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Nieuws van SocialeZekerheid

Wijzigingen in de Wet Kinderopvang
Wanneer u een re-integratietraject volgt
of werkt, kunt u mogelijk in aanmerking
komen voor een vergoeding van een deel
van de kosten voor kinderopvang. De
regels voor de kinderopvangtoeslag en de
tegemoetkomingen in deze kosten
veranderen per 1 januari 2012.

Koppeling kinderopvangtoeslag aan
gewerkte uren
Vanaf 1 januari 2012 wordt het recht op het
aantal uren kinderopvangtoeslag gekoppeld aan
het aantal gewerkte uren. Als u een partner heeft
dan wordt het aantal toeslaguren gekoppeld
aan de uren van degene die het minst werkt.
Voor dagopvang en gastouderopvang aan
kinderen van 0 tot en met 4 jaar wordt per jaar
niet meer dan 140% van het aantal gewerkte
uren vergoed. Voor buitenschoolse opvang en
gastouderopvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar
is dat 70%. Als u niet werkt maar een reintegratietraject volgt dan is er geen sprake van
gewerkte uren. Dit betekent dat er vooralsnog
geen maximum zit aan de vergoeding van het
aantal uren opvang dat u afneemt.

Hogere eigen bijdrage
U ontvangt van de Belastingdienst een bijdrage
voor een deel van de kosten voor kinderopvang.
De gemeente vergoedt ook een deel. Het restant
moet u zelf betalen. De vergoeding die u krijgt
van de Belastingdienst wordt in 2012 lager. Het
gedeelte dat u van de gemeente krijgt blijft
gelijk. Hierdoor wordt uw eigen bijdrage hoger.
U gaat dus meer betalen voor kinderopvang.

Tijdig aanvragen
Het is belangrijk dat u de kinderopvangtoeslag
en de tegemoetkoming op tijd aanvraagt. U
kunt in 2012 alleen nog maar toeslag aanvragen
over de kosten voor kinderopvang in de lopende
maand en maximaal één maand daarvoor. Als u
de toeslag te laat aanvraagt, moet u de kosten
van de maanden daarvoor dus zelf betalen.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft over de vergoeding voor
de kosten van kinderopvang dan kunt terecht
bij mevrouw L. Risselada van Sociale Zekerheid.
Zij is van maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 en 10.30 uur bereikbaar via
telefoonnummer 033 - 4 695 695.
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Bijzondere bijstand voor eigen
bijdrage rechtsbijstand
Soms heeft u een juridische vraag waar niet
makkelijk een antwoord op te geven is.
Bijvoorbeeld als u gaat scheiden of wordt
ontslagen. Hiervoor schakelt u dan vaak een
advocaat in. Als u een laag inkomen heeft,
worden de kosten van een advocaat voor het
grootste gedeelte vergoed, maar u betaalt wel
een eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand
berekent uw eigen bijdrage op basis van uw
inkomen en vermogen. Voor de vergoeding van
deze eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand
aanvragen. Vanaf 1 juli 2011 kunt u een korting
van € 50,- krijgen op uw eigen bijdrage als u uw
probleem eerst voorlegt aan het Juridisch Loket
voordat u een advocaat inschakelt. Dit heeft
gevolgen voor de bijzondere bijstand.

Diagnosedocument en
bijzondere bijstand

Het Juridisch Loket

Hoe kan ik terecht bij het
Juridisch Loket?

Het Juridisch Loket geeft gratis informatie en
advies bij juridische problemen. Het kan u ook
doorverwijzen naar de juiste persoon of
instantie die u verder kan helpen. Het Juridisch
Loket geeft u bij verwijzing een diagnosedocument mee. Dit is een document waarin het
Juridisch Loket uw probleem omschrijft en een
advies geeft voor de oplossing. Met dit
document kunt u een korting van € 50,- krijgen
op uw eigen bijdrage bij een advocaat.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor kosten
van rechtsbijstand zal de gemeente u vragen
een diagnosedocument te overleggen. Door de
korting kan dan ook de bijzondere bijstand
verlaagd worden met € 50,-.

Toch direct naar een advocaat?
Als u toch direct naar een advocaat gaat, krijgt
u geen korting op uw eigen bijdrage. Als u
vervolgens bijzondere bijstand aanvraagt, moet
u de korting die u misloopt zelf betalen. Dit is
anders wanneer u kunt aantonen dat het
onmogelijk was om eerst naar het Juridisch
Loket te gaan.

