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*De persoonsnamen die in deze nieuwsbrief worden gebruikt, 
zijn in verband met privacy gefingeerd. 

Boudewijn* en Sophie Veenstra gaan scheiden en 
hebben twee kinderen. Ze willen als co-ouders 
verder en goed voor hun kinderen blijven zorgen. 
Op financieel gebied willen ze het dan ook goed 
regelen. Hoe kunnen ze dit het beste aanpakken?

Het Geldloket adviseert om een gezamenlijke re-
kening te openen waarop Boudewijn en Sophie 
beiden een maandelijkse bijdrage storten. In een 
ouderschapsplan wordt vastgelegd welke kosten 
hieruit betaald worden. Het Geldloket gaat bij de 
Belastingdienst na of zij ook recht hebben op toe-
slagen en kinderbijslag. 

De Belastingdienst adviseert om op beide adressen 
één kind in te schrijven. Hierdoor komen Boude-
wijn en Sophie allebei in aanmerking voor toesla-
gen en kinderbijslag.  

Hoe kun je het als co-ouder 
financieel goed regelen?

Tip uit het Geldloket

Meld u aan 
voor de Amersfoort 
Bespaart via:

Zes keer per jaar bespaartips en leuke, betaalbare uitgaanstips in uw mailbox?

AmersfoortBespaart@geldloketamersfoort.nl

Tip uit het sociaaljuridisch 
wijkspreekuur  

Huurverhoging? Check of die geba-
seerd is op het juiste inkomen!

gemeenteraadslid 
Maria Ballast- Tatarian en 
wethouder Menno Tigelaar
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Cibor Novak heeft een brief ontvangen van de wo-
ningbouwcorporatie over de huurverhoging per 1 
juli 2015. De verhoging is gebaseerd op het ge-
zinsinkomen van 2013. Cibor vindt dit onterecht. 
In 2014 is zijn vrouw Maria minder gaan werken 
omdat ze een kindje hebben gekregen. Hun inko-
men is daardoor lager geworden. Wat kan hij doen? 

De huurverhoging per juli 2015 wordt standaard ge-
baseerd op het gezinsinkomen van 2013. Het inko-
men van Cibor is echter dusdanig gedaald in 2014 
dat hij bezwaar kan maken. De sociaal raadsvrouw 
helpt Cibor bij het opstellen van het bezwaar-
schrift. 

Meer weten?
Kijk op www.rijksoverheid.nl/huurwoning/
huurverhoging. Let op! Dien uw bezwaar 
voor de ingangsdatum van de 
huurverhoging in.
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Schoolkamp
“Door Stichting Leergeld kon mijn dochter Luna 
mee op het schoolkamp van groep 8”, vertelt cur-
sist Ethel Muller. Nu heeft zij bij deze stichting 
een aanvraag gedaan voor een (tweedehands) fiets 
voor Luna zodat zij in het nieuwe schooljaar naar 
de middelbare school kan fietsen. 
Meer weten? www.leergeldamersfoort.nl.

Kom Achterom
Leo Smits is razend enthousiast over de tweede-
hands speelgoedwinkel ‘Kom Achterom’ in Leus-
den. Hij koopt hier voor een klein prijsje de leuk-
ste spullen voor zijn kleinkinderen: 
www.komachterom.nl.

Jumbo
Tessa Aksan vertelt dat zij bij de Jumbo altijd zoekt 
naar producten met ‘de datum van vandaag’. Jum-
bo geeft als dank voor het melden deze producten 
gratis mee. Ook als je rottend fruit in de schappen 
vindt, is de kans groot dat je (vers) fruit gratis mee 
krijgt.  

Pim Mertens heeft net zijn studie Verpleging 
& Verzorging afgerond. Tijdens zijn studie had 
hij verschillende bijbaantjes. Nu heeft hij een 
 fulltimebaan in een verpleeghuis. Hij vraagt zich 
af of hij nog steeds recht heeft op het maximum-
bedrag aan zorgtoeslag.  

Het Geldloket constateert dat hij minder recht 
heeft op zorgtoeslag. Pim krijgt het advies dit 
zo snel mogelijk door te geven aan de Belasting-
dienst. Zo voorkomt hij dat hij teveel ontvangen 
toeslag later moet terugbetalen. 

