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Tip uit het wijkspreekuur

Bijverdienen in de WW?
Vanaf 1 juli loont dat altijd!
Afgelopen zomer is Abdel Bouali* ontslagen omdat
er te weinig werk was. Sindsdien ontvangt hij een
WW-uitkering. Abdel kan nu weer aan het werk
voor 15 uur per week. Dit is natuurlijk niet voldoende om de uitkering mee te stoppen maar hij
wil wel graag aan de slag. Hij heeft alleen gehoord
dat hij dan misschien minder inkomen heeft dan
nu hij helemaal niet werkt.
Vanaf 1 juli 2015 zijn de regels rond bijverdienen
in de WW gewijzigd. Het loont nu altijd om te
gaan werken naast je uitkering. Vanaf 1 juli vult
het UWV het verdiende salaris niet alleen aan tot
de hoogte van de WW-uitkering, maar mag je ook
een deel van het salaris houden. In de eerste twee
maanden is dit 25%, daarna 30%. Abdel krijgt dus
extra salaris bovenop zijn WW uitkering.
Abdel moet wel aan het einde van iedere maand
zijn inkomsten doorgeven, ook als hij niets verdiend heeft. Let op! Deze regels gelden alleen
voor mensen die vanaf 1 juli 2015 een uitkering
ontvangen.
*De persoonsnamen die in deze nieuwsbrief worden gebruikt,
zijn in verband met privacy gefingeerd.

Niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid? Richt een broodfonds op.
Esmee Pinar is 8 jaar geleden begonnen als zelfstandige thuiskapster. Ze heeft op dit moment geen
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor onder
nemers. De premie is namelijk best hoog. Maar wat
gebeurt er als ze ziek wordt? Wat kan ze doen om
tijdens ziekte toch rond te kunnen komen?
De consulent van het Geldloket wijst Esmee op
de mogelijkheid van een lokaal broodfonds. Een
broodfonds bestaat uit minimaal 20 en maximaal 50
deelnemende ondernemers. Een ondernemer die
langdurig ziek is krijgt van de andere ondernemers
schenkingen om van rond te komen. Deelnemers
kiezen zelf de hoogte van de schenking die ze willen
ontvangen bij arbeidsongeschiktheid. Hiervoor
zetten zij maandelijks een passend bedrag opzij.
Deze bijdrage moet in verhouding zijn met het
maandelijkse inkomen uit de onderneming. Het
is belangrijk dat deelnemers elkaar vertrouwen.
Daarom kunnen alleen ondernemers die elkaar
kennen een broodfonds oprichten. In Amersfoort
zijn inmiddels twee broodfondsen actief. Om aan te
kunnen sluiten bij een bestaand broodfonds, moet
Esmee voorgedragen worden door een deelnemer.
Dit kan ze doen door in haar vriendenkring rond te
vragen of de LinkedIn groep van het
fonds op te zoeken.

Meer weten?

Ga naar www.broodfonds.nl

Meld je aan
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De slimme bespaartips van:

Tip uit het Geldloket

Toeslagen aanvragen?
Gebruik het juiste inkomen.
Vorig jaar hebben Nadia en Thomas Johnson hun
eerste huis gekocht. Ze wonen daar samen met
hun twee jonge kinderen. Nadia is afgelopen
winter een dag minder gaan werken. Sindsdien
is het moeilijk om rond te komen. Ze hebben al
behoorlijk bezuinigd op hun uitgaven. Wat kunnen
ze nog doen?

Wethouder Hans Buijtelaar
“In mijn jeugd heb ik aangeleerd gekregen om
geen voedsel weg te gooien. Dat was vroeger
thuis gewoon noodzaak. We hadden het goed
maar er moest wel opgelet worden. Iets zomaar weggooien vind ik zonde. Ik ga dan ook
wat ruimer om met een houdbaarheidsdatum
op artikelen. Veel etenswaren zijn nog lang
nadien van goede kwaliteit. Een kliekjesdag
met restjes van de vorige dag werkt ook kostenbesparend. Veel kosten sluipen er in de
loop van de tijd in. Het is goed om periodiek
je verzekeringen, abonnementen en dergelijke door te lopen op besparingsmogelijkheden.
Het kost je een dag maar het scheelt echt!”

