Door en voor inwoners van Amersfoort
Februari 2014 • editie 1

Na jaren van koopkrachtdaling lijkt het er
weer wat beter uit te zien voor de Nederlandse huishoudens. Maar wat betekent dit
nu concreet voor uw huishouden?

Gaat u er nou op
voor- of achteruit?
In deze editie van de Amersfoort Bespaart hebben
we onder andere aandacht voor de wijzigingen op
toeslagengebied, geven we informatie over tools
die u kunnen helpen bij het inzichtelijk krijgen van
uw persoonlijke financiële situatie en krijgt u weer
de bespaar- en uitgaanstips die u van ons gewend
bent.

Ook in dit nummer:
Bespaartips
Huis onder WAT?
Wijzer in Geldzaken
Stadsring51 helpt
VVV Amersfoort:
• uitgaantips
• gratis uitjes
Kidsproof Amersfoort:
• uitgaantips met kinderen
• kidsreporter
Kringloopcentrum:
• Acties en activiteiten
• Agenda
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Colofon

De Amersfoort Bespaart bespaarkalender is een uitgave van
Geldloket Amersfoort. Redactie: Geldloket Amersfoort
Deze uitgave is ter informatie, u kunt aan de inhoud geen
rechten ontlenen. Aan- of afmelden voor Amersfoort Bespaart
kan via AmersfoortBespaart@geldloketamersfoort.nl

gen, mag niet meer zijn dan het heffingvrije vermogen (het deel van uw vermogen in box 3, inkomsten uit sparen en beleggen) plus € 81.360. Heeft u
op 1 januari 2014 vermogen dat hoger is dan deze
grens? Dan heeft u geen recht op zorgtoeslag.

‘Wat wijzigt er op
toeslagengebied?’
In 2014 wijzigt er weer veel op het gebied van
belastingtoeslagen. Hieronder hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.
(bron: www.belastingdienst.nl).

Zorgtoeslag

De overheid gaat dit jaar minder bijdragen aan de
kosten voor uw zorgverzekering. Uw zorgtoeslag
wordt daardoor lager.
De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag in
2014 is verlaagd. Als u alleen bent krijgt u geen
zorgtoeslag meer als uw inkomen hoger is dan
€ 28.482. Heeft u een partner? Dan mag uw gezamenlijk inkomen maximaal € 37.145 zijn.
Daarnaast is de grens voor het vermogen verhoogd.
Het vermogen waarbij u nog zorgtoeslag kunt krij-
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Huurtoeslag

Er wijzigt niets in de bijdrage van de overheid aan
uw huurkosten.

Kindgebondenbudget

Ook bij het kindgebonden budget is de grens voor
het vermogen verhoogd. Heeft u op 1 januari 2014
vermogen dat hoger is dan deze grens? Dan heeft
u voor het hele jaar geen recht op kindgebonden
budget.

Kinderopvangtoeslag

De overheid gaat meer bijdragen aan de kosten
voor kinderopvang:
• De maximumvergoeding per uur gaat omhoog.
• Ouders met een inkomen van € 47.812 of meer
krijgen een hogere bijdrage voor het kind met
de meeste opvanguren.
• Ouders met hogere inkomens kunnen weer
kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met
de meeste opvanguren.
Lees verder >
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LET OP! Vraag de Kinderopvangtoeslag
op tijd aan.
Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2014 aan? De toeslag moet u aanvragen binnen drie maanden na de
maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Het Geldloket

UITGELICHT
Zorg dat uw geldvragen
geen geldzorgen worden
Bel 033 800 99 70 of 06 21 40 24 21
voor een afspraak. Of ga naar de website www.geldloketamersfoort.nl. De
dienstverlening is voor inwoners van
Amersfoort en is gratis.

Wilt u weten wat de veranderingen per 1 januari
2014 betekenen voor uw eigen toeslagen?
Maak een proefberekening op www.toeslagen.nl of
maak een afspraak bij Stadsring51.

Mijn koopkracht in 2014
Benieuwd hoeveel u er dit jaar in koopkracht op voor- of achteruit gaat?
Vul snel de koopkrachtberekenaar van het
Nibud in op www.nibud.nl

Bespaartips!!

tueel één of meer terugzetten. De tachtig medewerkers van LVB Networks zetten de Amersfoortse Boekenkast op werkdagen rond 8.30 uur
de kast buiten en rond 17.00 uur weer veilig binnen – weer of geen weer.

