maar ook voor de

beweging en het contact met anderen. Vertegenwoordi gers van de provincie

Limburg, de landelijke projectorganisatie, diverse gemeenten en ook de nodige

KBO-afdelingen gingen hierover met elkaar in gespre k. Bijvoorbeeld over hoe je

de doelgroep voor dit project in beeld kunt brengen . Maar het ging ook over

veiligheid, want ouderen zijn kwetsbaar in het verke er zo blijkt uit cijfers. Daarom

aandacht voor het belang van het dragen van een fie tshelm en het veilig fietsen

in een groep. Daar konden met name onze afdelingen v eel handige tips voor

geven. De bedoeling is dat gemeenten en KBO-afdelin gen hier samen mee aan de

slag gaan. Gemeenten kunnen daar ook subsidie voor aanvragen. Meer

informatie is (binnenkort) te vinden op de de website van de provincie . 

Jos Derckx, KBO Roermond, liet een handige opvouwbare driewielerfiets zien!

Nieuwsbrief KBO Limburg februari 2023

In  deze  tweede  nieuwsbrief  van  dit  jaar  o.a.  informatie  over  een  nieuwe

workshop voor afdelingen, de bijeenkomsten voor de ledenadministrateurs,

verkiezingen voor Provinciale Staten - en indirect Eerste Kamer - een bijlage

bij De Limburger met aandacht voor de KBO, nieuws over het ledenvoordeel

en een brief van de provincie met waardering voor wat we samen doen!

Iets te melden dat ook voor andere afdelingen de interessant is?

Andere opmerkingen of suggesties?  Stuur een bericht.

We gaan samen Doortrappen in Limburg



Op 6, 7 en 9 maart zijn er in Noord, Midden en Zuid- Limburg

informatiebijeenkomsten voor de ledenadministrateur s. Per 1

januari zijn we overgestapt van KBO Leden op LEA Web . Dat

is goed verlopen, maar er zijn vast nog vragen of pl ooien die

moeten  worden  gladgestreken.  Daar  bieden  deze

bijeenkomsten  alle  gelegenheid  voor.  De  mensen  van  de

gebruikersgroep  zijn  aanwezig  en  medewerkers  van  KBO

Limburg. Bedoeling is elkaar bijpraten over de omsc hakeling en leren van elkaar.

We hopen zo veel mogelijk afdelingen te begroeten.

Nog  niet  aangemeld?  Doe  dat  dan  alsnog  info@kbolimburg.nl  .  Van  harte

welkom!

Op  15  maart  zijn  de  verkiezingen  voor

Provinciale Staten. Belangrijk voor Limburg,

maar ook voor Nederland. De gekozen leden

van  PS  kiezen  immers  de  leden  van  de

Eerste Kamer.  En die  beslissen binnenkort

over de nieuwe pensioenwet! Alle reden om

te  gaan  stemmen  dus.  Vanuit  het  Netwerk

Senioren  Limburg  sturen  we  na  de

verkiezingen  een  manifest  aan  het  nieuwe

college van Gedeputeerde Staten, waarin we

aangeven  wat  senioren  van  het  nieuwe

provinciebestuur verwachten.

Op 15 maart zijn ook de Waterschapsverkiezingen, er v alt dus heel wat te kiezen!

Informatiebijeenkomsten ledenadministrateurs

15 maart Verkiezingen Provinciale Staten



We  gaan  samenwerken  met  het

Discovery  Museum  Kerkrade.  De

provincie heeft het museum gevraagd

een bijdrage te leveren aan de sociale

agenda. Het museum wil dat doen met

het  aanbieden  van  een  workshop

Digitale  Weerbaarheid  aan KBO-afdelingen.  Dit  jaar  biedt  het  museum 25 van

deze workshops aan. De afdelingen moeten zorgen voor de locatie. Het museum

brengt geen kosten in rekening voor de workshop. Ee n flyer over de workshop,

met de mogelijkheid tot aanmelding, is in de maak e n wordt binnenkort verstuurd

naar de afdelingen.

Deze week ontvangen onze leden alweer de tweede

Ons Magazine Limburg. Uit Limburg een verhaal

over het project Samen tegen Eenzaamheid met

Guus van Egdom en Renske Dassen die samen op

de cover staan. Ook uitgebreid aandacht voor de

nieuwe pensioenwet en hoe het Senioren Netwerk

Nederland hiertegen ten strijde trekt.  We ontmoete n

wederom de stiefmoeders van Heksje Krikkekrak die

we al eerder in Senioren Limburg hadden. Die

kwartaaluitgave is overigens komen te vervallen nu

we 11x per jaar onze informatie kwijt kunnen in Ons

Magazine Limburg.

Half  april  komt De Limburger  met een bijlage over  L iever

langer thuis. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat oudere n op

een prettige manier langer thuis kunnen blijven won en? Als

KBO  krijgen  we  een  hele  pagina  in  deze  bijlage,  die  bij

80.000 papieren en 30.000 digitale abonnees wordt b ezorgd.

Zo  kunnen  we  onze  KBO  presenteren  voor  een  breed

publiek onder wie ook heel veel senioren.

Als  tegenprestatie  is  het  de  bedoeling  dat  we deze b ijlage bezorgen bij  onze

leden,  samen  met  het  meinummer  van  Ons  Limburg.  Uit eraard  krijgen  de

afdelingen en de rayonbezorgers tijdig informatie ov er hoe dit  in zijn werk zal

gaan.

Discovery: Workshop Digitale Weerbaarheid

Ons Magazine Limburg met Guus en Renske!