U kunt het Juridisch Loket bereiken op
werkdagen van 09.00 tot 20.00 uur op het
telefoonnummer 0900-8020 ( € 0,10 per
minuut). Ook kunt u het Juridisch Loket zonder
afspraak bezoeken op werkdagen tussen 09.00
en 17.00 uur aan de Van Asch van Wijckstraat 2-4
te Amersfoort. Voor meer informatie over het
loket kijkt u op www.juridischloket.nl.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft over bijzondere bijstand
voor rechtsbijstand dan kunt u terecht bij uw
klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen
op werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur via
telefoonnummer 033 - 4 695 695.
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Nieuws van SocialeZekerheid

Collectieve Zorgverzekering voor Minima in 2012
De gemeenten Amersfoort en Leusden
vinden het belangrijk dat alle burgers met
een laag inkomen zich goed verzekeren
tegen ziektekosten. Daarom zijn er ook
voor 2012 afspraken gemaakt met Agis
Zorgverzekeringen voor inwoners met
een inkomen tot en met 110% van het
sociaal minimum. Het gaat om een
basisverzekering, een aanvullende
verzekering en een tandverzekering.

Uw voordeel
Het voordeel van de collectieve zorgverzekering
is dat de verzekeraar korting geeft en de
gemeente een deel van uw premie betaalt.
Naast de ruime dekking van de verzekering
bespaart u dus ook elke maand geld. Agis geeft
in 2012 maximaal 7,5% korting op de
Basisverzekering. Vorig jaar was dit 10%. Om u
in dit verschil tegemoet te komen heeft de
gemeente met Agis afgesproken dat iedereen
die in 2012 deelneemt een extra korting van 2%
op de basisverzekering krijgt. Voor deelnemers
van de collectieve zorgverzekering voor minima
in Amersfoort wordt dit eind 2012 in één keer
aan u uitbetaald. Voor de deelnemers van deze
verzekering in Leusden zit deze korting in de
gemeentelijke bijdrage op de aanvullende
verzekering verwerkt. De Amersfoortse bijdrage
op de aanvullende verzekering blijft volgend
jaar € 4,50. Dit bedrag wordt maandelijks met
uw premie verrekend.

Belangrijke wijzigingen in de
aanvullende verzekering
Door de stijgende kosten in de zorg wordt er
volgend jaar bezuinigd op de basisverzekering.
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Deze bezuinigingen kunnen niet allemaal
hersteld worden in uw aanvullende verzekering.
Samen met Agis is een aanvullende verzekering
voor u samengesteld waarin de meest
gevraagde aanpassingen zijn opgenomen.
Hiermee zijn veel zorgkosten gedekt die buiten
de basisverzekering vallen. De vergoeding voor
de tandartskosten is bijvoorbeeld verhoogd van
€ 350,- naar € 410,- per jaar. Daarnaast worden
voor fysiotherapie maximaal 12 behandelingen
vergoed. Voor chronisch zieken is dit zelfs
20 behandelingen. Nieuw is ook dat er tot
€ 200,- vergoed wordt voor medicijnen die niet
meer in de basisverzekering zijn opgenomen.

Extra tandverzekering.
Net als vorig jaar is het mogelijk om voor 2012
een Tand Extra-verzekering af te sluiten. Het is
altijd verstandig om een aanvullende
tandverzekering af te sluiten en dat is zeker zo
als u hoge tandartskosten verwacht.

Heeft u nog vragen?
Als u al gebruik maakt van de collectieve
zorgverzekering voor minima kunt u voor meer
informatie uw nieuwe polisblad, de toelichting
en het vergoedingenoverzicht lezen. Deze
heeft u in november van Agis Zorgverzekeringen
gekregen. Ook kunt u terecht op
www.gezondverzekerd.nl. Als u nog geen
gebruik maakt van de collectieve
zorgverzekering kunt u voor meer informatie
contact opnemen met uw klantmanager op
werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur op
telefoonnummer 033 4 695 695.

