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Dit blad is gratis voor uitkeringsgerechtigden en geïnteresseerden.
Mocht u toezending niet langer op
prijs stellen wilt u dit dan aan ons
doorgeven.
Het overnemen van teksten uit dit blad
is toegestaan met bronvermelding.

Met vragen op het gebied van
de sociale zekerheid over
onder andere:
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
(dreigende) werkeloosheid
Re-integratie
Algemene Nabestaande Wet
Algemene Bijstands Wet
Zorgverzekering
W.M.O.
En voor nog vele andere
onderwerpen kunt u terecht in
wijkcentrum:
De Bolder
Groenhof 140
gratis advies
Sociaal Steunpunt Amstelveen

Therapeutisch zwemmen voor
iedereen die op medische
indicatie moet zwemmen in extra
verwarmd water, onder leiding
van een bewegingstherapeut.
Dit kan elke dinsdag in
zwembad
De Meerkamp
Van 18:15-19:00 uur
Voor informatie neemt u contact
op met:
Ans van den Boogaard
020-6410278
Of
Nelleke Brand-Gouw
020-6477663

Spreekuur
Elke dinsdag van 10:00-12:00
uur
Telefoon: 020-6471509
U kunt ons ook mailen:
Sociaalsteunpuntamstelveen
@hotmail.com

I.v.m. corona kan er op dit
moment niet worden
gezwommen.
Aanmeldingen voor op de
wachtlijst blijven mogelijk.
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Van de voorzitter:
Nog steeds blijkt er behoefte te
zijn aan een plek waar iedereen
op een objectieve en
professionele manier antwoord
kan krijgen op al haar of zijn
vragen op het gebied van
sociale zekerheid. Het is
tenslotte een heel ruim gebied (
zoals u op de pagina hier links
kunt lezen), met veel juridisch
jargon, soms met ( onbedoelde )
voetangels en- klemmen en voor
de leek soms moeilijk te
begrijpen regeltjes en
procedures. En juist omdat het
vaak om zulke belangrijke
dingen gaat, is het belangrijk om
jezelf goed te laten informeren.

In ons laatste bulletin van
november 2020, nummer 1,
schreef de redactie dat onze
voorzitter in verband met
gezondheidsproblemen helaas
zijn taken heeft moeten
neerleggen.
Na een paar plezierige
gesprekken, heb ik besloten het
stokje als voorzitter over te
nemen.
Samen met onze fantastische
vrijwilligers, ondersteund door
een paar trouwe sponsoren ( en
er is natuurlijk altijd nog ruimte
voor nieuwe sponsoren!) en met
belangrijke steun van de
Gemeente Amstelveen willen we
dat onze stichting een
belangrijke rol blijft spelen in
Amstelveen.

Wat ook speelt, is dat het hele
terrein van sociale zekerheid
geen onderwerp is waar alles
stilstaat. In tegendeel. Wetten en
regels veranderen regelmatig.
Als Stichting blijven we daar
alert op.

De Stichting Sociaal Steunpunt
Amstelveen bestaat al 35 jaar,
maar dat wil zeker niet zeggen,
dat onze dienstverlening
verouderd is en dat er geen
vraag meer naar zou zijn.
Helaas, hoe gek dat ook klinkt
misschien, is dat niet waar.

Wij wensen u weer veel
leesplezier toe en als u vragen
of opmerkingen heeft, kunt u ons
altijd mailen:
sociaalsteunpuntamstelveen
@hotmail.com

Pim Keijzer
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GELD TEKORT DOOR CORONACRISIS
komt men al binnen zes
maanden van werkloosheid

De Coronacrisis brengt
behalve veel lichamelijke
narigheid en gemis aan
sociale contacten, ook
financiële problemen met
zich mee. Hij houdt huis op
de arbeidsmarkt, waardoor
velen hun baan verloren en
verliezen. Dit komt vooral
voor bij banen, die
verdwijnen door overheidsmaatregelen gericht op het
inperken van het aantal
Corona besmettingen. Zo
wordt bijvoorbeeld de
horeca hard getroffen.
Jongeren die een bijbaan
hadden bij een restaurant,
dat vanwege het wegblijven
van gasten de deuren
moest sluiten. 0ok
éénverdieners hebben het
moeilijk om rond te komen.
Na baanverlies kunnen al
snel de vaste lasten niet
meer worden betaald. Soms