Bijlage bij De Limburger: Liever langer thuis



Vorige week werd er in Den Haag gesproken over

de  nieuwe  pensioenwet,  inmiddels  in  de

voksmond  bekend  als  het  casinopensioen.  Dit

omdat  de  nieuwe  wet  te  weinig  zekerheid  biedt

over  het  waardebehoud  van  de  pensioenen.

Daarom  komen  de  KBO’s  van  Brabant,  Noord-

Holland,  Gelderland,   Overijssel  en  Limburg,

verenigd  in  het  Senioren  Netwerk  Nederland,  in

actie tegen dit casinopensioen. Afgelopen week was het netwerk aanwezig bij het

protest dat georganiseerd was door de SP bij het ge bouw van de Eerste Kamer

en eerder ook al in Utrecht en in Amsterdam.

De Eerste Kamer neemt hierover pas een besluit nada t de leden van Provinciale

Staten in alle provincies de nieuwe leden van de Ee rste Kamer hebben gekozen.

Dat is iets om over na te denken bij de verkiezingen  van provinciale staten op 15

maart a.s.

Het  SNN stuurde  in  januari  ook  een brief  aan  de  vas te  kamercommissie  van

Binnenlandse Zaken over de grote zorgen die er zijn o nder senioren over het

achterblijven van bouwplannen voor de verpleeghuiszo rg.

Brief aan Commissie Binnenlandse Zaken

Op de foto van links naar rechts:

Wilma Schrover KBO Brabant,  Herman Pieper KBO Overijssel,  Leo Bisschops

KBO  Brabant,  Francisca  Buur  KBO  Noord  Holland,  Arie  van  Alphen  KBO

Gelderland.  (foto SP)

SNN op de bres voor onze pensioenen

Ledenpassen gaan rechtstreeks naar de leden



Een  nieuwe  huisstijl  betekent  ook  nieuwe

ledenpassen.  In  de  vorige  nieuwsbrief  hebben

we  daar  al  over  bericht.  We  hebben  nu  met

producent  LionCards  afgesproken  dat  zij  de

ledenpassen rechtstreeks naar de leden sturen.

Dat scheelt heel veel werk op kantoor en voor de

afdelingen.  Daardoor  zijn  de  ledenpassen  ook

sneller bij de leden. Er zit een welkomstbrief bij waar het pasje wordt opgeplakt.

Benieuwd hoe dat er dan uitziet? Brief met ledenpas

Onlangs  ontvingen we een  brief  van de  provincie  Lim burg.  Die

ging over de subsidietoekenning voor Netwerk Senior en Limburg.

Op zich een vrij technische brief, maar tussen de re gels door toch

ook waardering voor wat we samen doen als KBO. Zo s chrijft de

provincie: ‘u heeft zich de afgelopen jaren goed ing ezet voor de

senioren in Limburg. Zeker in de coronatijd wist u oog voor de

leden te hebben.’

Daarnaast heeft de provincie waardering voor de adv iezen die via de Raad van

Ouderen  zijn  gegeven,  de  bijeenkomsten  die  zijn  gehou den,  zowel  fysiek  als

digitaal,  en  de  manifesten  die  zijn  opgesteld  rondom  de  provinciale  en

gemeentelijke verkiezingen. Prettig om te lezen!

De  donderdag  voor  het  Venloop  weekend,

worden  senioren  weer  in  het  zonnetje  gezet

tijdens  de  speciale  seniorenmiddag!  Het

programma ziet er veelbelovend uit. Deelnemers

ontvangen een stempelkaart en kunnen diverse

activiteiten doen zoals een fietsstoelen work-out,

Provincie waardeert inzet KBO voor senioren

Overeenkomst in de maak over ledenvoordeel

De afgelopen weken hebben we de nodige vragen gekre gen over hoe het nu zit

met  het  ledenvoordeel.  We  zijn  in  overleg  met  KBO-Br abant  om  onze  leden

dezelfde voordelen te bieden als de Brabantse leden.  Zowel via een webshop als

ook op het gebied van bijvoorbeeld energie. We verw achten daar op korte termijn

duidelijkheid over te kunnen bieden.

Nieuwsgierig? Kijk dan alvast op de ledenvoordeelpagina  van KBO Brabant!

Seniorenmiddag Venloop donderdag 23 maart



een quiz, Oud-Hollandse spelen en het parcours

Stevig  Staan.  Er  is  muziek  van  het  Joekskoor

Toujours. Bij inlevering van de stempelkaart  zijn

er  prijsjes  te  winnen  en  na  afloop  is  er  voor

iedereen een goodybag.

De Seniorenmiddag vindt plaats op 23 maart in

het  Ewals  Cargo  Care  Paviljoen  in  het

Julianapark in Venlo. Vanuit 2 richtingen rijdt er

een  gratis  bus  door  de  omliggende  kernen

(Belfeld,  Steyl,  Tegelen,  Blerick  EN  Arcen,

Lomm, Velden, Venlo). 

De  normale  prijs  voor  deelname  is  €  6,50  per

persoon, inclusief een kop soep met een broodje

bij binnenkomst en een kop koffie met een heerlijk stuk Limburgse vlaai in de

pauze . KBO-leden krijgen een korting van €1,50.

Programma Seniorenmiddag Inschrijven Seniorenmiddag

Gratis 2e kop koffie Rozenhof Lottum

Van de Rozenhof in Lottum ontvingen we het bericht d at ze graag iets extra’s

willen doen voor KBO-afdelingen. Bij een bezoek aan dit bijzondere park is de

tweede kop koffie  gratis.  Voorwaarde  is  wel  dat  de afdeling  met  minstens 20

personen het park bezoekt. Er worden ook allerlei ar rangementen aangeboden.

Daarbij is de entreeprijs (€5,50 per persoon) inbeg repen. Misschien een leuk idee

voor een afdelingsuitstapje.