Sociale kaart: handig overzicht
voor iedere Amersfoorter

Digitale wegwijzer
naar wonen, welzijn,
zorg en werk
Waar kan ik terecht voor de maaltijdservice? Waar zit de dichtstbijzijnde
apotheek in mijn buurt? En waar kan mijn
kind muziekles krijgen? Voor al deze
vragen kunt u terecht op de digitale
sociale kaart. Op deze kaart vindt u een
overzicht van vrijwel alle instanties en
hulpverlenende organisaties op het
gebied van wonen, welzijn, zorg of werk
en inkomen.
U kunt eenvoudig zoeken naar de hulp of
instantie die u nodig heeft. Type in de zoekbalk
bijvoorbeeld ‘tandarts’ in en u krijgt een overzicht van de tandartspraktijken in Amersfoort,
met adressen en links naar websites. U kunt de

adressen ook laten tonen op een digitale
stadsplattegrond. Binnenkort wordt de
informatie op de kaart nog aangevuld met
informatie over de toegankelijkheid van deze
organisaties, waardoor u kunt zien of u met een
rolstoel de tandartspraktijk in kunt of niet.
Vrijwel alle hulpverlenende diensten in
Amersfoort zijn op de kaart te vinden, zoals
zorgaanbieders, welzijnsinstellingen,
belangenorganisaties, maar ook
uitkeringsinstanties, ouderverenigingen en
gehandicaptenverenigingen.
U vindt de digitale sociale kaart op
www.amersfoort.nl/socialekaart.

Voor de derde keer Beste Sociale Dienst
De sociale dienst van Amersfoort heeft de verkiezing Beste Sociale Dienst van
Nederland 2011 gewonnen. In 2008 en 2009 is Amersfoort ook al verkozen tot
Beste Sociale Dienst. In 2010 maakte Amersfoort deel uit van de jury en deed de
gemeente niet mee aan de verkiezing.
Volgens de jury vertaalt de sociale dienst van Amersfoort haar strategie goed naar de praktijk en
vindt zij steeds nieuwe manieren om de kwaliteit en de effectiviteit van haar dienstverlening te
verbeteren tegen zo laag mogelijke kosten. Alle inspanningen van Sociale Zekerheid zijn erop gericht
om mensen actief mee te laten doen in de samenleving. Dat vindt de jury één van de sterke punten
in de Amersfoortse aanpak.
De jury bestond uit deskundigen op het gebied van sociale zekerheid. Er deden ruim 100 gemeenten
mee aan de verkiezing. Van de vijf genomineerden won Amersfoort uiteindelijk de prijs.

KanSZ > nummer 5 > pagina 5

Weet hoe het zit

Eigen bezit en een uitkering:
hoe zit dat?

Antiek

Aandelen

Boot

Scooter

Caravan

Sieraden

Dure apparatuur

(Spaar)geld

Auto

Huis of grond
in buitenland

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan is
het belangrijk om te weten dat er grenzen
worden gesteld aan de waarde van uw
bezittingen. Komt uw bezit boven een
bepaalde waarde dan heeft u misschien
geen recht op een uitkering.

Wat kan bijvoorbeeld meetellen?

Hoe hoog mag de waarde van uw
eigen bezit zijn?

Normale gebruiksgoederen zoals meubels, een
wasmachine, een koelkast of een televisietoestel tellen niet mee voor de waarde van uw
vermogen. Sommige schulden mag u aftrekken
van de waarde van uw bezit.

Voor de hoogte van de waarde van uw bezit
geldt een landelijke regel:
• € 5.555,-- als u alleen woont;
• € 11.110,-- als u met iemand anders of met
kind(eren) ( jonger dan 18 jaar) samenwoont.
Is de waarde van uw bezit hoger dan dit
bedrag? Dan moet u alles wat u meer heeft
eerst opmaken. Daarna heeft u weer recht op
een uitkering.
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Denk hierbij aan antiek, aandelen, een boot,
caravan, sieraden, dure apparatuur, (spaar)geld,
een auto of bijvoorbeeld een huis of grond in
het buitenland.

Wat telt niet mee?

Vraag na hoe het zit
Informeer bij uw klantmanager wat de
gemeente meetelt als bezit en wat dit kan
betekenen voor uw uitkering. U kunt uw
klantmanager elke werkdag tussen 09.00
en 10.30 uur bellen via telefoonnummer
033 - 4 695 695.

EigEn BEzit En EEn BijstandsuitkEring.
HOE zit dat?
Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan is het belangrijk om te weten dat er grenzen worden
gesteld aan de waarde van uw bezittingen. Komt uw bezit boven een bepaalde waarde,
dan heeft u misschien geen recht op een uitkering.