Tip uit het wijkspreekuur

U kunt een erfenis ook verwerpen
Mevrouw de Bruin is 82 jaar oud. Hoewel ze niet
ziek is, maakt ze zich toch zorgen om haar kinderen wanneer ze komt te overlijden. Mevrouw
de Bruin heeft namelijk een lening bij de bank.
Omdat ze de aflossing makkelijk kan betalen is dit
nooit een probleem voor haar geweest. Maar nu
heeft ze van een buurvrouw gehoord dat de kinderen na haar overlijden de lening moeten gaan afbetalen. Mevrouw de Bruin heeft geen vermogen
waarmee zij of haar kinderen de lening kunnen
aflossen. Wat kan ze doen?
De sociaal raadsvrouw vertelt mevrouw de Bruin
dat haar kinderen de erfenis kunnen verwerpen na
haar overlijden. Ze zijn dan geen erfgenaam meer
en dus niet verantwoordelijk voor de lening. Ze
erven dan ook geen bezittingen, zelfs geen persoonlijke spullen. Als mevrouw de Bruin dit wil kan
zij wel haar spullen met emotionele waarde alvast
schenken aan de kinderen.

Meer weten? www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden-en-erven/vraag-en-antwoord/erfenis-aanvaarden.html
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De consulent kijkt samen met Nadia en Thomas
naar voorzieningen waar zij misschien nog recht
op hebben. Ze hadden zelf al een proefberekening
gemaakt. Hieruit bleek dat zij geen recht hebben
op zorgtoeslag en kindgebonden budget omdat hun
bruto jaarinkomen te hoog is. De consulent vertelt
hen dat voor toeslagen hun verzamelinkomen
als norm geldt. Het verzamelinkomen is het
bruto jaarinkomen minus de aftrekposten. De
hypotheekrente die ze betalen is een aftrekpost.
Hierdoor is het verzamelinkomen van Nadia en
Thomas veel lager dan het bruto jaarinkomen
waar ze in eerste instantie rekening mee hebben
gehouden. Op basis van het verzamelinkomen
komen ze wel in aanmerking voor zorgtoeslag en
kindgebonden budget.

Tip uit het Geldloket

Ondernemer en zwanger?
Vraag een ZEZ-uitkering aan!
Martina Delgado is al enige tijd zzp’er. Ze geeft
pianoles aan huis. Het aantal leerlingen groeit en
ze heeft genoeg te doen. Ook de inkomsten vallen
niet tegen. Martina is nu 12 weken zwanger. Ze
vraagt zich af hoe ze ervoor zorgt dat ze voldoende
inkomen heeft tijdens haar zwangerschaps- en
bevallingsverlof?
Ondernemers die zwanger zijn hebben recht op
een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van
maximaal 16 weken. Deze wordt betaald door het
UWV en heet de ZEZ-uitkering. De uitkering is nooit
hoger dan het wettelijk minimumloon. Martina kan
haar werkzaamheden tijdelijk stoppen. Ze ontvangt
dan zelf de uitkering. Ze kan er ook voor kiezen om
tijdens haar verlof vervanging te regelen via een
uitzend- of bemiddelingsbureau. De uitkering wordt
dan door het UWV rechtstreeks uitbetaald aan het
bureau. Hiervan wordt de vervanging betaald.
Let op! Vraag de uitkering uiterlijk 2 weken voor
ingangsdatum verlof aan.

Meer weten? www.uwv.nl/particulieren/
bedragen/detail/minimum-jeugd-loon
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Resto VanHarte
Vraag uit het wijkspreekuur

UITGELICHT

Ik kan mijn alimentatie niet meer
betalen? Wat nu?
Erik Bruinsma is drie jaar geleden gescheiden.
Zijn drie kinderen wonen bij zijn ex-vrouw Lieke.
Erik moet elke maand kinderalimentatie aan
Lieke betalen. Dit is voor drie kinderen een fors
bedrag. Tot 1 januari kon hij de alimentatie nog
aftrekken bij de inkomstenbelasting waardoor hij
maandelijks een bedrag van de belastingdienst
terugkreeg. Dit mag niet meer en het wordt voor
Erik steeds moeilijker om rond te komen. Wat kan
hij doen?
De sociaal raadsvrouw vertelt Erik dat het mogelijk
is om de alimentatie aan te laten passen. Dit
moet bij de rechtbank worden aangevraagd. Twee
wijzigingen in de regelgeving zijn van invloed
op de hoogte van de alimentatie die Erik moet
betalen. De alimentatie is inderdaad niet meer
aftrekbaar bij de belasting waardoor Erik minder
draagkracht heeft. Bovendien is het kindgebonden
budget dat Lieke als verzorgende ouder met een
laag inkomen ontvangt, hoger geworden. Hierdoor
heeft zij minder geld nodig van Erik om te
voorzien in de onderhoudskosten van de kinderen.
Erik komt door de nieuwe situatie waarschijnlijk
in aanmerking voor verlaging van de alimentatie.