• Voorkom ladders in uw pantykousjes.

Spuit ze nadat u ze uit de verpakking heeft gehaald in met haarlak. Even laten drogen en u
heeft minder snel ladders.

• Lees tijdschriften in de bibliotheek.
Een groot aanbod en helemaal gratis.

• Eet met de seizoenen mee.

In Nederland zijn alle groenten op elk moment
te koop in de supermarkt. Maar de prijs wordt
wel door het seizoen bepaald. Als u alleen groenten van het seizoen van dat moment koopt, bespaart u tot wel € 100, - per jaar.

• Betrapt u zichzelf er vaak op dat u
makkelijk veel geld uitgeeft aan niet
(persé) noodzakelijke dingen?

Geef u zelf een vast bedrag aan weekgeld/zakgeld. Spreek met uzelf af om niet meer uit te
geven dan dit bedrag. Dit zorgt ervoor dat u bewuster met uw uitgaven bezig bent.

• Per ongeluk bonte was met witte was
gewassen?

Met een bruistablet (voor kunstgebitten) zal uw
witte was weer stralend wit zijn.

• Leen een boek uit de De Amersfoortse 		
Boekenkast!

Dit is een cadeau van contentmarketing bureau
LVB Networks aan de gemeente Amersfoort. De
kast staat op de Stadsring, vlakbij het Stadhuis.
Passanten kunnen er een boek uithalen en even-
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Huis onder WAT??
Soms komen er op tv, radio of in de krant opeens
nieuwe (financiële) begrippen voorbij waarvan u
eigenlijk de betekenis niet kent. Of u zit op een
verjaardag en praat mee met het gesprek maar u
heeft eigenlijk geen idee waar het nu precies over
gaat. Herkenbaar? Voor ons in ieder geval wel. Om
die reden hebben wij drie financiële begrippen
met betrekking tot een koophuis vast voor u uitgelegd.

Huis onder water

Is de hypotheek op uw huis hoger dan de waarde
van uw woning, dan staat uw ‘huis onder water’.
Zolang u de maandlasten van uw hypotheek kunt
betalen merkt u daar in principe niets van. Pas als
u wilt verhuizen, bijvoorbeeld vanwege gezinsuitbreiding, doordat u werkloos wordt of u gaat scheiden, kan een probleem ontstaan.
Lees verder >
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Wat kunt u doen als uw huis onder water staat?
• Zorg voor voldoende spaargeld
• Ga (maandelijks) extra aflossen op de hypotheek
• Kies voor een andere aflossingsvorm
Sluit een verzekering af die uitkeert bij
werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid

Restschuld

Verkoopt u uw woning en is de opbrengst lager dan
de hypotheek, dan is er sprake van een restschuld.
Behalve de aankoopprijs van de nieuwe woning
moet u dan ook de restschuld van uw oude woning nog financieren. Dit kan bijvoorbeeld doordat
een deel van de restschuld wordt meegenomen in
de nieuwe hypotheek. Wanneer u een hypotheek
heeft met NHG kan de restschuld, onder voorwaarden, worden kwijtgescholden.

NHG

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. Dit
is de garantie op hypotheken tot € 290.000,-.
De NHG sluit u direct af bij de koop van een woning
en voorkomt dat u in een aantal gevallen met een
restschuld blijft zitten bij verkoop van uw woning.
Ook kan NHG u helpen als u de maandelijkse lasten
van uw hypotheek niet meer kunt betalen. Dit kan
niet in alle gevallen en er zitten voorwaarden aan.

Meer weten?

Kijkt u ook eens op de site van Vereniging Eigen
Huis (www.eigenhuis.nl).

Bespaartips van lezers

UITGELICHT

Amersfoort Bespaart wordt door en
voor Amersfoorters gemaakt. U als
abonnee kunt dus uw bespaartips delen
met de rest van de abonnees. Heeft u
een leuke, originele, grappige of juist
serieuze bespaartip mail deze dan naar
de redactie van Amersfoort Bespaart
(amersfoortbespaart@stadsring51.nl).
Hieronder hebben wij vast drie tips
voor u uitgelicht:
• Als u waxinelichtjes in de vriezer
doet voordat u ze aansteekt gaan ze
twee uur langer mee.
• Geurend pijptabak is een goed
alternatief voor wierook of geurkaarsen. Het is goedkoper en het gaat
langer mee. Te koop in de tabakswinkel op de Arnhemseweg in Amersfoort.
• Wilt u dat uw huis lekker fris ruikt?
Zuig wat waspoeder op met de stofzuiger. Doordat de stofzuiger tijdens het stofzuigen de geur van het
waspoeder verspreidt, gaat uw huis
lekker ruiken.