Tip uit het Geldloket

Tips uit de budgetcursus van het 
Geldloket

Tip uit het sociaaljuridisch 
wijkspreekuur

Wijzig op tijd je toeslagen 

Maria Ballast-Tatarian 
gemeenteraadslid VVD
“Ik ben geboren en opgegroeid in Libanon. 
Door de burgeroorlog van 15 jaar heb ik ge-
leerd om zuinig te zijn en bewust van wat ik 
allemaal heb. Mijn huisgenoten in Nederland 
merken dat ook. Thuis heb ik een cadeaukast. 
Wanneer ik tijdens de uitverkoop leuke spul-
len tegenkom voor een aantrekkelijk prijsje, 
koop en bewaar ik ze in mijn kast. Groente 
en vlees koop ik meestal in de aanbieding. En 
alles wat we niet direct opeten, doe ik in de 
diepvries. Maar dat komt niet vaak voor, want 
mijn oudste zoon eet zo ongeveer alles. En 
wat ik vaak in de supermarkt doe, is ‘bukken’. 
De huismerken staan meestal in de lagere vak-
ken en A-merken op ooghoogte. Op jaarbasis 
levert dit bukken een aardige besparing op.”

De slimme bespaartips van:

De WW-uitkering van Mieke de Boer stopt bijna. 
Het is haar nog niet gelukt om werk te vinden en 
daarom heeft zij een bijstandsuitkering bij de ge-
meente aangevraagd. Ze woont samen met haar 
twee kinderen in een huurwoning. De bijstands-
uitkering is veel lager dan de WW-uitkering. Mieke 
maakt zich grote zorgen. Kan zij straks rondko-
men?  

Op 1 januari 2015 is de uitkeringsnorm voor alleen-
staande ouders verlaagd. De Belastingdienst vult 
het verschil grotendeels aan met het kindgebon-
den budget. Mieke heeft in haar budgetplaatje 
geen rekening gehouden met een verhoging van 
het kindgebonden budget. Het Geldloket maakt 
samen met Mieke een overzicht van haar toekom-
stige inkomsten en uitgaven. Ook wordt zij geïn-
formeerd over de afdeling arbeidsintegratie bij de 
gemeente. Hier kunnen ze Mieke ondersteunen in 
haar zoektocht naar een nieuwe baan.

Daalt je inkomen en ben je een 
alleenstaande ouder?  
Ga na of je (meer) kindgebonden 
budget krijgt

Tip: wijzig zo snel mogelijk je gegevens bij 
www.toeslagen.nl als er in je situatie iets 
verandert dat financiële gevolgen heeft. Denk 
hierbij niet alleen aan veranderingen in je 
inkomen, maar bijvoorbeeld ook aan wijzigin-
gen in het aantal uren kinderopvang. 
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Tyler en Simon Jones hebben drie opgroeiende kin-
deren. Simon is onlangs zijn baan kwijtgeraakt en 
krijgt nu een WW-uitkering. Via het UWV heeft Si-
mon een afspraak gemaakt met het Geldloket. Ze 
vinden het moeilijk om elke maand rond te komen. 
Ze willen graag besparen, maar liever niet ten kos-
te van de kinderen. 

Het Geldloket wijst Tyler en Simon op diverse voor-
zieningen voor gezinnen met een klein budget. 
Voor hen zijn het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds 
interessant. Deze fondsen dragen bij aan de kosten 
voor deelname van kinderen aan sport en cultuur. 
Ook wordt de speel-o-theek onder de aandacht ge-
bracht. Bij de speel-o-theek kun je binnen- en bui-
tenspeelgoed voor kinderen lenen. De formule van 
een speel-o-theek is vergelijkbaar met die van een 
bibliotheek. Via www.speel-o-theek-eemland.nl

Ludwic Kozlowski werkt al lang in de bouw. Het 
bouwbedrijf verkeert in zwaar weer. Meerdere 
collega’s zijn voor zichzelf begonnen. Ludwic twij-
felt. Hij heeft de laatste jaren wat gezondheids-
klachten gehad. Wat als hij langdurig ziek wordt? 
Hoe regelt hij dan zijn inkomen?   

Het Geldloket informeert Ludwic over een verze-
kering via het UWV voor mensen die voor zichzelf 
beginnen. Binnen 13 weken na beëindiging van 
loondienst of uitkering via het UWV kunnen zzp’ers 
zich verzekeren voor ziekte en arbeidsongeschikt-
heid. Bij het UWV kom je ondanks bestaande ziek-
ten of aandoeningen in aanmerking voor deze ver-
zekering. Het Geldloket gaat samen met Ludwic na 
of het UWV voor hem voordelen biedt ten opzichte 
van commerciële verzekeraars. 

Tip uit het Geldloket

Tip uit het Geldloket

Denk ook eens aan de 
speel-o-theek

Starten als zzp’er? 
Jezelf via het UWV verzekeren 
heeft soms voordelen

Op 1 april heeft Ercan Ates afscheid geno-
men van Resto VanHarte. Resto VanHarte en 
de Amersfoort Bespaart wensen hem veel 
succes met zijn verdere loopbaan.
 
