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Beste mensen, 
 
Toen we in november spraken over alle Corona maatregelen was het uitzicht op een “normaal” leven 
minder stellig als op dit moment.. De vaccinaties zijn in volle gang en ik ben er van overtuigd dat velen 
van u al een eerste, en misschien ook wel een tweede, prik hebben gehad en zich wat veiliger voelen als 
vorig jaar. Ook ons jongste lid (66 jaar) is denk ik in ieder geval half mei aan de beurt  voor zijn 
“bevrijdende prik”. 
Dan hoop ik dat het weer een normale zomer voor ons gaat worden waarbij we de kinderen en 
kleinkinderen weer kunnen knuffelen, de caravan weer op een mooi plekje kunnen zetten, met de fiets 
de mooie natuur in kunnen en natuurlijk ook weer bij elkaar op visite kunnen gaan om bij te kletsen 
en met een hapje en een drankje het leven te vieren. Wat mij betreft heeft het ook al veel te lang 
geduurd deze pandemie. Als je ouder wordt gaat de tijd al zo snel en als je dan ook nog eens ruim een 
jaar wordt opgesloten dan wordt niemand daar vrolijk van. Ik hoop wel van harte dat u en uw naasten 
niet te veel getroffen zijn door het virus en dat u de komende tijd nog volop mag genieten van de jaren 
die nog voor u komen. 
 
66 jaar is ons jongste lid en ons oudste lid wordt dit jaar 102! Van de 180 leden die we nog hebben zijn 
er in ieder geval 95 boven de 80 jaar en maar 7 leden die jonger zijn dan 70 jaar..  
In het najaar (oktober) gaan we als dat mogelijk is een dag organiseren waar we weer eens even bij 
kunnen praten en waar we onder het genot van een lekker etentje elkaar weer kunnen ontmoeten. We 
zullen dan ook het bloemetje voor de jubilarissen (16) van het afgelopen jaar en van dit jaar (3) 
meebrengen. Allemaal leden die meer dan 25 jaar lid zijn van onze vereniging en die de 80 jaar 
gepasseerd zijn. 
 
Ik weet niet of u de stand van zaken met betrekking tot ons pensioen nog een beetje volgt maar de 
dekkingsgraat van ons pensioenfonds ziet er prima uit! Aan de hand van het percentage van deze 
dekkingsgraat wordt bepaald of u en ik meer of minder pensioen gaat ontvangen. De gemiddelde 
dekkingsgraat  (beleidsdekkingsgraat) stond op 31 maart op 113.1 % wat wil zeggen dat, als dat zo blijft, 
de pensioenen omhoog gaan. De actuele dekkingsgraat (waar staan we nu) staat zelfs op 123,1 % 
waarbij we tot de top van de Nederlandse pensioenfondsen horen. Complimenten voor de mensen die 
ons pensioengeld beheren! 
 
Op dit moment zijn ze op veel plaatsen bezig mensen aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van KPN. 
Met verbazing heb ik gekeken naar de werkzaamheden bij ons in de straat, op mijn oprit, in de 
voortuin en in de meterkast. Het leek wel of ik op vakantie was in oost Europa want ik kon helemaal 
niemand verstaan van de ploeg mensen die de werkzaamheden uitvoerden. Nog wel af en toe een 
KPN auto door de straat maar achter het stuur vooral mensen die geen Nederlands praten. Met 
handen en voeten maar uitgelegd hoe ik het wilde hebben, en dat kwam ook keurig voor elkaar.  Voor 
het laatste stukje van het ISRA punt naar het modem in de meterkast komt wel (denk ik) een KPN 
monteur. Gaat volgende week gebeuren. Dan zijn we weer helemaal “bij” en kunnen we genieten van 
de snelheid van het KPN glasvezel netwerk. 
 
We hopen dat het u goed gaat dit voorjaar en in de zomer en dat we u ergens in het najaar weer 
kunnen ontmoeten. Blijf gezond en tot ziens! 
 
Namens het bestuur en de contactpersonen, 
Wim de Grip 
 



 
 
 

Bestuursleden 
Naam Telefoonnummer E-mail adres Functie 
Grip de J.W.F. 055-5425566 wimdegrip@kpnmail.nl Voorzitter 
Rijksen C. 0313-420900 ceesrijksen@planet.nl Secretaris 
Mol G. 038-4539696 g.mol007@hetnet.nl Penningmeester 
Oostra H.L. 038-4652526  h.l.oostra@kpnmail.nl Data-base beheer 

      
 
 
 
 

 

Contactpersonen 
Naam Telefoonnummer E-mail adres 
Bierman C. 038-4540862 cobizwolle@hetnet.nl 

Elbertsen  H. 038-4547816 ah.elbvb@kpnmail.nl 

Kleene  H. 038-4216463 h.kleene@hccnet.nl 

Kuiterman K. 038-4650711 klaaskuiterman@gmail.com 

Linnenbank H.F.J. 038-4533812 henklinnenbank@hetnet.nl 

Neurink U.         038-4538521 ursulaneurink@kpnmail.nl  

Oostra H.L. 038-4652526  h.l.oostra@kpnmail.nl 

Grip de J.W.F. 055-5425566 wimdegrip@kpnmail.nl 

Rijksen C. 0313-420900 ceesrijksen@planet.nl 

Bruin H.T. 0578-615050 htbruin@xs4all.nl 

Schipper A. 0521-510505 annius.schipper@hetnet.nl 

Ponsen J. 0570-652213 ponskuip@ziggo.nl 

Siemelink H.J. 0570-591677 herman.siemelink@kpnmail.nl 

    Smallegoor J.W. 0570-619611 wim.smallegoor@telfort.nl 
Brinkhuis H. 0529-431622 h-brinkhuis@kpnmail.nl 

Volkers H.H. 0524-514525   
   

  
 
 
 
Graag de contributie a €20,- over het jaar 2021 betalen op 
Rekening nr: NL93 INGB 0003280438   tnv KPN vereniging van Gepensioneerden regio 
Zwolle 
 
 

 

 
 

 