Wat betekent dit voor mij?
Wijzer in geldzaken heeft in samenwerking met
het Nibud een consumentvriendelijke tool ontwikkeld waardoor u inzicht krijgt in maatregelen die
voor uw persoonlijke financiële situatie van belang zijn.
Bij iedere maatregel wordt inzichtelijk gemaakt
wat er verandert, welke financiële gevolgen dit
mogelijk heeft en wat u kunt doen.

Geïnteresseerd?

Ga naar onderstaande website en vul een aantal
korte vragen in. Het kost maar twee minuten van
uw tijd!

www.wijzeringeldzaken.nl/wat-betekentdit-voor-mij
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(samengesteld door VVV Amersfoort)

Uitgaanstips

Kinderspeurtocht door de oude binnenstad
van Amersfoort.
Leuke route door het centrum, onderweg moeten
de kinderen vragen beantwoorden. Het boekje is
voor slechts € 1,95 te koop bij VVV Amersfoort. Eén
boekje is voldoende voor een klein groepje. Leuk
voor kinderfeestjes!

Verkeerstuin in de Wagenwerkplaats (achter
het station)

Verkeerstuin Amersfoort is iedere zondag geopend
van 14-16 uur en iedere woensdag van 13-15 uur.
Kinderen kunnen gratis komen skelteren, zowel
binnen als buiten! Het adres is Soesterweg 312.
Voor meer informatie: www.verkeerstuin.info
(Ook leuk voor kinderfeestjes)

Torenrondleiding in de winter:

Dit jaar is de Onze Lieve Vrouwetoren ook in de
Voorjaarsvakantie te beklimmen!
Een gids neemt je mee naar de top en vertelt mooie
verhalen over de toren en de stad. De kosten zijn
voor volwassenen € 4,00 en voor kinderen € 3,00.
De data zijn: 15, 16, 22 en 23 februari, om 12.30
en 14.00 uur.
Voor meer informatie en reserveringen:
www.onzelievevrouwetoren.nl

Stadsring51 helpt met
belastingaangifte 2013
Stadsring51 helpt ook dit jaar mensen met een minimum inkomen met het invullen van de belastingaangifte 2013. Dit belastingproject loopt van 4
maart tot en met 24 april.

Wat houdt het belastingproject in?

Tijdens dit belastingproject zitten vrijwilligers
voor u klaar om u te helpen bij het invullen van uw
belastingaangifte. Dit wordt gedaan onder begeleiding van de Sociaal Raadslieden van Stadsring51.
De hulp is gratis.

Voor wie is het belastingproject?

Bent u geen lid van een vakbond en is uw inkomen
niet hoger dan € 29.325,- bruto per jaar? Dan kunt
u gebruik maken van dit project. U kunt dan Stadsring51 bellen voor het maken van een afspraak via
het telefoonnummer 033 – 4600 600. U ontvangt
dan tevens een overzicht waarop staat wat u mee
moet nemen naar de afspraak.
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VVV Amersfoort

UITGELICHT

Tips voor gratis uitjes
16 maart, 20 april

KunstKijkRoute

Aan de KunstKijkRoute in Amersfoort nemen
vijftig beeldend kunstenaars en tien galeries deel. De ateliers van beeldend kunstenaars en galeries zetten hun deuren open
en tonen kunstwerken van diverse disciplines, zoals schilderijen, keramiek, sieraden,
illustraties en dergelijke.
Kijk voor meer informatie op de website:
www.kunstkijkroute.nl
5 en 6 april

Kom in de kas!

Bij Kom in de Kas kunnen kinderen met
eigen ogen zien en ervaren hoe tomaten,
komkommers of paprika’s groeien.
Een dag in de kas is niet alleen leerzaam,
het is ook nog eens heel lekker en leuk. Er
valt overal veel te proeven. Ook worden allemaal leuke activiteiten georganiseerd.
Kijk voor meer informatie op de website:
www.komindekas.nl
Locatie: Wordt bekend in februari
en/of maart
12 april