in geldnood, ook al
ontvangt men een sociale
uitkering als WW of de
TOZO. Deze
laatstgenoemde uitkering is
een inkomenssteun voor
zzp-ers.
Bijzondere bijstand voor
noodzakelijke, bijzondere
uitgaven
U bent in geldnood, door
bijvoorbeeld de
Coronacrisis en u heeft
noodzakelijke en bijzondere
uitgaven te doen Dat
kunnen bijvoorbeeld
(inrichtings)kosten zijn bij
een noodzakelijke
verhuizing, of bijzondere
reiskosten. 0ok uitgaven
voor de eigen bijdrage voor
rechtsbijstand (advocaat)
doorbetaling van vaste
4

lasten, bijvoorbeeld bij een
tijdelijk verblijf in een
inrichting, overblijven op
school bij een
continurooster. Als u op alle
andere manieren heeft
geprobeerd om de kosten
vergoed te krijgen en u dat
niet is gelukt, dan komt u
misschien in aanmerking
voor bijzondere bijstand. Of
u deze krijgt hangt af van
uw inkomen en bezittingen,
zoals huis, auto en
spaargeld/vermogen.
Kosten voor bijvoorbeeld
een legitimatiebewijs,
schades, schulden, eigen
risico zorgverzekering vallen
hier niet onder. Het moeten
kosten zijn die u normaal
niet maakt. De bijstand
krijgt u meestal als gift.
Soms moet u die
terugbetalen. U moet
voldoen aan de volgende
voorwaarden:
*U bent inwoner van
Amstelveen

*U bent 18 jaar of ouder
*U bent Nederlander of
heeft een geldige
verblijfsvergunning
*U heeft een laag inkomen
rond het sociaal minimum
* U heeft weinig of geen
vermogen
Het is belangrijk, dat u de
bijzondere bijstand op tijd
aanvraagt, in elk geval vóór
u de kosten maakt. Niet
altijd wordt namelijk
bijzondere bijstand met
terugwerkende kracht
verleend. Neem dus vooral
vooraf contact op met het
Amstelveenloket, telefoon
020 5404911 om uw
situatie te bespreken.

Hoe vraagt u bijzondere
bijstand aan?
5

aanschaf van een
wasmachine voor inwoners
die de pensioengerechtigde
leeftijd hebben bereikt en
een laag inkomen hebben.

U kunt telefonisch een
aanvraagformulier
opvragen bij het
Amstelveenloket (telefoon
5404911) of persoonlijk
langsgaan bij het Stadhuis
(alleen op afspraak).

Het kan gebeuren dat uw
wasmachine of koelkast
kapotgaat. Dat is een grote
uitgave, waarvoor u
plotseling komt te staan. In
dat geval biedt de Regeling
voor duurzame
gebruiksgoederen uitkomst.
Deze regeling geldt alleen
voor inwoners van
Amstelveen met een laag
inkomen en die de
pensioengerechtigde
leeftijd hebben bereikt. Zij
hebben weinig of geen
vermogen en voeren een
zelfstandige huishouding.

0ok kunt u het
aanvraagformulier
downloaden. Als u het
formulier heeft ingevuld
kunt u dat samen met de
benodigde documenten
afgeven op het Stadhuis,
afdeling Amstelveenloket.
U kunt een en ander ook
opsturen naar:
Afdeling Sociale
Voorzieningen
Antwoordnummer 103
1180 VB Amstelveen.

Aanvragen kan ook hier
door langs te gaan op het
raadhuis voor een
aanvraagformulier, of dit
telefonisch aan te vragen
0ok kunt u het downloaden.

Regeling voor duurzame
gebruiksgoederen,
bijvoorbeeld voor de
6

voor de “individuele
inkomenstoeslag”. Dat is
een vorm van
ondersteuning voor mensen
die langdurig van een
minimuminkomen moeten
leven en geen uitzicht
hebben op verbetering
daarvan. 0ok hier gelden
dezelfde voorwaarden:

Na invulling geeft u het met
de gevraagde documenten
af op het raadhuis of u
stuurt het op.
Hoeveel bedraagt de
regeling?
Voor een
éénpersoonshuishouden is
dat € 750 eens in de drie
jaar en voor een
meerpersoonshuishouden
€ 900 eens in de drie jaar.

*Nederlander

U hoeft de vergoeding niet
terug te betalen.

*of in bezit van een
verblijfsvergunning

*inwoner van Amstelveen-

*u heeft minstens 3 jaar
een minimum inkomen (
110% van het sociaal
minimum).

