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Jonge filmsterren
DELFT - Basisschool Het Mozaïek is in de prijzen gevallen op het Unicef Kinderrechten Filmfestival in Den Haag.
Uit handen van Jörgen Raymann kregen ze de award voor
de beste acteerprestatie uitgereikt. Het filmfestival is het
grootste filmeducatieproject voor de basisschool. Kinderen uit groep 7 en 8 bedachten en maakten zelf films over
kinderrechten. Met het project wil Unicef kinderen bewust
maken van hun rechten. De leerlingen de Mozaïek hebben
een film met als titel Het Alternatief gemaakt. In het online
Filmlab op www.krff.nl leerden ze alles over filmopnames
maken, camera-acteren en een filmscript over kinderrechten schrijven. Bij het filmen en de nabewerking zijn de jonge
filmmakers begeleid door een speciale filmcoach.

De film van Het Mozaïek is in de prijzen gevallen.

140 jaar oude botter

Deel het met Delft!

DELFT - Op de museumwerf in Spakenburg wordt de mastbank van de botter BU130-Trui vervangen worden. De BU130
wordt sinds 1965 bevaren en onderhouden door studenten
van studentenvereniging De Bolk uit Delft en zij voeren,
met hulp van een scheepstimmerman, ook deze werkzaamheden uit. De BU130 is in 1875 gebouwd in Muiden voor een
visser in Harderwijk. In 1965 kocht de studentenvereniging
haar. De studenten noemden haar Trui. De mastbank is een
zware balk die, ter hoogte van het voordek, de mast ondersteunt en de kracht van de zeilen aan de rest van het schip
overdraagt. Na de restauratie gaat Trui een maand varen op
de waddenzee maar op 5 september is ze weer even terug in
Spakenburg voor de visserijdag.

DELFT - ‘Goed nieuws is geen nieuws’, hoor je wel
eens. Nou, bij de Delftse Post denken we daar heel anders over. Er wordt al zo veel geklaagd en gemopperd.
Daarom willen we elke week deze pagina inruimen
voor louter goed en opbeurend nieuws. Heeft u iets
geks, moois of opvallends gefotografeerd en wilt u
dat met heel Delft delen? Een bijzondere prestatie,
een jubileum, een leuk project in de klas? Deel het
met Delft. Dit is er de plek voor! Mail uw digitale foto
- liefst met een paar regels uitleg erbij - naar redactie.
dp@wegenermedia.nl. Alvast bedankt!

Creatief met bloemen in de Spoorzone.

Bloemen voor Loods 015
DELFT - Kinderen van groep 8 van de Monseigneur Bekkersschool uit Delft hebben vorige week Loods 015 in de
spoorzone beschilderd met bloemen, die zij speciaal hiervoor hebben ontworpen. Dit hebben ze samen met Willem
van Hest en Ron Blom van ‘Tingelen’ gedaan. Tingelen ontwierp eerder bloemen voor het trafohuisje dat langs de Nijverheidsstraat staat. Loods 015 staat midden in het gebied
waar straks (vanaf 2019) de woningbouw voor het nieuwe
stadsgebied Nieuw Delft gerealiseerd wordt. Om het gebied
tot die tijd alvast in de woon- en leefsfeer van Nieuw Delft te
brengen worden er diverse activiteiten uitgevoerd door verschillende omwonenden en andere Delftenaren. De Delftse
PROEFtuin is daar ook een voorbeeld van.

Klussen in Tanthof

Werk aan de winkel voor de Delftse studenten.

DELFT - Tussen Tanthof Oost en Tanthof West ligt jongerencentrum De Border. Onlangs hebben de jongeren zelf het
centrum een nieuw gezicht gegeven. Onder de bezielende
leiding van jongerenwerker Ron Pieper (rechts op de foto)
zijn gebruikers van het centrum druk bezig geweest de binnenboel een eigentijds kleurtje te geven. Daarnaast is er
nieuwe verlichting aangebracht, zijn er twee nieuwe dartbanen aangelegd en is er een poolbiljart gekomen. De jongeren houden zowel de binnen- als de buitenboel schoon.
Dit tot volle tevredenheid van wijkagente Anita (links op de
foto), die nauw met de jongerenwerker samenwerkt.
De Border is er voor alle tieners en jongeren tot 23 jaar in
Tanthof.

De Border kan er weer tegenaan.

Advertorial RECTIFICATIE

Wat wordt uw nieuwe AOW-leeftijd?
De AOW-leeftijd gaat omhoog. Dat wist
u waarschijnlijk al. Maar wist u ook dat
dit vanaf volgend jaar sneller gaat? In
2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2021
67 jaar. Dit heeft gevolgen voor iedereen
die is geboren na 30 september 1950.
Mensen worden steeds ouder en hebben
daarom langer een AOW-pensioen nodig.
Om dit te betalen moeten we langer
doorwerken. Zo kunnen we de AOW voor
iedereen behouden.

Overbruggingsuitkering
• U krijgt de uitkering als u vóór 1 juli
2015 met vroegpensioen bent gegaan.
• Alleenstaanden kunnen de uitkering
aanvragen als hun inkomen niet meer
is dan twee keer het minimumloon.
Dat is een bruto maandbedrag van
€ 3.003,60.
• Voor samenwonenden is de grens drie
keer het minimumloon. Dat is een
bruto maandbedrag van € 4.505,40.
• Ook mag uw vermogen (spaargeld,
beleggingen) niet boven de zogeheten

vrijstellingsgrens van box 3 liggen.
Op 1 januari 2015 ligt die grens voor
alleenstaanden op € 21.330 en voor
partners op € 42.660.
• De uitkering is een minimumvoorziening. Andere inkomsten worden
hierop in mindering gebracht.
• De regeling blijft bestaan tot en met
2022. Gaat u ná 2022 met pensioen,
dan ontvangt u de uitkering niet.
U heeft dan nog tijd om zelf maatregelen te nemen.

Komt u hierdoor in problemen?
Door de verhoging van de AOW-leeftijd
kunt u tijdelijk minder inkomen hebben.
Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van
vroegpensioen dat eerder stopt dan uw
nieuwe AOW-leeftijd. Geldt dit voor u?
Dan heeft u misschien recht op een
overbruggingsuitkering.

De AOW-leeftijd gaat
volgend jaar sneller
omhoog

Wat wordt uw nieuwe AOW-leeftijd?
Uw geboortedatum

Uw AOW-leeftijd

na 31 december 1947 en voor 1 december 1948

65 + 1 maand

na 30 november 1948 en voor 1 november 1949

65 + 2 maanden

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950

65 + 3 maanden

na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951

65 + 6 maanden

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952

65 + 9 maanden

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

66

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

66 + 4 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

66 + 8 maanden

na 30 april 1954 en voor januari 1955

67

Vanaf 2022 wordt de AOW gekoppeld aan de leeftijdsverwachting.

Een overbruggingsuitkering
aanvragen
Kunt u een uitkering krijgen, dan krijgt
u vanzelf een brief van de Sociale
Verzekeringsbank. Hierin staat hoe u
de uitkering aanvraagt.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de AOW, kijk
dan op rijksoverheid.nl/AOW. Meer
informatie over de overbruggingsuitkering vindt u op svb.nl/obr.