Opstepdag

Stap op en step mee tijdens de ‘Opstepdag’, georganiseerd door Stepclub Amersfoort en XL Adventure and Events.
U kunt meedoen aan een stepclinic of al gelijk een rondje steppen door de prachtige
omgeving van het Schothorsterbos of Hoogland West. Steps worden hiervoor geheel
gratis ter beschikking gesteld.
Locatie: Stepclub Amersfoort, Parkeer		
plaats tegenover atletiekbaan
		
AV Altis
Tijd:
10.00 – 16.00 uur
Kijk voor meer informatie op de website:
www.stepclubamersfoort.nl
14 april

Boerenmaandag

In de binnenstad kunt u genieten van diverse straatacts en een tractor- en oldtimersshow. Daarnaast worden er veel oude ambachten ‘geshowd’ zoals schapen scheren,
paling roken, vlegeldorsen, wol spinnen en
manden vlechten.
Kijk voor meer informatie op de website:
www.boerenmaandag.nl kinderen vragen
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Kidsproof Amersfoort

UITGELICHT

Uitgaanstips
met kinderen
(samengesteld door Kidsproof Amersfoort)
In Amersfoort en omgeving wordt veel georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Bent
u op zoek naar een idee voor een kinderfeestje,
een (sport-)club voor uw kind of een leuke tip om
er op uit te gaan? Op de website van Kidsproof
Amersfoort (www.Kidsproof.nl/Amersfoort) kunt
u selecteren op ‘gratis’ en op ‘low budget’, zo
vindt u altijd een leuke activiteit die bij uw portemonnee past. Maar wilt u liever thuis blijven en
daar iets gezelligs doen met uw kind(eren)? Kijkt
u dan eens in de rubriek ‘Thuis’; u vindt er knutselideeën, schminkvoorbeelden, inspiratie voor een
traktatie, recepten en nog veel meer!
Hieronder geven wij speciaal voor de lezers van
de Amersfoort Bespaart een aantal low budget-tips
voor de komende maanden.
zaterdag 15 februari, zaterdag 22 februari

Open Huis Breevoort

Iedere zaterdag in februari, en op Hemelvaartsdag, kun je op kraambezoek bij de pasgeboren
geitjes van Boerderij Breevoort in Hoogland-West.
In een paar weken tijd worden er honderden nieuwe geitjes geboren en ze zijn voor iedereen van
dichtbij te bewonderen. Dus met een beetje geluk
ben je live getuige van de geboorte van een lammetje! Kijken naar de geitjes kan vanachter het
glas. Hierbij kun je koffie, thee of limonade en een
proeverij van geitenkaas en geitenvlees nuttigen.
Maar zelf de stal in kan ook, de kosten zijn dan
€ 1,00 p.p. in verband met speciale laarzen voor
de hygiëne. Er worden pannenkoeken gebakken
van geitenmelk en papa en mama kunnen hapjes
proeven van geitenkaas en geitenlamsvlees. Geitenvlees en geitenkaas zijn dan natuurlijk ook te
koop.
http://kidsproof.nl/Amersfoort/Geitenboerderij-Breevoort/Open-Huis-Breevoort/zaterdag-15-februari
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woensdag 19 februari

Igor, de droomdraak

(1 uur, vanaf 4 t/m 11 jaar)

Igor is een muzikaal hoorspelverhaal over een droomdraak, in de Kindertuin in Leusden.
Igor wordt per ongeluk geboren in het Duisterbos, waar de vuurdraken wonen. In het Duisterbos groeien alleen maar hete pepers. Die eten de
vuurdraken ‘s nachts, zoveel als ze kunnen. Maar
Igor lust geen pepers.. ze prikken en sissen op zijn
tong. Igor heeft liever spekjes, van die roze met
gele, puntig of gedraaid. Igor droomt de hele dag.
Het ene verhaal na het andere. De vuurdraken vinden Igor maar een luie draak. Daarom neemt Igor
zijn hoofd vol verhalen mee en loopt weg. In het
Fluisterbos ontmoet hij Herrieheks. Samen gaan zij
op zoek naar haar vriend Olifant. Onderweg vertelt
Herrieheks in alle dorpen de verhalen die Igor haar
influistert…
http://kidsproof.nl/Amersfoort/De-kindertuin/
Igor-de-droomdraak/woensdag-19-februari
Vrijdag 21 februari

