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Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Brabant is bevrijd.

Wij vieren die vrijheid sámen met jongeren.

Door dit najaar in 10 gemeenten een toneelvoorstelling op te voeren.

Jong en oud voeren de toneelvoorstelling sámen op.

Het toegankelijke verhaal gaat over twee gezinnen in de oorlog. Het
gaat over gewone mensen in een ongewone situatie.

Waar: Dongen, Eindhoven, Asten, Haaren, Gilze Rijen, Oisterwijk,
Oss-Ruwaard, Oss-Ravenstein, Zundert, ’s-Hertogenbosch.

Wanneer: in het najaar van 2019.

Projectleider is Eva Geelen, voor vragen: egeelen@kbo-brabant.nl
Project krijgt subsidie van ZonMW

Brabant Remembers
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Vitaliteit, positieve gezondheid en eigen verantwoordelijkheid
voor gezondheid door en voor senioren staan centraal.

Op aanvraag van Afdeling of Kring wordt een vitaliteitsweek

georganiseerd, waar senioren zich kunnen laten onderzoeken op een 
aantal gezondheids- en welzijnsindicatoren. Mensen krijgen tips en 
suggesties hoe zij zelf hun gezondheid en gevoel van welzijn kunnen 
beïnvloeden.

In 2019 wordt in een aantal gemeenten de vitaliteitsweek als proef

georganiseerd, om te beginnen in juli in Helmond. In 2020 worden 
het project op meerdere plaatsen aangeboden.

Ondersteuning vanuit KBO-Brabant. Vrijwilligers worden opgeleid
om de vitaliteitstesten uit te voeren en gesprekken te voeren.

Afdeling zorgt zelf voor zaalruimte, vrijwilligers voor hand- en
spandiensten, catering en lokale communicatie.

Projectleider is Marieke Pette, voor vragen: mpette@kbo-brabant.nl
Project krijgt subsidie voor opzet van Dioraphte

Ons Vitaal Brabant
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KBO-Brabant biedt diverse workshops aan zonder kosten.
Er zijn vrijwilligers opgeleid om deze te geven.

Afdeling zorgt zelf voor locatie, wifi, beamer, microfoon en dergelijke en
nodigt mensen uit (sjablonen voor teksten zijn beschikbaar).

Onderwerpen:
Veilig wonen algemeen
(veiligheid in en om de woning, brandpreventie, valpreventie, inbraakpreventie / 
babbeltruc, techniek / domotica in de woning: hoe kan techniek het comfort in de 
woning vergroten of langer-thuis-blijven-wonen vergemakkelijken)

Brandpreventie
Valpreventie
Inbraakpreventie / babbeltruc
Techniek in de woning
Op aanvraag andere onderwerpen

Projectleider is Edith Mostert, voor vragen: emostert@kbo-brabant.nl

Ons Veilig thuis

mailto:emostert@kbo-brabant.nl


Als actief partner van ANWB AutoMaatje helpen wij mensen die minder
mobiel zijn om er weer op uit te gaan.

Lokale vrijwilligers vervoeren met eigen auto en tegen een bescheiden
kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten.

KBO-Brabant wil bereiken dat AutoMaatje in elke
Brabantse gemeente wordt opgezet.

De ANWB AutoMaatjes komen in heel Nederland van de

grond, maar Brabant is koploper. We werven niet alleen 
gebruikers, maar ook vrijwillige chauffeurs en planners.

KBO-Afdelingen en Kringen die willen aanhaken kunnen
contact opnemen met de projectleider.

Projectleider is Edith Mostert, voor vragen: emostert@kbo-brabant.nl

ANWB AutoMaatje
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Vrijwilligers opgeleid om bij mensen op bezoek te gaan die willen 
praten over levensvragen; denk aan eenzaamheid, levenseinde, doel in 
het leven.

Op dit moment vrijwilligers geselecteerd.

In november opleiding.

Start begin 2020.

Bezoekers

Projectleider is Eva Geelen, voor vragen: egeelen@kbo-brabant.nl
We zijn bezig subsidie aan te vragen
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