Meer weten? www.lbio.nl/nieuws/
belangrijke-wijzigingen-alimentatienormen-per-1-januari-2015

Uit de budgetcursus

Huurtoeslag up-to-date?
Robert Suurendonk checkte onlangs of de woning
stichting de huurverhoging per 1 juli wel had doorgegeven aan de belastingdienst. Wat bleek? Dit was
niet het geval waardoor hij de laatste maanden te
weinig huurtoeslag ontving. Robert heeft de nieuwe huur snel doorgegeven aan de belastingdienst.
Controleer dus altijd zelf nog even of de huurverhoging bekend is bij de belastingdienst.

Huur gereedschap en meer
“Op sites als huren.nl, verhuur.startpagina.nl en
boels.nl kun je spullen zoals gereedschap, machines en verhuisartikelen huren. Je hoeft deze dan
niet aan te schaffen. Dat scheelt geld en bespaart
ruimte in huis”, weet Arne Bengtzon te vertellen.

“Dankzij Amersfoort Bespaart
kunnen we nog meer mensen laten
genieten van een maaltijd buiten
de deur voor weinig geld.”
(Patricia Hugen, Restomanager Amersfoort)

In Praktijkschool Accent toveren de vrijwilligers van Resto VanHarte een gezellig restaurant tevoorschijn. Iedere maandag en
woensdag koken ze een driegangenmenu.
Maar dat niet alleen: Er vinden heel vaak
extra activiteiten tijdens het diner plaats.
Of op woensdagmiddagen. Houd daarom
onze maandagenda in de gaten op
www.RestoVanHarte.nl.
Op 28 oktober vanaf 15.00 uur vindt er een
creatieve workshop voor kinderen vanaf 6
jaar plaats. Daarna kun je met je kind mee
eten voor het kortingstarief. Meld je aan
door de bon in te sturen.

Creatieve workshop en diner
Mijn kind
doet graag
mee op 28 oktober. Daarna eten wij
mee met
personen.
Naam:				
E-mail:				
(volwassenen € 4,-, kinderen € 2,-)

Maandag en woensdag:
Resto VanHarte Liendert Praktijkschool
Accent, Wiekslag 50, 3815 GS Amersfoort.
Maandag en woensdag geopend vanaf
17.30 uur. Het diner begint om 18.00 uur.
Graag wel van tevoren reserveren via
www.restovanharte.nl of bellen naar
0900-9003030 (10ct/min).
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Utrechts Landschap

UITGELICHT

“Wij kunnen in Amersfoort Bespaart
veel mensen informeren over de
interessante, leerzame én betaalbare activiteiten in onze natuurgebieden”
(Ester Floor, Utrechts Landschap)

11 oktober

Wandelexcursie De Paltz
Onder leiding van een gids ontdek je tijdens deze
wandeling de veranderingen op het landgoed De
Paltz. In de afgelopen 30 jaar is het gebied van
verwaarloosde bosbouw veranderd in een herstellend historisch landgoed.
Wanneer: 11 oktober om 14.00 uur.
Waar:
Start bij de hoofdingang van De Paltz
aan de van Weerden Poelmanweg,
		
Soest.
Toegang: Gratis.

24 oktober

Nacht van de Nacht
Op 24 oktober wordt de Nacht van de Nacht in het
bos van Stoutenburg gevierd. Juist in deze lange
nacht, als de wintertijd begint, wordt er aandacht
gevraagd voor het belang van de duisternis. Kom
samen van het donker genieten tijdens een mooie
belevingstocht voor jong en oud.

4 oktober

Struinen door de
Schammer

Wanneer:
		
		
Waar:
		
Toegang:
		

24 oktober om 19.00 uur (voor kinderen
t/m 7 jaar en hun (groot)ouders) en om
20.00 uur (kinderen van 7 t/m 13 jaar).
Koetshuis Stoutenburg,
Stoutenburgerlaan 4, Stoutenburg.
€ 2,- (beschermers) en
€ 2,50 (niet-beschermers).