Disco avond in De Til in Leusden

(19:30 – 22:00 uur)
Kom jij ook gezellig dansen en chillen tijdens de
Prikkeldisco in de Til in Leusden?
Voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in
Leusden wordt er iedere 3e vrijdag van de maand
een Prikkeldisco georganiseerd. De Prikkeldisco
staat onder leiding van een groep van 15 tot 20
enthousiaste vrijwilligers die zorgdragen voor de
veiligheid van de kinderen. Zij zorgen er ook voor
dat de kinderen een leuke avond hebben. Er wordt
geen alcohol geschonken en er mag niet worden
gerookt.
De entree voor deze avond bedraagt € 0,50 en er
zijn aangepaste consumptieprijzen. Er mogen geen
zelf meegebrachte consumpties worden genuttigd.
http://kidsproof.nl/Amersfoort/De-Til/Discoavond-in-De-Til/vrijdag-21-februari
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Zondag 23 februari

Sprookjesvoorstelling de Wonderschelp

(vanaf 3 jaar)
Poppentheater Jodokus in Hoogland.
De koning van de zee wordt ziek, hij kan niet meer
zwemmen. Slechts op één manier kan hij beter
worden… Zijn dochter, een dappere zeemeermin,
probeert daar samen met vriendje vis achter te komen in een avontuurlijke zoektocht.
Een theatervoorstelling met poppen vol spanning
en humor!!
Doordat de ruimte op de Poppenzolder knus is, is
het aantal personen dat de voorstelling kan bijwonen beperkt. Reserveer daarom van tevoren.
http://kidsproof.nl/Amersfoort/Poppentheater--Jodokus/De-Wonderschelp/zondag-23-februari
woensdag 26 februari

Techniekmiddag Chemie

(vanaf 8 – 12 jaar)
De Schoolsteeg organiseert een Techniekmiddag
voor kinderen, met als thema ‘Chemie doet de
rest’. Je gaat allerlei proefjes doen en krijgt na
afloop een boekje met de proeven mee naar huis.
Je krijgt ook nog limonade en wat lekkers. Voor
vragen kun je contact opnemen met Jolanda Zeilmaker van de Schoolsteeg: 033-4961733.
http://kidsproof.nl/Amersfoort/Centrum-voornatuur-en-milieu-de-Schoolsteeg/Techniekmiddag-Chemie/woensdag-26-februari
Vrijdag 28 februari

CHIPZ disco in KBC de Vathorst
(10 – 13 jaar)

Kidsproof Amersfoort

UITGELICHT

Kidsreporter
worden?
Lijkt het je leuk om een theatervoorstelling, film of andere kinderactiviteiten
te beoordelen en er je mening over te
geven? Houd je ook van schrijven? Dan
zijn wij misschien wel op zoek naar jou!
Kidsproof Amersfoort neemt regelmatig
een kind mee naar een voorstelling of film
om daar een verslag over te schrijven. Dat
verslag wordt naar de pers (kranten/radio/lokale tv) in Amersfoort en omgeving
gestuurd en komt op de homepage van Kidsproof Amersfoort te staan. Lijkt het jou
leuk om daaraan mee te werken en ben
je niet bang aangelegd? Schrijf dan gauw
een mail naar amersfoort@kidsproof.nl
om aan te geven waarom wij jou moeten
kiezen als ‘Kidsproof Kidsreporter’!

De entree is € 5,00, frisdrank cola/sinas/cassis/
ranja kost € 0,50 en een zakje chips naturel of
paprika kost € 0,50. Tijdens de disco mag je niet
naar buiten.
De inloop is vanaf 19.30 uur, de disco gaat van start
om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.
http://kidsproof.nl/Amersfoort/Kidsproof-Amersfoort/CHIPZ-disco/vrijdag-28-februari
* Iedere woensdag- en vrijdagmiddag is er voor
alle kinderen uit Vathorst een uurtje creatief en
een uurtje sportief in samenwerking met SKON in
De Bron.

CHIPZ disco is voor kinderen die wel van een feestje houden! Elke vierde vrijdag van de maand is er
CHIPZ disco in Kinderbelevingscentrum Vathorst.
Er draait een echte DJ toffe beats om op te dansen. Wil je ook naar de disco komen? Je moet van
te voren laten weten dat je komt! Schrijf je in en
vermeld bij je aanmelding je naam, leeftijd en een
noodnummer.
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Creatief:
Van 14.00 tot 15.00 uur voor 4 tot 6 jarigen
Van 15.00 tot 16.00 uur voor 7 tot 10 jarigen
Sportief:
van 14.00 tot 15.00 uur voor 7 tot 10 jarigen
van 15.00 tot 16.00 uur voor 4 tot 6 jarigen
Kosten: € 1,00 p.p.
http://kidsproof.nl/Amersfoort/Villa-Vathorst/
Villa-Vathorst-actief/woensdag-26-februari
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Acties en activiteiten*
van Kringloopcentrum
Amersfoort Leusden:
*Alle activiteiten die het Kringloopcentrum
organiseert zijn gratis toegankelijk.

