
     

Mei 2021, week 18 

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,  

belangenvereniging van 125.000 senioren in Brabant. 

Nieuwe lezers heten wij hierbij van harte welkom! 

 



 

Voor inschrijven/uitschrijven/e-mail wijzigen: 

kijk onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 

Senioren moeten weer meer 

mogelijkheden krijgen om elkaar te 

ontmoeten 

KBO-Brabant heeft twee weken geleden bij Tweede 

Kamerleden/woordvoerders corona gepleit voor een openingsplan 

voor gevaccineerde thuiswonende ouderen in navolging van ouderen 

in het verpleeghuis. Vandaag, 6 mei, hebben wij er bij Tweede 

Kamerleden op aangedrongen om ontmoeting voor gevaccineerde 

thuiswonende ouderen (versneld) mogelijk te maken. 

 

Lees hier het hele bericht op onze website. 

 

Aan secretarissen van Afdelingen 

Hartelijk dank voor uw snelle reactie op onze mail met de vraag over 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=ac15c7db94&e=20dc372863


 

het perspectief van Afdelingen op ontmoetingsactiviteiten. Uw 

inbreng konden wij meenemen als extra argument bij ons pleidooi! 

 

 

 

 

Ingrijpen minister De Jonge 

bij uitvoering Wmo terecht 

KBO-Brabant vindt het terecht dat minister Hugo de Jonge dreigt in 

te grijpen bij onjuiste uitvoering van de Wmo door gemeenten. Dat is 

precies wat wij hebben gevraagd in een uitvoerige brief van 14 april. 

 

Klik hier voor het bericht over ingrijpen van De Jonge op de website 

van Binnenlands Bestuur. 

Klik hier voor onze brief van 14 april. 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=dbd6fef618&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=1b8b295bd4&e=20dc372863


 

 

Brief aan ministers De Jonge en Kaag 

Met een brief aan demissionaire ministers De Jonge en Kaag pleiten 

de Koepel Gepensioneerden, KBO-Brabant, FASv en NOOM voor een 

overkoepelende Europese gezondheidsstrategie ter bestrijding van 

infectieziekten met een pandemische dreiging, met daarbij 

voortdurende aandacht voor planvorming en logistieke voorbereiding. 

De Europese Unie moet een nog actievere rol spelen bij de 

signalering en bestrijding van infectieziekten, zoals vastgelegd in de 

International Health Regulations van de Wereld 

Gezondheidsorganisatie, met nadrukkelijke aandacht voor de globale 

dimensie, omdat infectieziekten per definitie grensoverschrijdend 

zijn. Voor de Nederlandse situatie is tevens een integrale aanpak van 

gezondheidszorg en gezondheidsbescherming met 

interdepartementale synergie cruciaal. 

 

Lees hier de volledige tekst van de brief. 

 

De brief is ook gestuurd aan de  voorzitter van de Tweede Kamer en 

aan de vaste Tweede Kamer commissie van VWS. 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=1140782c0d&e=20dc372863


 

 

Vaccinatiebereidheid hoog onder 

Brabantse ouderen 

Om inzicht te krijgen in de vaccinatiebereidheid hebben 570 ouderen 

in Brabant een digitale vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is 

uitgevoerd in februari/maart 2021 en de respondenten zijn geworven 

via deze nieuwsbrief Ons Actueel, het ledenmagazine Ons en de 

website van KBO-Brabant. De gemiddelde leeftijd is 73 jaar en 54% 

is man. 95% van de respondenten is ouder dan 62 en de oudste 

respondent is 98 jaar oud. 

 

De vaccinatiebereidheid onder ouderen is hoog, met 91% die 

aangeeft zich te willen laten vaccineren. Onder vrouwen (86%) is de 

vaccinatiebereidheid lager dan onder mannen (96%). Respondenten 

die zich niet willen laten vaccineren zijn banger voor bijwerkingen en 

geloven minder vaak dat vaccineren effectief is. Mogelijk dat de 

twijfelaars, of niet-willende mensen, van mening veranderen 

wanneer blijkt dat de kwalijke effecten van vaccineren op lange 

termijn mee vallen. 

 

Klik hier voor de volledige rapportage. 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=11901fcc87&e=20dc372863


 

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

komen er aan 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft de 

Seniorenraad Veldhoven op 29 april een Manifest Seniorenwoningen 

overhandigd aan College en fracties van de gemeente. Het Manifest 

pleit ervoor dat de gemeente de regie neemt bij het woonbeleid op 

basis van onderzochte behoeften en wensen. De seniorenraad wil 

betaalbare seniorenwoningen in de woonkernen en betrokken worden 

bij het te ontwikkelen van beleid voor senioren.   

 

De inhoud is glashelder en helaas ook voor veel andere gemeenten 

van toepassing. Daarom willen we dit manifest met u delen. KBO-

Brabant bereidt momenteel ook een basisdocument voor 

waarmee Afdelingen en Kringen de lokale politiek kunnen benaderen 

in aanloop naar de verkiezingen.  

  

Voor het manifest: klik hier. 

Voor een verkorte versie: klik hier. 

 

 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=7dc59ffcd7&e=20dc372863
https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=b930da8a6d&e=20dc372863


 

 

Webinars over gezond ouder worden 

voor  55+ers in mei/juni 

GGD West-Brabant en Avans Hogeschool organiseren samen met 

KBO-Brabant een drietal webinars/online informatiebijeenkomsten 

over gezond ouder worden. De informatiebijeenkomsten vinden 

plaats op:  

• Woensdag 19 mei van 19.00 tot 20.00 uur. Thema: voorkómen 

van dementie. Hoe dan? 

• Woensdag 2 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Thema: toekomstig 

wonen begint nu! 

• Woensdag 16 juni van 19.00 tot 20.00 uur. Thema: slapen en 

fit wakker worden. 

 De bijeenkomsten zijn gratis (onllne) bij te wonen. 

 

Meedoen? 

Klik hier voor de informatie op de website van GGD West-Brabant. 

Daar kunt u zich ook aanmelden, naar keuze voor een of meer 

bijeenkomsten.  

    

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=b132ce45eb&e=20dc372863


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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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