Ook voor inwoners tussen
de 21 jaar en de
pensioengerechtigde
leeftijd is er een regeling
voor het aanschaffen van
duurzame
gebruiksgoederen.

*u heeft weinig of geen
vermogen.
De toeslag is per jaar voor
een alleenstaande € 430,
voor een echtpaar € 615 en
voor een alleenstaande
ouder € 538.

Heeft u minstens drie jaar
achter elkaar een minimum
inkomen, dan komt u
misschien in aanmerking
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De Gemeente neemt
binnen acht weken na
ontvangst van de aanvraag
een besluit. Deze termijn
mag zo nodig eenmalig
verlengd worden.

Als u gebruik wilt maken
van de regeling dan kunt u
langsgaan bij het
Amstelveenloket op het
Raadhuis (eerst een
afspraak maken: Telefoon
5405911) of telefonisch een
formulier aanvragen. 0ok
kunt u het
aanvraagformulier
downloaden bij
www.amstelveenloket@am
stelveen.nl

Na invulling geeft u het
formulier samen met de
gevraagde documenten af
bij het Amstelveenloket.
Als u een bijstandsuitkering
heeft voor
levensonderhoud, dan kunt
u de aanvraag doen bij de
klantmanager van de
afdeling Werk en Inkomen.

U kunt het ingevulde
formulier samen met de
gevraagde documenten
afgeven bij het
Amstelveenloket

DE LEERPLICHT (KINDEREN MOETEN NAAR SCHOOL)
In Nederland kennen we de
Leerplichtwet (1969) en
volgens die wet zijn
kinderen van 5 tot 18 Jaar
leerplichtig, ook kinderen
van asielzoekers en
vreemdelingen. Dat
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gaan en hun
startkwalificatie halen.

betekent dat ze de
basisschool moeten
afmaken en vervolgens een
opleiding moeten volgen.
De bedoeling van deze
plicht tot leren is, dat elk
kind een zogenaamde
startkwalificatie haalt,
minimaal mbo, havo, of
vwo. (De kwalificatieplicht)
Met zo’n startkwalificatie
heb je voldoende geleerd
om te gaan werken of je
verder te kunnen
ontwikkelen in je beroep en
succes te hebben.

De leraren op school
houden lijsten bij van welke
leerlingen in de les
aanwezig zijn en wie niet.
Leerlingen mogen niet
zonder duidelijke redenen
van school wegblijven.
Iedere keer dat een kind
niet op school kan zijn,
moet dat aan de school
worden gemeld. Als een
leerling 16 uur of meer in 4
weken zonder toestemming
verzuimt of herhaaldelijk te
laat komt, dan meldt de
school dit aan de
leerplichtambtenaar. Deze
voert gesprekken met het
kind en/of de ouders en
indien nodig met
bijvoorbeeld jeugdzorg of
de Raad voor de
kinderbescherming. Hij kan
eventueel besluiten om het
kind vrij te stellen van de
plicht om naar school te

Je voldoet hieraan als je een
diploma hebt van een
basisberoepsopleiding
niveau 2 of hoger bij een
havo of vwo.
De leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar is
iemand die namens de
gemeente toezicht houdt
dat de kinderen naar school
9

hulp voor plaatsing op een
andere school, of om te
leren en werken tegelijk.
0ok kan worden
doorverwezen naar
vrijwillige hulpverlening.

gaan. Dat kan bijvoorbeeld
door dat hij /zij ziek is of
geschorst. 0ok kan het zijn
dat door het beroep van
een van de ouders hij/zij
alleen buiten de
schoolvakanties met zijn of
haar ouders met vakantie
kan gaan. Soms mag
verzuim van school bij
gebeurtenissen als een
huwelijk of een uitvaart.
0ok als het geloof bepaalde
verplichtingen oplegt
waardoor het kind niet naar
school kan. Dat moet altijd
bij de school worden
aangevraagd.