Kringloopcentrum

UITGELICHT
www.kringloopamersfoortleusden.nl

Voorjaarsvakantie

kortingactie
Toch nog net zelf die lekkere warme
trui nodig, of zijn uw kinderen
alweer uit hun schoenen gegroeid?
In de voorjaarsvakantie heeft u misschien de tijd om te komen passen
en dan profiteert u meteen van een
aantrekkelijke korting :

Carnaval van 2 tot en met 4 maart

Carnaval vieren? Dan heeft u verkleedkleren nodig. Deze hoeven gelukkig niet duur te zijn.
Op dit moment hangt zowel in Amersfoort als in
Leusden carnavalskleding in de winkel.
Die hebben we opgespaard gedurende de laatste
paar maanden en gaat vanaf nu geleidelijk(!) de
winkel in tot aan de carnaval. “Op is op” geldt
natuurlijk altijd, maar er is wel wekelijks nieuwe
aanvoer tot aan carnaval!
En geen carnaval, maar wel vrij?
Er zijn nog steeds volop schaatsen & wintersportartikelen. Dus weet waar u moet zijn, mocht koning Winter toch nog toeslaan……

30%
KORTING
op alle kleding

en schoenen in de
voorjaarsvakantie
van 15 t/m 23
februari 2014
Korting geldt
ook voor de
carnavalskleding!
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Kringloopcentrum

UITGELICHT

Tijdschriften
nieuws vestiging 		
Amersfoort

Er is in de Amersfoortse vestiging een aanzienlijke
berg aan Donald Duck’s terechtgekomen. Het zijn
Duckjes uit de meer recente jaren; in ieder geval
geen oudjes. Het zijn er vooral veel en ze liggen er
net als alle tijdschriften voor € 0,30 per stuk.
Bovendien zijn er ook een paar dozen met literaire
tijdschriften binnengekomen. Een stapel van ‘De
Gids’ uit de jaren ’70 en een aanzienlijke stapel
‘Bzztoh’. Die zijn afkomstig uit de jaren ’90 en ’0.
Ze staan geduldig te wachten op de liefhebber die
ze voor slechts €0,30 per stuk wil meenemen.

1 maart

Inmiddels zijn er niet alleen boodschappentassen, maar ook handtassen en avondtasjes. Allemaal unieke tassen, gemaakt
van 100% kringlooptextiel & materiaal met
afbeeldingen erop. Geen enkele tas is hetzelfde! Ze worden gemaakt door medewerkers van het kringloopcentrum in onze eigen atelier onder bezielende leiding wordt
van ontwerpster Sally Pittman.

8 tot en met 16 Maart

En te duur? Like dan op Facebook de
Ekster Tas pagina en maak kans op een
gratis tas naar keuze!

Agenda
Start verkoop voorjaars- en
zomerkleding.
Nationale boekenweek!

Het thema van dit jaar is Reizen. Natuurlijk haakt
het kringloopcentrum daar ook op in met een leuke
boekenactie en een activiteit. Want reizen kun je
op een heleboel manieren, daar heb je echt geen
gevulde portemonnee en een vliegticket voor nodig. En altijd al die vakantiefoto willen hebben van
jezelf op een tropisch eiland, op safari of op de top
van een berg in Tirol? Kom dan naar het kringloopcentrum!
Wat er precies gaat gebeuren blijft op dit moment
nog een verrassing, maar wordt tijdig aangekondigd!
Dus houdt de aankondigingen in de winkels en op
onze website in de gaten.
www.kringloopamersfoortleusden.nl
31 maart

Start verkoop tuinmeubilair en
Kampeerspullen.
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Ekster en Ekster Chic Tassen

www.kringloopamersfoortleusden.nl

Kringloopcentrum Amersfoort
Zwaaikom 21
3812 PS Amersfoort
telefoon 033 462 6969

Kringloopcentrum Leusden
Bedrijfsweg 1
3831 KE Leusden
Telefoon 033 432 1990

Openingstijden:

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

Geldloket Amersfoort • Nieuweweg 5 • 3811 EW Amersfoort • www.geldloketamersfoort.nl