Elke laatste woensdag van de maand is er 
bij Resto VanHarte in Amersfoort Kinderres-
to. Professionals, vrijwilligers EN KINDEREN 
maken een heerlijk gezond driegangendi-
ner. Voor de kinderen een leuke manier om 
te leren koken en te ervaren dat groente 
erg lekker is. Wil je ook een keer genieten 
van de kookkunsten van de kinderen reser-
veer dan via de website. 

Natuurlijk kun je ook op de gebruikelijke 
dagen terecht voor een heerlijk gezonde 
maaltijd. Graag wel van te voren reserve-
ren, via de website www.restovanharte.nl

Dinsdag: 
Resto VanHarte Vakcollege,
Hooglandseweg Noord 55, Amersfoort.

Maandag en woensdag: 
Resto VanHarte Liendert Praktijkschool 
Accent, Wiekslag 50, Amersfoort.

Resto VanHarte is op genoemde dagen 
 geopend vanaf 17.30 uur, het diner begint 
om 18.00 uur.

Resto VanHarte

UITGELICHT 

“Dankzij Amersfoort Bespaart 

kunnen we nog meer mensen laten 

genieten van een maaltijd buiten 

de deur voor weinig geld.”

(Resto VanHarte)

Meer weten?
Kijk op www.uwv.nl/particulieren/verzeke-
ren/  of op www.zzp-nederland.nl. 



Geldloket Amersfoort • Nieuweweg 5 • 3811 EW Amersfoort • tel. 033 800 99 70 • www.geldloketamersfoort.nl 4

28 juni

Bijen- en vlinderdag 2015
Zondag 28 juni worden op drie verschillende lo-
caties activiteiten georganiseerd met als thema 
‘Vlinders, bijen en andere insecten’. 
Zo kun je een bijenstal en observatiekastjes bekij-
ken en kan er honing geproefd worden. Je krijgt 
informatie over vlinder- en bijenvriendelijk tuinie-
ren. Er is een film over vlinders en bijen. En je 
kunt zaadbommetjes of kaarsen maken. Ook voor 
de inwendige mens wordt gezorgd met onder an-
dere pannenkoeken!

Wanneer: 28 juni van 12.00 tot 16.30 uur
Waar: • Informatiecentrum van Utrechts 

Landschap. Het ‘Koetshuis’ vind je 
aan de Stoutenburgerlaan 4, Stouten-
burg (Leusden)

• De ‘Vlinder- en bijentuin’ aan het 
Vlinderpad in Leusden (hoek Heiligen-
bergerweg/Groene Zoom) 

• Het Centrum voor Natuur en Milieu
‘De Schoolsteeg’  aan de Hamersveld-
seweg 107 in Leusden, zie ook www.
schoolsteeg.nl

Toegang: gratis

7 juni

De geheimen van het 
Pinetum 
Zondag 7 juni om 14.00 uur start de bijzondere 
wandeling door het Pinetum in het bos Birkhoven. 
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschie-
denis van Birkhoven en in het bijzonder het Pine-
tum. 

Wanneer: 7 juni van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: verzamelen bij het informatiebord van 

Utrechts Landschap op de parkeerplaats 
nabij het zwembad en hockeyveld op 
Barchman Wuytierstraat in Amersfoort

Toegang: gratis (aanmelden vooraf is niet nodig) 

Utrechts Landschap

UITGELICHT 

3 mei

Natte voeten, droge voeten
Zondag 3 mei start er een mooie wandeling door 
De Schammer. Dit gebied is van oudsher een ge-
bied dat vaak (deels) onder water liep. Tijdens de 
wandeling vertellen gidsen van Utrechts Landschap 
over de betekenis van dit nieuwe natuurgebied dat 
ervoor zorgt dat een groot deel van de Amersfoort-
se binnenstad droge voeten houdt. 

Wanneer: 3 mei van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: verzamelen op de parkeerplaats   
  hockeyclub aan de Horsterweg,   
  Leusden
Toegang: gratis 
  (Aanmelden vooraf is niet nodig) 

“Wij kunnen in Amersfoort Bespaart 

veel mensen informeren over de 

interessante, leerzame én betaal-

bare activiteiten in onze natuurge-

bieden”

(Ester Floor, Utrechts Landschap)



13 mei

Kinderstadswandeling 
door historisch Amersfoort 
Abe de Verteller neemt de kinderen mee door het 
historische centrum van Amersfoort. Hoogtepun-
ten in de binnenstad zijn natuurlijk de indrukwek-
kende Koppelpoort en de knusse Muurhuizen, maar 
ook de zogenaamde heksenbrug wordt niet verge-
ten. 
De wandeling is geschikt voor kinderen van 6 jaar 
t/m 12 jaar. Reserveren is noodzakelijk.