De kwalificatieplicht geldt
NIET voor jongeren van 16
en 17 jaar die een diploma
van het praktijkonderwijs
hebben en daarbij ook
werken of op een school
zaten voor speciaal
onderwijs.
leerplicht en kinderbijslag
De ouder van een kind van
16 – 17 jaar krijgt alleen
kinderbijslag als het kind
staat ingeschreven op een
school

Jongeren tussen de 18 en
23 jaar die zonder
startkwalificatie de school
hebben verlaten krijgen

HET ZOEKEN NAAR EEN ANDERE (SOCIALE) HUURWONING
een woning in de vrije
sector te huren. Het

Hoe kom je aan een woning
als je er geen kunt kopen of
te laag inkomen hebt om
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een vrijesectorwoning (huur
boven € 752,33), moet u
ingeschreven staan bij
WoningNet.Dit geldt ook
voor seniorenwoningen,
koopwoningen, kamers en
als u van woning wilt ruilen.

antwoord is: via
WoningNet.
Inschrijven als
woningzoekende bij
WoningNet kan via de
website of met een
inschrijfformulier Het is niet
ingewikkeld, maar je moet
wel over een computer
beschikken en een beetje
kunnen omgaan met
internet. De kosten
bedragen € 50

Als u student bent en u
zoekt een kamer dan kunt u
zich inschrijven bij
Studentenwoningenweb.
Soms is het ook mogelijk
om met een inkomen tot
€ 44.655 (2021) te
reageren.0p WoningNet
kunt u zien om welke
woning dat gaat.

Een sociale huurwoning is
een woning met een kale
huur tot € 752,33 per
maand. Deze worden alleen
toegewezen aan mensen
met een jaarinkomen tot
€40.024 (2021) Dat is het
inkomen van het hele
huishouden, kinderen niet
meegerekend.

Niet alleen het inkomen
geldt bij de toewijzing van
een woning maar ook de
grootte van het
huishouden.

Ook als uw inkomen te
hoog is voor een sociale
huurwoning en u wilt in
aanmerking komen voor

Zodra u heeft ingeschreven
bij WoningNet bouwt u
inschrijfduur op. Hoe meer
inschrijfduur u heeft
11

Uithoorn, Diemen en
Purmerend.

opgebouwd hoe meer kans
u heeft om een woning
toegewezen te krijgen.

Er is een nieuw
puntensysteem, waarbij
behalve inschrijftijd en
actief zoeken ook de
bijzondere omstandigheden
waarin de woningzoekende
verkeert, gaan meewegen.
De verandering is nodig om
mensen die dringend een
(andere) woning nodig
hebben meer kans te
geven. De sociale
huurwoningen komen op
die manier gedeeltelijk
terecht bij de mensen die
de woning het hardst nodig
hebben. Ze krijgen met dit
nieuwe systeem een extra
steuntje in de rug. De
schaarste aan woningen
wordt echter met de
nieuwe regeling niet
opgelost.

Voorwaarden voor een
inschrijving bij WoningNet
*u bent 18 jaar of ouder
*u bent Nederlander of
ingezetene in een EUland,
of u heeft een
verblijfsvergunning
Staat u eenmaal
ingeschreven bij WoningNet
dan kunt u via
Woningaanbod reageren op
een woning die op dat
moment beschikbaar is en
die u zou wensen.
De woningen die worden
aangeboden liggen niet
alleen in Amstelveen, maar
ook in 16 gemeenten in de
omgeving van Amstelveen,
zoals bijvoorbeeld in
Amsterdam, Aalsmeer,

Het puntensysteem
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Hoe werkt het
puntensysteem?

situatiepunten kunnen zijn:
*een gezin met kinderen tot
18 jaar die bij een ander
huishouden inwoont.

U krijgt:
1.Eén punt voor één JAAR
vanaf de inschrijfdatum bij
Woningnet

*ouders, die gaan scheiden
en gezamenlijk kinderen
hebben jonger dan 18 jaar.

2.Eén zoekpunt per MAAND
tot 30 punten

*thuiswonende jongeren
(18 – 35 jaar) met
problemen. Dat kunnen zijn
pleegkinderen, die na hun
21-ste verjaardag een
andere woonruimte nodig
hebben of jongeren met
psychische problematiek.
Jonge mantelzorgers, die
beter niet in hetzelfde huis
wonen. Toch komen niet
alle bovengenoemde
jongeren in aanmerking
voor situatiepunten. De
Gemeente (afdeling
WMO-loket op het
raadhuis) bepaalt of
er sprake is van
dringende noodzaak.