Dit is een initiatief van het ministerie van SZW in samenwerking met de gemeente Amersfoort
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Ervaringsverhaal

Een praktische
training helpt
Amara Fofana (30) werkte anderhalf jaar
bij een bedrijf in Nijkerk. Na een paar
tijdelijke contracten was een vaste baan
niet mogelijk. Amara raakte zijn werk
kwijt en kwam via de WW in de bijstand
terecht. Via de begeleiding van
Arbeidsintegratie kwam hij terecht bij een
speciale sollicitatietraining. Binnen drie
maanden had hij een baan. Het geheim?
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen.
De training is bedoeld voor mensen die niet zo
goed Nederlands spreken. Daarnaast had
Amara ook geen diploma’s, zodat het vinden
van werk extra lastig was. Het werk in Nijkerk
had hij gekregen via een vriend. De training gaf
hem voldoende zelfvertrouwen om nu zelf een
baan te zoeken. Amara vertelt: ‘Iedere
woensdagmiddag ging ik naar de training. Daar
heb ik geleerd hoe je afspraken maakt, hoe je
een cv maakt en hoe je een gesprek voert. Dat
deden we door te oefenen. Zo leerde ik wat je
moet zeggen om te laten zien dat je
gemotiveerd bent en wat je kwaliteiten zijn.
Bijvoorbeeld door te vertellen dat je technisch
inzicht hebt, een harde werker bent en direct
beschikbaar bent.’

Zelfvertrouwen
Oefenen helpt om zelfvertrouwen te krijgen.
Maar het helpt ook als je een certificaat of
diploma hebt. Amara kon een korte cursus voor
heftruckchauffeur volgen. ‘Ik had bij mijn
6 oude
baas wel eens op een heftruck gereden. Dat was
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dus niet vreemd voor mij. Bij HER Opleidingen
en Advies kon ik in twee dagen mijn certificaat
halen. We kregen theorie over veiligheid,
motoren enzo, en daarnaast praktijk. Toen ik dat
had gehaald, durfde ik naar het uitzendbureau
te gaan. Daar had ik de vacature gezien bij NN
Europe in Utrecht. Ik zei dat ik graag wilde
werken en verantwoordelijkheid ken omdat ik
vader ben. Het uitzendbureau heeft toen mijn
cv opgestuurd en nu werk ik al vijf maanden bij
NN Europe.’

Amara komt uit Guinee (Conakry). Tien jaar
geleden is hij naar Nederland gevlucht. In de
toekomst hoopt hij op een vaste baan. ‘Mijn
baas is blij met mij. Ik ben nooit ziek en kom
altijd op tijd. Hij heeft gezegd dat mijn contract
wel wordt verlengd. Als ik een vaste baan heb,
kan ik samenwonen met mijn partner en
kinderen. Dat wil ik heel graag. En tegen
iedereen die in dezelfde situatie zit als ik, wil ik
zeggen: blijf vechten. Houd hoop en blijf
positief. Dan komt het altijd goed.’

Arbeidsintegratie is een afdeling van Sociale
Zekerheid. De sollicitatietraining die Amara
Fofana heeft gevolgd is door deze afdeling
ontwikkeld. De training is bedoeld voor
allochtonen die moeite hebben met de
Nederlandse taal. Is solliciteren moeilijk voor
u vanwege de taal? Neem dan contact op
met uw klantmanager of trajectbegeleider.
Hij of zij bekijkt samen met u wat het beste
bij u past.
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Nieuws van de Cliëntenraden Sociale Zekerheid

Wij willen graag uw mening weten
Wij, als Cliëntenraad Sociale Zekerheid
Amersfoort, vinden uw mening belangrijk.
Wij ontvangen signalen vanuit onze
achterban, verzamelen deze en gaan
vervolgens hierover in gesprek met de
gemeente.
Onze achterban: dat bent u en alle inwoners
van Amersfoort met een minimum inkomen.
Wij zijn ook geïnteresseerd in de mening van
mensen die door hun werk te maken hebben
met het minimabeleid of inwoners die mensen
in hun omgeving hebben die op welke manier
dan ook geraakt worden door het Amersfoortse
minimabeleid.
Heeft u een WWB (Bijstands) uitkering? Of
heeft u te maken met de Sociale Dienst omdat
uw inkomen rond het minimum ligt en u
daarom recht heeft op bijzondere bijstand?

Wij willen graag contact met u door middel van
een belpanel. U kunt zich telefonisch
aanmelden op het telefoonnummer
033 465 98 77, of door ons een e-mail te sturen,
ons e-mailadres is: clientenraad_sz@hetnet.nl
Wij willen twee keer per jaar telefonisch contact
met u om te peilen of u nog vragen of
opmerkingen heeft. Wanneer er verder
aanleiding toe is, bijvoorbeeld omdat er
regelingen veranderen bij de Sociale Dienst, dan
willen wij ook graag tussentijds telefonisch
contact met u.
Hoe meer wij als Cliëntenraad te weten komen
wat er leeft onder de Amersfoortse minima hoe
beter wij dat kunnen verwoorden naar de
gemeente en Sociale Zekerheid en hoe beter wij
u kunnen vertegenwoordigen en kunnen
opkomen voor uw belangen.

