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Geen afbeeldingen? Webversie

De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties
van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.
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1

COVID-19 – informatie over thuisquarantaine
Om verspreiding van het corona-virus te voorkomen, kan het nodig zijn dat u thuis in
quarantaine gaat. Dat betekent dat u binnen blijft en geen bezoek ontvangt.
In dit document kunt u lezen wanneer u in quarantaine moet vanwege corona.
·

Folder – thuisquarantaine door corona

Het kan voor u lastig zijn om een aantal dagen binnen te moeten blijven. Er is steun en
hulp beschikbaar als u dat nodig heeft.
In dit document kunt u lezen waar u hulp kunt vragen.
·

Folder - hulp en steun bij thuisquarantaine

Heeft u nog andere vragen over het corona-virus en/of de corona-vaccinatie? Kijk dan op
de website www.coronavaccinatie.nl of bel met het publieksinformatienummer 0800-1351
Alleen samen krijgen we corona onder controle.
Commissie Zorg Welzijn Wonen
Jan Menderink
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Koopkracht in 2021
De commissie Koopkracht, Inkomen en AOW heeft aan de hand van de meest actuele en
beschikbare cijfers weer een een koopkrachtplaatje gemaakt. U kunt het op onze website
bekijken via deze link. Lees daarbij ook het verklarend artikel Koopkrachtontwikkeling.

3

Seniorenorganisaties steunen beleid om ouderen nu voorrang
te geven bij vaccinatie corona
Minister Hugo de Jonge was er duidelijk over in het coronadebat in de Tweede Kamer
deze week: ouderen zijn nu eerst aan de beurt om gevaccineerd te worden. Lees hier het
gezamenlijk bericht van FASv, KBO-Brabant, Koepel Gepensioneerden en NOOM.

Nieuwsbrief AGE Platform Europe
U leest hier de januari nieuwsbrief van het platform. Voor de Nederlandse tekst klikt u op
de website rechtsboven op "Translate".

Waar houden wij ons mee bezig?
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere
ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden
bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers
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