3.Eén situatiepunt per
MAAND tot 12 punten.
Situatiepunten worden
toegekend bij dringende
omstandigheden. Die
punten zijn drie jaar geldig.
Daarna vervallen ze. Na 2,5
jaar kan verlenging worden
aangevraagd.
Als u niet actief zoekt dan
verminderen de
zoekpunten ook weer met 1
punt per maand. De
punten voor uw
situatie blijven staan.
Omstandigheden die
kunnen leiden tot
13

Uithoorn zijn de gemeenten
waar de meeste sociale
huurwoningen staan. In
Amstelveen worden de
sociale huurwoningen
verhuurd door
woningcorporatie Eigen
Haard, Woonzorg
Nederland, DUWO en
particuliere eigenaren

In dat geval wordt
WoningNet ingelicht.
De voorraad sociale
huurwoningen in
Amstelveen.
Op dit moment telt
Amstelveen ruim 15.000
sociale huurwoningen. Dat
is ongeveer een derde van
alle woningen in
Amstelveen. In de regio is
het aantal sociale
huurwoningen ongeveer
30%. Amstelveen en
MOGELIJKE HUURVERLAGING

voorwaarden, bijvoorbeeld
van de hoogte van uw netto
huur. Dat is de huur zonder
servicekosten. Bepalend is
ook, hoeveel mensen er in
uw huis wonen en hoeveel
het gezamenlijke belastbare
inkomen bedraagt,
kinderen onder de 27 jaar
tellen niet mee. 0nder

Als u een sociale
huurwoning huurt en u
heeft een laag inkomen,
dan kunt u misschien
eenmalig een huurverlaging
krijgen.
0f u een eenmalige
huurverlaging krijgt in 2021
hangt af van een aantal
14

gezamenlijke inkomen niet
hoger zijn dan € 32.000 om
voor de huurverlaging in
aanmerking te komen.

belastbaar inkomen wordt
verstaan het bruto-inkomen
+ vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en
eventuele extra
vergoedingen.

De huur wordt verlaagd tot
€ 678,66 wanneer u samen
woond met 3 personen of
meer en minstens één
persoon per 1-1-2021 AOW
ontvangt, dan mag het
gezamenlijke inkomen niet
hoger zijn dan € 32.075.

De huur wordt verlaagd tot
€633,25 per maand als u
alleen woont, per 1-1-2021
AOW krijgt en uw inkomen
niet hoger is dan € 23.650
per jaar. Woont u samen (2
personen) en minstens één
van u ontvangt per 1-12021 AOW, dan mag het

NIET GOED KUNNEN LEZEN EN/OF SCHRIJVEN
moeilijk. Maar ook het
werken met de computer of
een WhatsApp versturen
kan een probleem zijn. Een
eerste stap is de beslissing
om hulp te gaan zoeken. In
Amstelveen is er het
Taalhuis, gevestigd in de
Bibliotheek in het
Stadshart. Het Taalhuis is
een ontmoetingsplek voor

In Nederland en zeker ook
in Amstelveen zijn er
mensen die moeite hebben
met lezen en schrijven.
Voorlezen aan kinderen,
een kaartje kopen voor de
trein gaat dan allemaal
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niet schrijven of lezen dan is
de school (TROC) voor u
een mogelijkheid. Zowel de
taalcoach als de school zijn
gratis. En u hoeft ook geen
lid te zijn van de Bieb. Wel
moet u bereid zijn geregeld
naar school te komen en
eventueel huiswerk te
maken. 0ok kunt u naar de
Buurtkamer op de
Lindenlaan 75 gaan waar
ook taallessen worden
gegeven.

mensen die (bijna) niet
kunnen lezen of schrijven.
Elke dinsdag- en
donderdagmorgen tussen
10-12 uur is daar iemand
aanwezig om u te helpen.
Samen met u wordt er
overlegd wat u wilt leren en
hoe dat zou moeten
worden aangepakt. U kunt
voor een taalcoach kiezen
als u wel iets van de taal
begrijpt. Kunt u helemaal

DE AMSTELVEENPAS
Amstelveen en de
Nederlandse nationaliteit
hebben of in het bezit zijn
van een geldige
verblijfsvergunning. De
Gemeente kijkt naar uw
inkomen en eigendommen
als een auto of spaargeld.
Studenten krijgen geen
Amstelveenpas. Wel
inwonende kinderen van 2

Heeft u een laag inkomen,
dan komt u in aanmerking
voor de Amstelveenpas.
Hiermee kunt u korting
krijgen op allerlei sociale en
culturele activiteiten in
Amstelveen.
Om zo’n pas te krijgen moet
u dus een laag inkomen
hebben, inwoner zijn van
16

tot 18 jaar. De pas staat op
naam van degene die hem
wil gebruiken. Als u gebruik
wilt maken van kortingen
dan moet u altijd uw pas
kunnen tonen, soms samen
met uw legitimatiebewijs
(ID)

Amstelveenloket in het
raadhuis met het ingevulde
aanvraagformulier dat u
telefonisch heeft
opgevraagd en de
benodigde formulieren. U
kunt de documenten ook
opsturen naar het adres:

Hoe vraagt u de
Amstelveenpas aan?

