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Nieuwe website voor informatie die senioren raakt

Op 21 december lanceert KBO-Brabant, vereniging van 125.000 senioren, een
nieuwe website: www.onsmagazine.nl. De nieuwe website is een digitale
doorvertaling van ledenmagazine Ons, dat maandelijks door vrijwilligers wordt
bezorgd.
Hoewel het magazine Ons als vanouds bezorgd blijft worden bij de leden, kreeg KBOBrabant steeds vaker de vraag van mensen uit andere delen van het land en zelfs uit
Canada en Nieuw-Zeeland om het magazine ook digitaal toegankelijk te maken. Dat gaat
nu dus gebeuren met een selectie van de mooiste artikelen: www.onsmagazine.nl is
openbaar toegankelijk. Ook zijn op deze website vele artikelen uit eerdere edities van de
Ons terug te lezen. Daarmee biedt de website een handige archieffunctie.
Het past bij de huidige tijdgeest waarbij van bladen en kranten ‘crossmediale merken’
worden gemaakt. Eigenlijk hebben alle publieks- en nieuwsmedia de afgelopen jaren een
dergelijke transformatie doorgemaakt. Zo bestaan bijvoorbeeld het Brabants Dagblad en
LINDA. uit meer dan alleen een gedrukte uitgave. Deze titels verspreiden de inhoud van
hun berichten ook via een website, digitale nieuwsbrief, social media of zelfs
televisieprogramma’s. Door nu naast de gedrukte Ons ook een digitale variant te
lanceren, is ook dit ledenmagazine klaar voor de toekomst. De website is aanvullend op
het magazine en dus géén vervanging.
Wat is er te vinden op www.onsmagazine.nl?
Er zijn tientallen artikelen te vinden die het afgelopen jaar in de Ons hebben gestaan. En
de komende tijd groeit het aantal artikelen alleen maar verder. De artikelen worden
gerubriceerd naar drie thema’s die ook in het magazine terug te vinden zijn: Ons Belang,
Leven en Mensen. Waar relevant worden de teksten voorzien van linkjes naar extra
informatie van andere websites.
Benieuwd? Neem een kijkje en abonneer u desgewenst op de nieuwsbrief. Daarmee bent
u altijd op de hoogte van de laatste aanvullingen.
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Voetnoot voor de redactie:
KBO-Brabant telt circa 125.000 leden die in 286 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.
De KBO werd meer dan 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot
de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste
vereniging in de provincie Noord-Brabant.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met
communicatiemedewerkers Jacquelien Cuppers of Marieke Hageman:
jcuppers@kbo-brabant.nl of mhageman@kbo-brabant.nl.
Of bel ons op (073) 644 40 66.