Cliëntenraden
Amersfoort:
Cliëntenraad Sociale Zekerheid Amersfoort
Antwoordnummer 7126
3800 TC Amersfoort
(postzegel is niet nodig)
E-mail: clientenraad_sz@hetnet.nl
Tel: 033 465 98 77
Spreekuren: maandag 10.00 – 11.30 uur
Woensdag 13.00 – 14.30 uur
Leusden:
Platform Sociale Zekerheid Leusden
p/a Postbus 150
3830 AD Leusden
www.platform-sociale-zekerheid.nl
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Rondkomen, hoe doe je dat?

Een lekker kerstdiner voor 25 euro?
De decembermaand is een dure maand.
Daarom heeft KanSZ aan een aantal
supermarkten in de binnenstad van
Amersfoort gevraagd om ter inspiratie
een kerstmaaltijd samen te stellen voor
een gezin van vier personen dat maximaal
€ 25,- kost. Alleen Jumbo reageerde en het
resultaat ziet u hier.
Jumbo heeft vijf pakketten met een kerstmaal
voor vier personen samengesteld voor vijf van
onze lezers. Deze pakketten zullen we
aanbieden aan vijf willekeurige mensen uit ons
klantenbestand. Als u één van de gelukkigen
bent hoort u dat via uw klantmanager of
trajectbegeleider.

Wiebe Boonstra, filiaalmanager Jumbo Amersfoort.

Lees meer over het kerstmenu op de
volgende pagina
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Rondkomen, hoe doe je dat?
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Een lekker kerstdiner voor 25 euro
Toelichting op het menu van Wiebe Boonstra,
filiaalmanager Jumbo Amersfoort:
‘Bij dit menu is er gekozen voor een voorgerecht,
hoofdgerecht en nagerecht. Een voorgerecht
met carpaccio is natuurlijk altijd een feest. In
deze verpakking zijn de olijfolie, pijnboompitten
en Parmezaanse kaas al meegeleverd. Met een
beetje Rucolasla ontstaat er snel een mooie
presentatie die ook nog eens erg lekker is. Voor
de kinderen zijn er de zelf af te bakken
stokbroodjes die besmeerd kunnen worden met
een kruidenboter of een boter met bijvoorbeeld
tomatensmaak.’
‘Terwijl men aan het voorgerecht bezig is
kunnen de rozemarijnaardappeltjes met
schaaltje en al de oven in, terwijl de kleurrijke
groenten (een mix van broccoli, bloemkool en
wortel) beetgaar worden in een pannetje
kokend water. Voor het hoofdgerecht is verder
gekozen voor een heerlijke steak met
Argentijnse marinade en voor de kinderen een
gevulde schnitzel, beide producten hoeven niet
heel lang in de pan.’

‘Bij een steak met Zuid-Amerikaanse marinade
hoort natuurlijk een Zuid-Amerikaanse wijn.
Gekozen is voor een Chileense: deze Cabernet
Merlot heeft een erg goede prijs kwaliteit
verhouding. De Telegraaf heeft deze wijn ooit
als absolute aanrader bestempeld en hij staat
voor slechts € 2,29 in de schappen. De kinderen
kunnen een heerlijk sapje drinken.’
‘Ook het nagerecht is simpel, maar erg lekker:
een grote Mona feestpudding met koffie en
Belgische bonbons toe.’
‘In dit pakket is voornamelijk gekozen voor
producten van het Jumbo huismerk, omdat
deze niet duur en toch van een erg goede
kwaliteit zijn. Als de prijs nog wat lager moet
zijn, kunnen deze artikelen vervangen worden
door de producten die in de winkel te
herkennen zijn aan het €-label.’
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Op eigen kracht