Gemeente Amstelveen,
Afdeling Sociale
Voorzieningen
Antwoordnummer 103
1180 VB Amstelveen

Dat kan op verschillende
manieren. Ga langs bij het

sturen naar:
helpdesk@loyaltygroup.nl
of bellen naar het
telefoonnummer van de
Loyaltygroup : 0320
411356.

U kunt het formulier ook
downloaden van de website
Amstelveenpas.
Als u de pas gekregen heeft
dan is het belangrijk dat
deze wordt geregistreerd.
Dat kan via de website van
de Gemeente Amstelveen,
waar precies staat
aangegeven hoe u dit moet
doen. Als u vragen heeft
dan kunt u een e-mail

Welke kortingen en
aanbiedingen zijn er?
De Amstelveenpas is een
kortingspas op het gebied
van sport, cultuur, eten/
17

kunt u nalezen op de
website van de
Amstelveenpas.

drinken en sommige
(kringloop)winkels. Zo kost
een toegangskaartje voor
het zwembad De
Meerkamp € 4.60 in plaats
van € 5.60. Bij de Hema
krijgt u 10% korting. De
Bibliotheek geeft 60%
korting op het abonnement
en bij de kringloopwinkel de
Boemerang 20%. Ook uitjes
zoals een rondvaart op de
Westeinderplas of naar de
Schouwburg kosten minder
dan normaal. Alle
aanbiedingen en kortingen

Inwoners vanaf 65 jaar met
een Amstelveenpas kunnen
tijdens daluren gratis
gebruik maken van het
openbaar vervoer met de
bussen van Connexxion.
Voorwaarden zijn dat u in
het bezit bent van een
persoonlijke ov-chipkaart
en geen gebruik maakt van
WMO-vervoer met een
WMO-indicatie.

ondernemers, iedereen kan
ermee te maken krijgen.
Toch hebben veel mensen
last van schaamte als ze
aangewezen zijn op
instanties zoals
bijvoorbeeld de
Voedselbank of de
Kledingbank. Gelukkig gaan
steeds meer mensen niet

DE KLEDINGBANK
(gevestigd op Galjoen 4,
1186 ZV Amstelveen,
Waardhuizen
Als Corona iets heeft
duidelijk gemaakt, dan is
het dat tegenslag iedereen
kan treffen. Jong, oud,
werknemer, werkgever,
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helpen. Drie vrouwen
pakten de handschoen op
en zo ontstond een
voorziening, waar
vluchtelingen en
asielzoekers, maar ook
mensen met een minimaal
inkomen (Amstelveenpas)
terecht kunnen.

bij de pakken neer zitten en
vragen hulp.
Veel mensen weten niet,
dat er sinds 1995 een
kledingbank in Amstelveen
bestaat, die mensen met
een minimaal inkomen van
mooie, draagbare kleding
voorziet. De Raad van
Kerken deed in 1995 aan
het platvorm Vrouwen voor
Vrede in Amstelveen het
verzoek om vluchtelingen
en asielzoekers aan goede
tweedehands kleding te

De kleding wordt
ingebracht door inwoners
van de regio en door
winkels die hun voorraad
niet helemaal verkochten.
kinderen 2 stuks. Schoenen
zijn er ook; die moeten ter
plaatse worden gepast.
Voor baby’s ligt er een
pakketje klaar met
kleertjes.

Een aantal vrijwilligers
controleert of de kleding
“schoon, heel en netjes” is.
Elke woensdag is de winkel
van 9.00 uur tot 16.00 uur
geopend. Op vertoon van
de Amstelveenpas en tegen
betaling van € 2 mogen
gratis meegenomen worden
voor volwassenen 3
kledingstukken en voor

Inschrijven bij de
Kledingbank
Inschrijving gebeurt op
vertoon van uw
Amstelveenpas en
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Het telefoonnummer is 06
20194021.

legitimatiebewijs, zoals een
ID-kaart of paspoort. Dat
geldt ook voor uw
gezinsleden. U bent eens in
de zes weken welkom.