Wanneer: 13 mei van 13.30 tot 15.00 uur 

Toegang: € 5,00 voor kinderen 
  € 8,00 voor volwassenen 

www.onzelievevrouwetoren.nl

31 mei

Kidsfestival 
Van 12.00 tot 17.00 uur zijn er voor kinderen aller-
lei leuke activiteiten rond het thema ‘doen en be-
leven’. Het festival vindt plaats op het Lieve Vrou-
wekerkhof en in de omgeving van dit plein. Kijk op 
de website wat er allemaal te doen is.

www.kidsfestivalamersfoort.nl 
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2 en 16 mei -  6 en 20 juni

Snuffelmarkt 
Leuke rommelmarkt aan de voet van Onze Lieve 
Vrouwetoren. 

www.amersfoort.nl/snuffelmarkt
“In Amersfoort Bespaart kunnen we 

laten zien dat ‘uit in Amersfoort’  

niet duur hoeft te zijn.”

(Ursula de Beer, VVV Amersfoort)

VVV Amersfoort

UITGELICHT 
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maart - oktober

Fietsen over de 
landingsbaan 
Heb je al eens over de voormalige landingsbaan van 
vliegbasis Soesterberg gefietst? 
Fiets onder leiding van een gids mee over start- 
en landingsbanen en langs shelters, bunkers en 
een kerosineopslagplaats. De fietsexcursie Historie 
Vliegbasis is ruim 10 kilometer. 
Reserveren is noodzakelijk. En neem zelf je fiets 
mee.

Wanneer: maart t/m oktober iedere eerste en   
  derde zaterdagmiddag van de maand  
  van 13.00 tot ongeveer 15.30 uur. 
Waar: Nationaal Militair Museum, 
  Verlengde Paltzerweg 1, Soest
Toegang: gratis
Telefoon: 085 003 600

15 mei en 25 mei

Campina 
Boerderijdagen 
Het is voorjaar en de Campina boerderijen openen 
weer hun deuren. Je bent van harte uitgenodigd 
om alles te leren over melk, te genieten van een 
picknick in de wei en om een leuke dag op de boer-
derij te beleven. Meer informatie over de deelne-
mende boerderijen zie www.campina.nl. 

Wanneer: 15 mei en 25 mei
Waar: diverse locaties
Toegang: gratis

vanaf juni

Maisdoolhof 
Kun je altijd de weg vinden? Dan is een maisdoolhof 
echt iets voor jou. In de omgeving zijn een tweetal 
maisdoolhoven te vinden. Naast een maisdoolhof 
zijn er ook tal van andere activiteiten op de loca-
ties.
www.farmfuncoelhorst.nl
www.maisdoolhofvoorthuizen.nl

Tweede woensdag van de maand

Ponyborstelen bij Gagelgat
De Shetlanderpony’s vinden het heerlijk om af en 
toe eens lekker geborsteld en gepoetst te worden. 
Wil je dochter of zoon helpen met borstelen en is 
hij/zij 6 jaar of ouder? Je bent met je kind van 
harte welkom op Boerderij Het Gagelgat te Soest. 
Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. 
Meld je aan via het formulier op de website van 
Boerderij Het Gagelgat: 
www.paardenkamp.nl

Wanneer: Elke tweede 
  woensdag van 
  de maand
Waar: Boerderij Het Gagelgat, 
  Birkstraat 107, Soest  
Toegang: gratis

Kidsproof

UITGELICHT 

“Amersfoort Bespaart biedt 

Kidsproof een extra platform om 

zoveel mogelijk kinderen blij te 

maken met activiteiten die weinig 

tot niets kosten.”

(Hetty Buist, Kidsproof)
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juni

Maand van het 
spannende boek 
Juni is de maand van het spannende boek! Kring-
loopcentrum Amersfoort – Leusden heeft boeken-
pakketjes samengesteld. Deze liggen vanaf 1 juni 
in de winkel en kosten € 5,00. Verras jezelf met 
een leuke selectie literatuur voor in de tuin of op 
vakantie. 

Veel leesplezier!

24 mei en 13 juni

Kringloop op de markt 
Vanzelfsprekend kun je van maandag tot en 
met zaterdag bij het kringloopcentrum terecht, 
maar het kringloopcentrum trekt er zo nu en 
dan ook op uit. 