Goed budgetbeheer: hoe doe je dat?
Rondkomen met weinig geld
Herkent u dat? Iedere keer is uw
portemonnee leeg voordat de maand om
is. Meer geld is er niet en toch moet u
boodschappen doen. Hoe doet u dat? Hoe
leert u rond te komen met weinig geld?
Rina Jansen is budgetcoach en leert
mensen hoe ze hun inkomen en uitgaven
in evenwicht houden.
‘Vooral jonge mensen tot 27 jaar blijken veel
geldproblemen te hebben’, vertelt Rina. ‘Ze gaan
op zichzelf wonen en hebben geen idee wat ze
aan vaste lasten moeten betalen. Voordat ze het
weten, hebben ze een huurachterstand. En dan
denken ze nog steeds dat de mobiele telefoonrekening het belangrijkste is. Is dat belangrijker
dan je huis of je ziektekostenverzekering? Als ik
dat vraag, kijken ze me vreemd aan. Maar dan
snappen ze wel dat die telefoon onderaan het
lijstje van belangrijke zaken staat. Je huur,
energierekening, ziektekostenverzekering en
eten staan bovenaan.’

Zelf de regie in handen
Mensen die bij Rina komen zijn vaak boos. Boos
op alles en iedereen, want zij zijn de schuld van
de situatie waarin ze zitten. ‘Die boosheid klopt
niet’, zegt Rina. ‘Mensen kunnen de
omstandigheden niet veranderen, maar wel hoe
ze daarmee omgaan. Dat doen ze echt zelf. Wat
is jouw aandeel en wat kun jij een volgende
keer anders doen? Dat vind ik belangrijk. Zo
kunnen mensen de regie zelf in handen nemen.
Ze kunnen ervoor zorgen dat ze niet opnieuw in
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(dreigende) schulden terechtkomen.’
Om schulden te voorkomen adviseert Rina om
drie bankrekeningen te nemen. ‘Op de eerste
rekening komt alles binnen en daar betaal je de
vaste lasten van. De tweede is alleen voor het
leefgeld. De derde is om geld apart te zetten
voor bijvoorbeeld kleding. Koop je dan toch
kleding van rekening één en kun je de huur niet
meer betalen? Dan slaap je blijkbaar liever op
straat met een heleboel kleding. Dat klinkt
stellig, maar je moet weten wat belangrijk is en
je daaraan houden. En voorzie je dat het aan het
eind van de maand misgaat? Als je op tijd een
brief schrijft (altijd schrijven, dan heb je bewijs),
kun je meestal nog wat regelen. Lukt dat niet,
schaam je dan niet en vraag om hulp. Dat is
echt geen schande.’

Handige tips voor een zuinig leven
• Op www.robsbudgetmenus.nl staan wekelijks
recepten, gemaakt van aanbiedingen uit de
supermarkt. Lekkere gerechten voor ongeveer
een euro per persoon.
• Gun jezelf één ding wat je mag blijven kopen:
dat speciale merk koffie bijvoorbeeld.
• Ga aan het eind van de dag naar de markt,
dan is alles heel goedkoop.
• Laat A-merken vallen, daar bespaar je snel
veel geld op.
• Doe jaarlijks aangifte bij de belastingdienst. Je
krijgt meestal geld terug.
• Voor de decembermaand: koop kerstspullen in
januari.
• Ga met lastige brieven, formulieren en een
vraag om advies naar Stadsring51.
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Uit in Amersfoort en Leusden
Ook voor een smalle beurs

Schaatsen in de binnenstad van
Amersfoort
Vanaf 2 december kan er vijf weken lang
geschaatst worden op het Lieve
Vrouwekerkhof in Amersfoort, het plein bij
‘de Lange Jan’. De ijsbaan is elke dag open
vanaf 10.00 uur; ook op de feestdagen. Er
zijn schaatsen te huur, er is horeca, muziek,
cultuur en veel gezelligheid voor jong en
oud. Voor een fotoimpressie kunt u kijken
op de Facebook pagina van ‘IJsbaan Lieve
Vrouweplein Amersfoort’.

Nieuwjaarsduik 2012

Toegangsprijzen

Op zondag 1 januari 2012 kunt u het nieuwe jaar fris beginnen.
U kunt meedoen met de Nieuwjaarsduik die georganiseerd
wordt door Overbos Recreatie. Inschrijven voor dit evenement
kan vanaf 10.30 uur, om 12.00 uur is de warming-up en daarna
start de Nieuwjaarduik. Deelname aan dit evenement is gratis.
Locatie: Overbos Recreatiepark
Scheidingsweg 9
3871 KD Hoevelaken

3 euro voor een uur op eigen schaatsen;
5 euro voor een uur als je schaatsen op de
baan huurt (op vertoon van geldige
legitimatie).
Meer info: www.kerstinamersfoort.nl

Gratis abonnement

Colofon

KanSZ wordt vier keer per jaar gratis verspreid.
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