Heeft u zelf nette kleding,
die u niet meer gebruikt
dan kunt u deze inbrengen
op maandag tussen 10.00
uur en 13.00 u op Galjoen 4

Meer informatie kunt u
vinden op de website
www.Kledingbank
Amstelland.nl

TIPS OM TE BESPAREN OP KLEDING
-1 ga na wat je de afgelopen
drie maanden hebt
uitgegeven aan kleding en
maak een overzichtje
hiervan en blijf dat doen.
Op die manier krijg je niet
alleen inzicht doordat je je
bewust wordt van je
uitgaven, maar het
stimuleert je ook om te
besparen.

-3 Ruim je kledingkast op.
Hiermee vang je twee
vliegen in één klap. Vaak
heb je meer kleding dan je

-2 spreek met jezelf af wat
je aan kleding wilt uitgeven.
Het bedrag hangt af wat je
kan missen en wat je nodig
hebt.

denkt of kom je dingen
tegen, die je vergeten was.
Wees kritisch en vraag
jezelf af welke
20

je geluk.
-5 ga eens langs bij speciale
outletwinkels. Dat zijn
winkels waar de artikelen
vaak afkomstig zijn uit
restpartijen van andere
winkels. 0ok in een
Kringloopwinkel tref je vaak
nog mooie kleding aan.

kledingstukken je niet meer
draagt en die je misschien
kan verkopen, op
Marktplaats of in een
2ehands kledingwinkel.
-4 aan het eind van elk
seizoen is het feest: de
uitverkoop! Zie je tijdens
het seizoen een
kledingstuk, dat je graag
wilt hebben, maar op dat
moment boven je budget
gaat, wacht dan op de
uitverkoop. Misschien heb

Amstelveen bloemen
Voor uw betere bloemwerk
Maikel Brand
Tel: 06-30860619
Stadsplein paal 16 (naast entree 3 v.h. W.C.)
Amstelveen
maikelbrand84@gmail.com
Facebook: bloemenkiosk Amstelveen
21

BEELDEN IN AMSTELVEEN
De Gemeente Amstelveen
heeft in de loop der tijd een
mooie verzameling
kunstwerken opgebouwd.
Beelden staan verspreid
over de wijken. Soms
vinden bewoners ze mooi,
soms erg lelijk. Smaken
verschillen nu eenmaal.
In de wijk Keizer Karelpark
bevindt zich een aantal
beelden, zoals bijvoorbeeld
de “Schaftende arbeiders“
op de Van der Hooplaan.
Het is van brons, in 1962
gemaakt door de
Nederlander Hans Bayens.
Deze harde werkers namen
in de Coronatijd zelfs de
voorzorgmaatregel van een
mondkapje!
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RECEPT VOOR SPITSKOOL

Nodig:

Spitskool, een wat zachtere,
smakelijkere variant van de
witte kool is een oude
plant, die al bekend was
zo’n duizend jaar voor
Christus. De kool komt van
nature voor in de
kuststreken van Zuid- en
West-Europa. Ze werd veel
gegeten in de keukens van
die streken. Door handel,
ontdekkingsreizen en
kolonisatie is de kool ook
bekend in andere keukens,
zoals in Azie.

600 gram fijngesneden
spitskool,
250 gram fijngesneden
wortels
3 eieren, losgeklopt
2 theelepels sambal oelek
3 eetlepels ketjap manis
1 theelepel citroengras
3 tenen knoflook geperst
3 fijngesneden sjalotten
1 kippenbouillonblokje
1 theelepel ketoembar
Zout en peper naar smaak

De plant moest bestand
zijn geweest tegen hoge
hoeveelheden zout en
harde wind. Bladeren
beschermden de plant
tegen steenslag en felle
zandstormen.

Knoflook en sjalotten
fruiten in olie, spitskool
toevoegen en even stoven.
Bouillonblokje, kruiden en
de losgeklopte eieren erbij.
Even laten stollen en als
laatste de wortels
toevoegen.
Eten met rijst
23

