
Voorlichtingsbijeenkomst over KBO Ede-Bennekom 
 

Seniorenorganisatie KBO Ede-Bennekom organiseert eind oktober bijeenkomsten 

voor 50 plussers uit de gemeente Ede. De KBO heeft senioren veel te bieden en 

iedereen is van harte welkom om persoonlijk kennis te maken met dit aanbod.  

 

KBO Ede-Bennenkom telt 600 leden en is onderdeel van de grootste seniorenorganisatie 

van Nederland. Zij komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Ede. Zij kunnen 

lid worden en profiteren van vele voordelen. 

 

Belangenbehartiging, ondersteuning en gezelligheid 

De KBO zet zich actief in voor de belangen van senioren als het gaat om o.a. langer thuis 

wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast ondersteunt zij haar leden 

bijvoorbeeld met het invullen van belastingformulieren of het omgaan met een computer. 

Ook is er een ouderen- of veiligheidsadviseur, waarop leden een beroep kunnen doen.  

De KBO biedt bovendien  een betrokken netwerk van mensen die naar elkaar omkijken en 

elkaar ontmoeten. Mensen die ziek zijn of eenzaam kunnen bezocht worden. Daarnaast 

kunnen mensen elkaar ontmoeten tijdens de maandelijkse activiteiten die een informatief 

en/of ontspannen karakter hebben. 

Zinvol en leuk vrijwilligerswerk 

De KBO is er voor senioren, door senioren. Vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Actieve 

senioren die met pensioen gaan maar nog lang niet aan stoppen willen denken worden van 

harte uitgenodigd zich voor de KBO in te zetten. Zij kunnen aan de  slag als bestuurder, 

redacteur van de nieuwsbrief, ouderenadviseur, computer-ondersteuner, PR-medewerker of 

mede-organisator van activiteiten 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over de KBO? Wilt u lid worden of een actieve bijdrage leveren als 

vrijwilliger? Kom naar een van de informatiebijeenkomsten op woensdag 25 oktober van 

14.00 tot 16.00 uur in de zaal van het appartementencomplex ‘De Bosroos’ hoek 

rotonde Proosdijerveldweg/Veenderweg in Ede. Of dinsdag 31 oktober van 19.30 tot 

21.30 uur in de parochiezaal van de katholieke kerk in Bennekom, Heelsumseweg 1, in 

Bennekom. Voor meer informatie over de KBO kunt u ook een kijkje nemen op de website: 

www.kbo-edebennekom.nl. 

 

 