Bloemrijke hooilanden, wuivende rietlanden en
zompige moeraslanden. Zo zag de Schammer er
ooit uit. Nu zijn de weilanden en akkers opnieuw
ingericht om waar mogelijk de oude natuur terug
te krijgen. Tijdens de wandelexcursie op 4 oktober
ervaar je onder leiding van gidsen het natuurgebied ten volle.
Wanneer:
Waar:
		
		
Toegang:
4

4 oktober van 14.00 – 16.00 uur.
Verzamelen bij de Parkeerplaats van de
Hockeyclub aan de Horsterweg in
Leusden.
Gratis.
4

VVV Amersfoort

UITGELICHT
25 september

Mysterietour
“In Amersfoort Bespaart kunnen we
laten zien dat ‘uit in Amersfoort’
niet duur hoeft te zijn.”
(Ursula de Beer, VVV Amersfoort)

Waterlijn onthult verhalen uit de tijd dat te licht
bevonden inwoners ervan werden beschuldigd dat
zij op een bezemsteel door de lucht konden vliegen. Dat zij als katten op de Amersfoortse bleek
hadden gedanst of als weerwolven door het veld
hadden gejaagd.
Wanneer: 25 september van 21.30 tot 23.00 uur.
Waar:
Krommestraat 3, Amersfoort.
Toegang: € 8,- per persoon.

26 september

Smaak van de streekmarkt
Op 26 september staat de Grote Koppel in Amersfoort weer bomvol heerlijkheden uit de streek. Je
vindt er rijen kramen met biologische en (h)eerlijke producten. Meer dan 30 deelnemers laten je
zien wat de streek te bieden heeft. De markt staat
er van 10.00 uur tot 16.30 uur.

3 oktober

Houtdag Leusden

Rondleiding
Kamp Amersfoort
Iedere zondag vindt er onder leiding van een ervaren gids een publieksrondleiding plaats. De
rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur. Na afloop is er
gelegenheid om documentaires te bekijken in het
bezoekersgebouw.
Wanneer:
Waar:
		
Toegang:
		
		

Iedere zondag om 13.30 uur.
Start bij het bezoekersgebouw aan de
Loes van Overeemlaan 19, Amersfoort.
€ 3,- per persoon.
Deelname voor jongeren t/m 12 jaar
is gratis.

Op zaterdag 3 oktober organiseert Vallei Horstee
een Houtdag op Hoeve Groot Zandbrink. Het proces van de houtoogst is in zijn geheel te zien, zowel
met ambachtelijke technieken als met moderne
machines. Verder zijn er verschillende demonstraties te zien en vinden er leuke activiteiten voor
kinderen plaats. De dag begint om 11.00 uur en
eindigt om 16.00 uur.

9, 10 en 11 oktober

Amersfoorts Bockbier
Festival
Op 9, 10 en 11 oktober vindt het Amersfoort Bockbier Festival plaats op het Krankeledenplantsoen
in Amersfoort. Tientallen Nederlandse brouwers
laten proeven wat ze in huis hebben aan de gracht
in de binnenstad. Naast bockbier kun je genieten
van muziek, hapjes en veel gezelligheid. Toegang
is gratis.
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Kidsproof
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Anders Abstract
“Amersfoort Bespaart biedt
Kidsproof een extra platform om
zoveel mogelijk kinderen blij te
maken met activiteiten die weinig
tot niets kosten.”

Het Mondriaanhuis in Amersfoort presenteert een familietentoonstelling waarin volwassenen, maar ook kinderen
kunnen ervaren dat er aan
abstracte kunst veel te beleven valt. De toegang voor
kinderen is gratis. Meer informatie vind je op www.mondriaanhuis.nl.

(Hetty Buist, Kidsproof)

Speelplek
Klein Zwitserland
In Klein Zwitserland kun je heerlijk wandelen en
er is een grote natuurspeelplaats voor indianen. Je
vindt er ook een kleine, maar unieke natuurspeelplek. Er is ook een wandeling uitgezet van 3,5 kilometer. De locatie is Leusderweg/Borneoplein in
Amersfoort. Toegang is gratis.

27 september

Kabouter Paltz Soest
Het verhaal van Kabouter Paltz en de Alvermannen
is een vertelvoorstelling met wandeling over landgoed de Paltz. Na de voorstelling kun je rondkijken
op het landgoed en in het huis. Geschikt voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en hun ouder(s).
Wanneer:
Waar:
		
Toegang:
		
6

27 september om 11.00 uur.
Herman van Veen Arts center,
Landgoed de Paltz 1, Soest.
Gratis. Meld je wel aan via
info@hermanvanveenartscenter.com

Cavaleriemuseum
Het Cavaleriemuseum heeft een uitgebreide collectie uniformen, wapens, voorwerpen en miniaturen. De collectie is ondergebracht in twee
gebouwen: Het Sint Jorisgebouw en het Landsverk
gebouw. Er is ook een buitenexpositie met tanks en
pantserwagens.
Wanneer:
		