Zondag 24 mei (1e Pinksterdag) in plantsoen 
Noord in Amersfoort tijdens het feestelijke Le-
peltje-Lepeltje festival bij de Winkels op Wielen 
markt. Kringloopcentrum Amersfoort staat er met 
in ons eigen textielatelier gemaakte ekstertassen 
en huislijnartikelen.

Zaterdag 13 juni (Haantjesdag) in Woudenberg. 
Een jaarlijks topevenement met een grootse bra-
derie dat bezoekers uit de hele regio trekt! 

Tuin-, kampeerspullen & 
zomerartikelen 
Ben je nog op zoek naar zomerartikelen? Bij het 
Kringloopcentrum staan er elke dag nieuwe arti-
kelen in de winkel. 

Nieuwste aanbiedingen? 

Volg het kringloopcentrum op facebook. 
www.facebook.com/kringloopamersfoortleusden

Optimaal ruimtegebruik 
waar muziek in zit! 
Kringloopcentrum Amersfoort en Stichting Popcen-
trum Nederland hebben de handen ineengeslagen. 
Samen gaan ze Zwaaikom 29 exploiteren. Overdag 
gebruikt Kringloopcentrum Amersfoort de ruim-
te en ’s avonds kunnen bands en muzikanten de 
repetitieruimtes goedkoop huren. Voor het huren 
van een repetitieruimte kun je contact opnemen 
met Stichting Popcentrum Nederland.

Kringloopcentrum 
Amersfoort/Leusden
Zwaaikom 21 te Amersfoort

Openingstijden:
maandag 13.00-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur 
zaterdag 10.00-17.00 uur.

Alle activiteiten die het Kringloopcentrum 
organiseert zijn gratis toegankelijk. 
www.kringloopamersfoortleusden.nl

Let op: wij zijn gesloten op maandag 27 
april (Koningsdag), dinsdag 5 mei (Bevrij-
dingsdag), donderdag 14 mei (Hemelvaart) 
en maandag 25 mei (2e Pinksterdag).

Kringloop Amersfoort/Leusden

UITGELICHT 

“Door onze samenwerking kunnen 

meer inwoners op een aangename 

manier beter rondkomen.”

(Lidy Bartels, 

Kringloopcentrum Amersfoort/Leusden)

•••  AANBIEDING  •••
speciaal voor lezers van 

Amersfoort Bespaart!

€2,50 i.p.v. € 5,00 
tegen inlevering van deze bon

Geldig in juni en juli 2015 in kringloopcentrum 
Amersfoort - Leusden

op een 
vakantieboeken 
pakket!

50%
korting

$
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Een uitgave van:

Tips van onze lezers!

Samenrijden.nl
Via samenrijden.nl, een initiatief van de 
ANWB, kunt u samen naar een bestem-
ming rijden. De app is gekoppeld aan uw 
Facebook- of LinkedInprofiel, waarmee 
het vooral is gericht op het delen van in-
teresses. 

Route.nl app     
Een gratis app met meer dan 4500 fiets- 
en wandelroutes.  De app wijst u de weg 
via populaire fietsknooppunten en vertelt 
u zelfs waar het dichtstbijzijnde treinsta-
tion is.  

Peerby    
Hogedrukspuit of decoupeerzaag nodig? 
Download deze gratis app en leen de spul-
len die  u  nodig heeft in uw eigen buurt. 
Niet alleen handig, maar u leert tegelijk 
meer mensen uit uw omgeving kennen.

Korting Rekenmachine   
Percentages klinken altijd mooi, maar is 
het echt een koopje? Deze app berekent 
de korting in euro’s.

Groente en fruit kalender   
Groente en fruit is goedkoper in het sei-
zoen. Maar wanneer kun je welke groen-
te/fruit het beste kopen? Deze Groente- 
en fruitkalender helpt u bij het kiezen.

KidsGeldWijs   
Leuke, leerzame app die kinderen van 6 
tot 11 jaar spelenderwijs leert omgaan 
met geld en ouders ondersteunt in de fi-
nanciële opvoeding.

8

Menno Tigelaar wethouder 
gemeente Amersfoort

“De slogan van de wekelijkse markt is: ‘op de 
markt is je gulden een daalder waard’. Mijn 
ervaring is dat je op de markt aan het eind 
van de dag vaak je wekelijkse groenten, fruit, 
bloemen en brood met een behoorlijke kor-
ting kunt kopen. In ieder geval op zaterdag. 
Misschien is op dat tijdstip niet alles meer 
verkrijgbaar, maar er is dan echt nog wel ge-
noeg keus”.

De slimme bespaartips van:


