
Een uitgave van:

Door en voor inwoners van Amersfoort Juli 2015 | editie 3

Geldloket Amersfoort • Nieuweweg 5 • 3811 EW Amersfoort • tel. 033 800 99 70 • www.geldloketamersfoort.nl 1

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

Claudette Biswane* gaat bijna met pensioen. 
Eigen lijk wil ze helemaal niet stoppen met  werken. 
Van haar werkgever mag ze ook nog even blijven. 
Maar als ze haar pensioen laat uitkeren naast haar 
salaris, moet ze veel meer inkomstenbelasting 
 betalen. Wat kan ze het beste doen?

De consulent van het Geldloket legt Claudette 
twee opties voor. Ten eerste kan ze met deeltijd-
pensioen gaan. Dit betekent dat ze een deel van 
haar pensioen laat uitkeren terwijl ze blijft wer-
ken. Ze bouwt nog pensioen op over de uren die 
ze blijft werken, waardoor haar pensioen hoger 
wordt. De werkgever van Claudette moet het hier 
wel mee eens zijn. Daarnaast kan ze haar pensioen 
uitstellen. Claudette gaat dan later volledig met 
pensioen. Ook bij deze optie draagt ze langer pen-
sioen af, waardoor het uitgekeerde bedrag hoger 
wordt. De consulent adviseert Claudette contact 
op te nemen met haar pensioenverzekeraar om te 
overleggen over de mogelijkheden.   

Langer doorwerken na je pensioen? 
Laat je goed informeren. 

Tip uit het Geldloket

Vraag uit het Geldloket

Meld je aan 

Zes keer 
per jaar bespaartips 

en leuke, betaalbare 
uitgaanstips in je mailbox?

AmersfoortBespaart@geldloketamersfoort.nl

Ik ga scheiden en zoek woonruimte. 
Waar moet ik op letten?

wethouder Bertien Houwing 
en fractievoorzitter 
Micheline Paffen
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Sonja van Vliet en haar man Harrold gaan scheiden. 
Sonja vraagt zich af of ze na de scheiding in 
aanmerking komt voor een betaalbare huurwoning. 
Sonja heeft wat spaargeld op de bank. Ze heeft 
gelezen dat als je een goed inkomen hebt en aardig 
wat vermogen, je geen sociale huurwoning krijgt. 
Klopt dit? 

De consulent van het Geldloket vertelt Sonja dat om 
in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, 
er alleen gekeken wordt naar haar inkomen. Het 
vermogen wordt niet meegerekend. Omdat haar 
inkomen lager is dan de inkomensgrens, krijgt ze na 
de scheiding een sociale huurwoning. Het vermogen 
van Sonja telt wel mee voor een eventueel recht op 
huurtoeslag. Omdat Sonja’s vermogen lager is dan 
de grens die voor de huurtoeslag geldt, komt zij 
hier gelukkig wel voor in aanmerking. 

Lees meer over de inkomensgrens sociale 
huurwoning op www.rijksoverheid.nl 
en over de vermogensgrens 
huurtoeslag op 
www.belastingdienst.nl.  

Meer weten? Ga naar www.pensioenkijker.nl.
Meer informatie over uw eigen pensioen? 
Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.
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Bijna twee jaar geleden is Albert van Leeuwen zijn 
baan kwijtgeraakt. Albert is getrouwd met Marieke. 
Ze hebben drie schoolgaande kinderen. Marieke 
werkt vier dagen in de week. Met haar salaris en de 
WW-uitkering van Albert kunnen ze de hypotheek, 
overige lasten en de kosten van de kinderen 
betalen. Maar over vier maanden loopt de WW-
uitkering van Albert af. Ze kunnen dan niet meer 
rondkomen vanwege de hoge hypotheeklasten. 

De consulent van het Geldloket adviseert Albert 
zo snel mogelijk contact op te nemen met de 
hypotheekbank om de situatie te bespreken. Soms 
is het mogelijk om de hypotheek over te sluiten 
of de looptijd te verlengen. Hierdoor kunnen de 
maandelijkse lasten lager worden. Daarnaast 
bieden sommige banken bij een daling van het 
inkomen een rentepauze. Bij een rentepauze hoeft 
een deel van de hypotheekrente tijdelijk niet 
betaald te worden.  

Sarah Doedens is een werkende moeder. Zij woont 
samen met haar vriend en hun dochtertje van drie 
jaar in een huurhuis in Vathorst. Door een vriendin 
werd zij gewezen op het bestaan van de inkomens-
afhankelijke combinatiekorting. Heeft zij hier ook 
recht op?  

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een 
tegemoetkoming van de Belastingdienst voor wer-
kende ouders met kinderen onder de twaalf jaar. 
Je ontvangt het in de vorm van een korting op je 
inkomstenbelasting. Omdat Sarah geen belastin-
gaangifte hoeft te doen, had zij hier nog nooit 

van gehoord. Samen met de sociaal raadsvrouw 
wordt de Geldcheck51 gedaan. Deze check brengt 
in kaart op welke financiële regelingen de familie 
Doedens nog recht heeft. Tijdens de check wordt 
ook  gekeken naar de inkomensafhankelijke combi-
natiekorting. Wat blijkt? Zij voldoen als werkende 
ouders met een driejarig kind aan de voorwaarden. 
Sarah vult de aangifte inkomstenbelasting in. De 
sociaal raadsvrouw controleert de aangifte voor 
haar.  

Het arbeidscontract van Jorgos Andreou is niet 
verlengd en hij ontvangt sinds kort een WW-
uitkering. Jorgos werkte als persoonlijk begeleider 
in de zorg. Jorgos denkt erover na om als ZZP-er te 
gaan starten. Er is genoeg vraag naar zorgverleners 
zoals hij. Alleen heeft hij gehoord dat de WW-
uitkering stopt als hij voor zichzelf begint. Hoe 
moet hij dan de eerste periode rondkomen?  

De consulent van het Geldloket vertelt Jorgos dat 
hij, als hij start met zijn onderneming, de eerste 
26 weken zijn WW-uitkering kan behouden. De 
uitkering is dan wel lager maar hij hoeft niet te 
solliciteren. Het UWV noemt deze 26 weken de 
‘Startperiode’. Jorgos kan hier alleen gebruik van 
maken als het UWV zijn bedrijfsplan kansrijk vindt. 
Om in aanmerking te komen voor deze regeling 
moet Jorgos eerst een training via het UWV volgen. 
Na de Startperiode worden, gedurende de looptijd 
van zijn WW-uitkering, de uren die hij vanaf dat 
moment in zijn bedrijf steekt gekort op zijn WW-
uitkering. Zodra Jorgos voldoende opdrachten 
heeft om een hele werkweek te vullen wordt de 
WW-uitkering gestopt.

Tips uit de budgetcursus van het 
Geldloket

Tip uit het Geldloket

Tip uit het Geldloket

Tip uit het sociaaljuridisch wijkspreekuur

Je hebt een koopwoning en je inkomen 
daalt. Bekijk de mogelijkheden. 

Werk je en heb je een kind? 
Denk aan de combinatiekorting. 

WW-uitkering en een eigen bedrijf? 
Er zijn verschillende mogelijkheden.

Na een periode van proefdraaien is op 20 
mei de nieuwe, vaste locatie van Resto Van-
Harte Amersfoort officieel geopend. Wet-
houder Bertien Houwing opende de locatie 
onder luid tromgeroffel van Divine Drums, 
gevormd door leerlingen van Praktijkschool 
Accent. De vrijwilligers van Resto VanHarte 
toveren in de school een gezellig restaurant 
tevoorschijn. Iedere maandag en woensdag 
koken zij daar een driegangenmenu. Ieder-
een is van harte welkom. Maak hiervoor ge-
bruik van de kennismakingsaanbieding.

Maandag en woensdag: 
Resto VanHarte Liendert Praktijkschool 
Accent, Wiekslag 50, 3815 GS Amersfoort. 
Resto VanHarte is op deze dagen geopend 
vanaf 17.30 uur, het diner begint om 18.00 
uur. Graag wel van tevoren reserveren. Dit 
kan via www.restovanharte.nl of door te 
bellen naar 0900- 9003030 (10ct/min).

Resto VanHarte

UITGELICHT 

“Iedere maandag en woensdag 

gezond, gezellig en betaalbaar eten 

bij Resto VanHarte Liendert. 

Kom je ook een keer bij ons eten?”

(Patricia Hugen, Restomanager Amersfoort)Wethouder Bertien Houwing 
“No time like the present”
“Mijn ouders hadden een boerenbedrijf dat ze 
van de grond af hebben opgebouwd. Dat be-
tekende jarenlang zuinig leven en zoveel mo-
gelijk besparen. Bij bespaartips moet ik dan 
ook als eerste aan mijn moeder denken. Zij 
leerde mij als kind al dat ik de deur achter 
me dicht moest doen om de warmte binnen 
te houden. Ook lette ze op dat ik tijdens het 
tanden poetsen de kraan dicht draaide. En ze 
wist van overrijp fruit dat niet meer bewaard 
kon worden en waarvoor ik mijn neus optrok, 
altijd nog iets lekkers maken. Besparingen die 
ik nog steeds in de praktijk breng.

In mijn studietijd had ik vaak heel weinig geld. 
Dat vond ik vaak best lastig, maar ik heb toen 
wel geleerd dat goed bijhouden wat je uit-
geeft en geld opzij zetten voor bijvoorbeeld 
vaste kosten helpt om rond te komen. Dat is 
ook een bespaartip die ik wil meegeven.”

De slimme bespaartips van:

Kostgeld vragen?

Alicia Gulik waarschuwt haar mede-cursisten dat 
vanaf 1 juli 2015 de kostendelersnorm voor alle 
bijstandsgerechtigden in gaat. Dit betekent dat 
wanneer je een Bijstandsuitkering ontvangt en er 
iemand bij je woont die ouder is dan 21 jaar, de 
uitkering naar beneden wordt aangepast. Alicia 
schrok enorm dat zij straks minder uitkering gaat 
krijgen. Zij heeft dit opgelost door met haar inwo-
nende zoon van 22 jaar af te spreken dat hij vanaf 
juli kostgeld betaalt. Meer weten? www.rijksover-
heid.nl.

Korting is leuk
“Kijk eens op www.kortingisleuk.nl” zegt Fredy 
van het Hek. Daar vind je allerlei geld-terug-
acties. Je koopt één van de actieproducten in de 
supermarkt en vraagt online je geld terug. Er staan 
ook kortingscodes en dagdeals op de website.  Echt 
de moeite waard!

Toeslagen
Ben de Goede is onlangs gescheiden. Hij kwam 
erachter dat wanneer je de aanvraag voor een 
scheiding indient bij de Rechtbank en je niet meer 
op hetzelfde adres staat ingeschreven, je vanaf 
dat moment al geen toeslagpartner hebt. Dit 
betekent dat het inkomen van zijn ex-partner niet 
meer meetelt bij de berekening van zijn toeslagen. 
Hierdoor kan de hoogte van de toeslagen die Ben 
ontvangt hoger worden. Ben adviseert om zo snel 
mogelijk je echtscheidingsverzoek in te dienen, als 
je denkt dat je meer toeslag krijgt.  

Meer weten? www.uwv.nl/particulieren/
eigen-bedrijf-starten/starten-vanuit-ww-uit-
kering/ik-wil-eigen-bedrijf 

(Normaal € 7,-)

•••  AANBIEDING  •••
3-gangen-menu speciaal voor lezers 

van Amersfoort Bespaart!

Maak 
kennis met 

Resto 
VanHarte €4,-

per 
persoon 
per 
maaltijd

voor



Wandelroute 
De Heerlijkheid
De Heerlijk Stoutenburg, ooit een uitgestrekt land-
goed met daarop een machtige burcht, is een klein-
schalig cultuurlandschap met weilanden, akker, 
bosjes, beken en houtwallen. Utrechts Landschap 
is sinds 1999 eigenaar en werkt sindsdien aan het 
herstel van het landgoed. Een heerlijke plek om 
wandelend te ontdekken.

Wanneer: Kan altijd.
Waar: Infocentrum Koetshuis Stoutenburg.  
Toegang: Gratis.

Kinderspeurtocht door 
de stad  
Wandel mee met Kaatje en Hannes, een speur-
tocht voor kinderen vanaf 8 jaar. De speurtocht 
vindt plaats in juli en augustus, van dinsdag t/m 
vrijdag van 13.00-16.30 uur. 

De kosten bedragen 
€ 1,95 
(VVV Amersfoort). 
De tocht begint bij 
het Burgerweeshuis 
aan de Zuidsingel.

Sint Joriskerk
Inloopconcerten  
Elk jaar vinden er in de zomermaanden inloopcon-
certen plaats in de St.-Joriskerk. Ook dit jaar tre-
den er een aantal gerenommeerde musici op. Elke 
zaterdag om 15.00 uur opent de kerk haar deuren.

Amers-Board Games  
Iedere eerste zondag van de maand worden er 
spelletjes gespeeld bij Café The Break op de Hof.  
Iedereen kan binnenlopen om met vrienden en fa-
milie bord- en kaartspellen te spelen. 
www.thebreak-amersfoort.nl 

30 juli

Gaypride Amersfoort  
Op 30 juli kleurt de stad weer roze. Op deze dag 
vindt voor de 13e keer de Gaypride plaats. Er is 
een feest op de Hof met diverse Dj’s en dansers en 
tal van andere activiteiten. Zoals de Rainbow Run, 
een social run door de binnenstad.

22, 29 juli en 5, 12 augustus

Spakenburgse dagen 
Tijdens de Spakenburgse Dagen is weer van alles 
te beleven. Vier woensdagen achter elkaar is het 
feest in het centrum van Spakenburg. Bijzonder 
aan deze dagen is de prachtige, kleurrijke kleder-
dracht die gedragen wordt door de inwoners. De 
dagen vinden plaats op 22, 29 juli en 5, 12 augus-
tus van 10.00-17.30 uur.
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Van half april tot half oktober

Fietje bij de Poel 
Fietje is een meisje dat graag van alles wil weten 
en onderzoeken. Kinderen krijgen een rugzakje 
met materialen mee om zelf te ontdekken wat er 
in de poel leeft. Bij de poel kunnen ze op de stei-
ger met een schepnetje waterdiertjes vangen. Met 
een zoekkaart en een loep kan onderzocht worden 
welke waterdiertjes er gevangen zijn. 

Wanneer: Met routeboekje te lopen van half april 
  tot half oktober.
Waar: Infocentrum Koetshuis Stoutenburg, 
  Stoutenburgerlaan 4, Stoutenburg.
Toegang: € 2,- per tasje.

De kunstvaarroute  
De Kunstvaarroute is een grote buitententoon-
stelling in en om de middeleeuwse grachten van 
Amersfoort. Wie meevaart met Waterlijn ziet 
kunst op verrassende locaties. Het thema van dit 
jaar is Piet Mondriaan.

Wanneer: Donderdag en vrijdag om 17.00 uur, 
  zaterdag en zondag om 12.00, 12.15 en
  17.00 uur.
Toegang: € 5,- per persoon.
Info:  www.033mondriaan.nl.

Utrechts Landschap

UITGELICHT 

2 augustus

Slenteren langs de 
Barneveldse beek 
Op 2 augustus vindt de themawandeling ‘Slenteren 
langs de Barneveldse beek’ plaats.  De beek is één 
van de belangrijkste beken in de Gelderse Vallei 
en is aangewezen als ecologische verbindingszone 
(EVZ). De gidsen vertellen tijdens de wandeling 
wat dit precies inhoudt, welke maatregelen daar-
voor genomen zijn en hoe dat zichtbaar is in het 
landschap.

Wanneer: 2 augustus van 14.00 – 16.00 uur.
Waar: Verzamelen bij Landwinkel De Koper-  
  molen aan de Hessenweg 2 in Stouten-
  burg.
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)

“In Amersfoort Bespaart kunnen we 

laten zien dat ‘uit in Amersfoort’  

niet duur hoeft te zijn.”

(Ursula de Beer, VVV Amersfoort)

VVV Amersfoort

UITGELICHT 

4
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zondag en woensdag

Speel- en verkeerstuin op 
de Wagenwerkplaats 
Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats heeft een 
speeltuin op het terrein van de Wagenwerkplaats. 
Je kunt er lekker spelen, klimmen en klauteren. 
Er is ook een verkeerstuin, een leuke en gezellige 
speelplek voor jonge kinderen. Je kunt er rondrij-
den op skelters, driewielers en in de trein.

Wanneer: Op woensdag van 13.00-15.00 uur, 
  op zondag van 14.00-16.00 uur.
Waar: Soesterweg (ter hoogte van) 350, 
  Amersfoort.
Toegang: Gratis.

Strandje Bunschoten 
Op zoek naar een (zomers) kinderuitje? Het strand-
je van Bunschoten, ‘t Kleine Zeetje, is klein en 
overzichtelijk. Er is een zandstrand en een gras-
veld dat als zonneweide dient. Kinderen vermaken 
zich hier prima. Je kunt er iets eten en drinken en 
er zijn sanitaire voorzieningen.

Bosbad Amersfoort 
In het Bosbad kun je met het hele gezin in een bos-
rijke omgeving genieten van zwemmen en spelen 
in het water. Er is een openlucht zwembad met 
één diep en twee ondiepe gedeelten, speeleilan-
den en waterspuiters en er zijn glijbanen en een 
duikplank. En nog veel meer! Het zwembad is on-
verwarmd, de zon moet het water verwarmen.

Zomervakantie en mooi 
weer?  
Buitenleven! Kijk eens bij het Kringloopcentrum 
voor kinderzwembadjes, buitenspeelgoed en tuin-
meubilair. Je vindt er iedere dag nieuwe verras-
singen.

Zomervakantie en regen?  
Kom een middagje naar het Kringloopcentrum. Een 
leuk en betaalbaar alternatief. Je kunt een kopje 
koffie in de koffiecorner drinken of rondkijken in de 
royale boekenafdeling. Er zijn heel veel vierkante 
meters om rond te struinen: 2500 m2 in Amersfoort 
en ruim 600 m2 in Leusden. Voor de kinderen zijn 
er puzzels, dvd’s, speelgoed en kinderboeken.

Soesterduinen
Zoek je een leuke plek voor een actief, sportief 
en gezellig kinderuitje? In de Soesterduinen kun 
je wandelen, vliegeren, voetballen, verstoppertje 
spelen en natuurlijk klimmen in de geweldige klim-
bomen. Je kunt er ook heerlijk picknicken of een 
feestje vieren. 
Kijk voor de route op www.kidsproof.nl.

Studerende kinderen 
of zelf student? 
Om te kunnen studeren moet er al genoeg geld ge-
leend worden. En dan ga je ook nog op kamers. 
Een kamer inrichten is niet goedkoop. Wij helpen 
je graag! Als je in Amersfoort en omstreken komt 
wonen, geven we je in september 20% korting op 
vertoon van je nieuw ontvangen collegekaart. 
Check de website of Facebook voor meer informa-
tie over deze aanbieding.

Save The Date
Voor na de zomer 
Zaterdag 19 september
Boekenmarkt op de Hamershof. Ook het Kringloop-
centrum is met een kraam aanwezig. 

Zaterdag 3 oktober
Nationale Kringloopdag. Een dag met feestelijke 
activiteiten in alle erkende kringloopwinkels in 
Nederland. In Amersfoort is er een grote muziek en 
vinylbeurs. In Leusden vindt de jaarlijkse antiek, 
design en curiosamarkt plaats.

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

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)

Kringloop Amersfoort/Leusden

UITGELICHT 

“Door onze samenwerking kunnen 

meer inwoners op een aangename 

manier beter rondkomen.”

(Lidy Bartels, 

Kringloopcentrum Amersfoort/Leusden)

... AUGUSTUSACTIE ...

 Wij zijn altijd blij wanneer u ons spullen gunt. 
Daarom doen we graag iets terug. In de maand 
augustus krijgen alle klanten die ons spullen 
komen brengen of spullen komen halen, een 

boekentegoedbon. Als bedankje!

GRATIS BOEK
NAAR KEUZE!
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Nieuwste aanbiedingen? 

Volg het kringloopcentrum op facebook. 
www.facebook.com/kringloopamersfoortleusden
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Tips van onze lezers!

Google Translate
Laat je woordenboek maar thuis wanneer 
je op pad bent in het buitenland. Deze 
app vertaalt tussen 64 talen. Je kunt 
woorden of zinnetjes intikken, maar ook 
in (laten) spreken en zelfs vertalingen 
laten uitspreken. 

CouchSurfing     
Een gratis slaapplaats nodig waar dan 
ook ter wereld? Met deze app kun je zien 
welke mensen je (kosteloos) een nachtje 
onderdak aanbieden. Je kunt ook zelf een 
slaapplaats aanbieden aan personen die 
op zoek zijn naar een slaapplek bij jou in 
de buurt.  

Triposo    
Een handige reisgids die je alle informatie 
over je te bezoeken vakantiebestemming 
geeft. Triposo laat je zien waar je het beste 
kunt slapen, wat je kunt ondernemen, 
wat de leukste plekjes zijn en hoe je er 
kunt komen. 

Duolingo  
Altijd al een vreemde taal willen leren? 
Dan hoef je geen dure cursus te volgen. 
Met Duolingo leer je de taal spreken, 
lezen en schrijven.  Duolingo is gratis. 

Treinen in Europa   
Wanneer je met de trein gaat reizen 
binnen Europa, dan is de DB Navigator 
onmisbaar voor op je telefoon. DB 
Navigator is dé app voor treinverbindingen 
in Europa. Vergelijkbaar met 9292 OV en 
NS Reisplanner. 

Wi-Fi finder   
Leuk al die apps, maar zonder Wi-Fi 
kunnen je verbruikskosten aardig oplopen. 
Deze app helpt je bij het vinden van een 
gratis hotspot. Dit kan zelfs offline want 
Free Wi-Fi Finder heeft een database van 
145.000 hotspots over de hele wereld. 

Micheline Paffen 
Fractievoorzitter CDA 
Amersfoort
“Ik gebruik innovaties om mijn energie-
rekening laag te houden. Besparen betekent 
 namelijk niet altijd oude spullen bewaren 
en niets kopen. Juist door het gebruik van 
nieuwe zuinige apparaten, bespaar je het 
milieu, heb je een lagere energierekening, 
draag je bij aan het economische herstel en 
geef je je oude spullen een tweede leven 
 elders. Zo heb ik, mooi in de aanbieding, 
een nieuwe TV gekocht die honderd keer 
zuiniger is dan de oude en een stofzuiger die 
geen stofzuigzakken nodig heeft. Ik haal de 
opladers uit de stopcontacten als ik ze niet 
gebruik en bespaar hiermee nog meer ener-
gie. Mijn doel is een gezond en schone aarde 
aan mijn kinderen doorgeven.”

De slimme bespaartips van:
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