Waar:
		
Toegang:
		

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur.
Barchman Wuytierslaan 198,
Amersfoort.
Gratis voor kinderen van 4 t/m 18 jaar.
Volwassen € 4,-.
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Kringloop Amersfoort/Leusden
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Nationale Kringloopdag
“Door onze samenwerking kunnen
meer inwoners op een aangename
manier beter rondkomen.”
(Lidy Bartels,

Iedere eerste zaterdag in oktober wordt de Nationale Kringloopdag gevierd. Een dag met feestelijke activiteiten in alle erkende kringloopwinkels in
Nederland. Het thema van dit jaar is schat zoeken.
Op 3 oktober vindt in Amersfoort een grote muziek
en vinylbeurs plaats en in Leusden een antiek, design en curiosamarkt.

Kringloopcentrum Amersfoort/Leusden)

Kinderboekenweek
Van 7 t/m 18 oktober is het weer landelijke Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is natuur,
wetenschappen en techniek. Tijdens deze week is
er in de boekenafdeling van de Kringloop een leuke voordeelactie. Wat dat precies is, is nog een
verrassing!

Nieuwste aanbiedingen?
26 september

Kringloop op de markt
Op 26 september staat de Kringloop op de Streekmarkt in Amersfoort. Op de markt vind je duurzame streekproducten. Het Kringloopcentrum is er
met handgemaakte huislijnartikelen en Ekstertassen uit hun eigen textielatelier.

26 september t/m 3 oktober

Feestweek Kringloopcentrum
Leusden 20 jaar!
In 1995 opende de Kringloop haar eerste winkel
in een voormalig pand van Defensie in Leusden.
Om het 20-jarig bestaan te vieren, wordt er van 26
september tot en met 3 oktober feest gevierd. De
feestweek opent met het evenement Heel Leusden
Bakt. Bekijk de website van de Kringloop voor de
rest van de activiteiten en kortingsacties.

De Kringloop weet van te voren niet precies
wat zij krijgen aangeboden. Zij laten zich graag
verrassen door hun klanten. Volg de Kringloop op
Facebook en blijf op de hoogte van de laatste
nieuwtjes en acties.
www.facebook.com/kringloopamersfoortleusden

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
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Tips van onze lezers!
De slimme bespaartips van:
Coursera

Met deze app kun je gratis online cursussen
volgen. Meer dan 115 universiteiten
(Stanford, Yale, UVA) zijn aangesloten bij
Coursera. Je kunt de cursus ook offline
volgen. Succes!

EHBO

Zorg dat je weet wat je moet doen
bij een ongeval! Van brandwond tot
vergiftiging en van bewusteloosheid tot
een kneuzing. Met deze EHBO-app heb je
alle EHBO instructies altijd op zak. In een
noodsituatie geeft de app je ook gesproken
instructies. Deze app moet eigenlijk bij
iedereen op de telefoon staan.

7 minute Workout

Geen zin in de kosten van een sportschool
maar wil je wel graag fit worden? Met de
7 minute Workout app kun je gratis je
dagelijkse oefeningen doen zonder dat
het je geld en tijd kost.

SkipTheMenu

De app SkipTheMenu helpt je tijd en
geld te besparen met het bellen naar
klantenservices. Je kunt hiermee de
telefoonmenu’s omzeilen en direct een
klantenservice bereiken. Ook maakt
SkipTheMenu gesproken keuzemenu’s
visueel, zodat je in een paar klikken de
juiste afdeling te pakken hebt.

Ben Stoelinga
Fractievoorzitter
Amersfoort2014
Als organisator van literaire evenementen
in Amersfoort heb ik een tip voor lezers om
gratis te kunnen lezen. Bij de “Amersfoortse Boekenkast” kan iedereen tussen 8.30
uur en 17.00 uur gratis boeken plaatsen en
meenemen, lezen en daarna weer terugzetten. De openbare boekenkast is onlangs
verplaatst van de Stadsring naar het Mooierplein in de binnenstad.

ANWB Verkeer

Met de app van ANWB Verkeer kun je de
files en flitsers op je traject checken.
Je kunt onder andere de routes die je
regelmatig rijdt invoeren op de app. Op
een kaartje krijg je dan te zien waar het
vaststaat of waar de flitsers zijn.

Smulweb

Geen inspiratie? Deze app heeft een
database van meer dan 350.000 recepten.
Er zijn foto’s en video’s van de gerechten
zodat je kunt zien hoe de gerechten
worden bereid. Eet smakelijk!

Colofon

Amersfoort Bespaart
is een uitgave van
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