Woordzoeker, thema: Corona
M
I
M
M
U
U
N
T
A
V
O
N
D
K
L
O
K
O
•
•
•
•
•
•
•
•

W
D
I
V
O
C
I
S
O
L
A
T
I
E
U
T
B
F

Q
P
X
A
E
R
O
S
O
L
E
N
V
J
K
H
U
T

AEROSOLEN
BESMET
FARMACEUT
INENTEN
MONDKAPJE
PRIKKEN
VACCINEREN
VOORRANG

P
W
M
O
N
E
D
K
A
P
J
E
Q
G
L
P
F
O
S

C
L
H
N
E
T
N
E
N
I
X
L
A
E
I
T
X
V

S
J
N
Q
S
M
N
T
P
A
N
D
E
M
I
E
B
A

T
U
V
Q
D
N
W
O
D
K
C
O
L
V
U
P
P
C

H
Y
R
M
T
U
E
C
A
M
R
A
F
J
N
R
N
C

B
I
A
I
Q
S
K
T
E
M
S
E
B
B
D
I
R
I

O
Y
B
A
V
M
C
E
Q
E
W
S
O
C
M
I
K
D
N

AVONDKLOK
CORONAVIRUS
GEZONDHEID
ISOLATIE
PANDEMIE
PRIKPAUZE
VERSOEPELINGEN

24

D
I
E
H
D
N
O
Z
E
G
F
D
H
C
M
K
O
E

T
Y
D
E
X
I
I
G
N
A
R
R
O
O
V
E
F
R

F
C
O
R
O
N
A
V
I
R
U
S
H
L
K
N
A
E

T
R
A
A
K
E
T
U
O
R
H
Z
I
W
E
C
R
N

Z
C
G
E
K
H
C
K
E
P
R
I
K
P
A
U
Z
E

BEADEMING
COVID
IMMUUN
LOCKDOWN
PERSCONFERENTIE
ROUTEKAART
VIRUS

E
R
F
K
Q
N
G
N
I
M
E
D
A
E
B
E
H
R

N
F
X
J
N
E
G
N
I
L
E
P
E
O
S
R
E
V

U
E
I
T
N
E
R
E
F
N
O
C
S
R
E
P
E
F

Ontvangt uueen
u in
dede
Ontvangt
eenuitkering,
uitkering,woont
woont
u in
regio
Amstelveen
en
wilt
u
dit
blad
4x
per
regio Amstelveen en wilt u dit blad gratis
ontvangen?
Vul dan onderstaande
bon in
jaar gratis ontvangen?
Vul dan onderstaande
en
bonstuur
in endeze
stuurnaar;
deze naar;
Redactie
Redactie Sociaal
Sociaal Contact
Contact
Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen

UU kunt
ook
perper
e-mail
kunt het
hetgedrukte
gedrukteblad
blad
ook
e-mail
aanvragen;
aanvragen;
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com

GRATIS ABONNEMENT

Groenhof 140 1186 KX Amstelveen

Vande
dewebsite
website
kunt
u het
formaat
Van
kunt
u het
in in
pdfpdf
formaat
downloaden (Adobe Acrobat Reader noodzakelijk)
downloaden (Adobe Acrobat Reader noodzakelijk)

Ontvangt
Ontvangt uu een
een uitkering
uitkering en
en woont
woont uu in
in de
de regio
regio Amstelveen
Amstelveen
en
en wilt
wilt uu dit
dit blad
blad 4x
4x per
per jaar
jaar gratis
gratis ontvangen?
ontvangen?
Bon
voor
gratis
abonnement
Naam ............................................................................Voorletters...................
Vul
Vul dan
dan onderstaande
onderstaande bon
bon in
in en
en stuur
stuur deze
deze naar;
naar;

Naam

Voorletters

Straat/nr ............................................................................................................
Redactie
Redactie Sociaal
Sociaal Contact
Contact

Straat/nr

Groenhof
Groenhof 140
140 1186
1186 KX
KX Amstelveen
Amstelveen

Postcode/plaats ...............................................................................................

Postcode/plaats
U
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BON VOOR GRATIS ABONNEMENT
Als specialist in deze markt bieden wij een

OPMAAK

combinatie van producten en diensten die

FOTOGRAFIE

VORMGEVING

Naam…………………………….Voorletters…………..
Naam…………………………….Voorletters…………..
DRUKKEN

bijdragen aan het vervaardigen en tot stand

PRINTEN

AFWERKING

komen van uw product. Wij verzorgen de
totale graﬁsche productie van vormgeving,

Straat/nr………………………………………………….
Straat/nr………………………………………………….

opmaak en fotograﬁe tot en met het

drukken, printen, afwerken en de distributie
ervan of opslag in ons magazijn.

DE
KOFFIE
STAAT
KLAAR!

Postcode/plaats:…………………………………………
Postcode/plaats:…………………………………………
“ONLY DEAD FISH
SWIM WITH THE FLOW”
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INNOVATIE IN ICT
Perviam is een bevlogen ICT-dienstverlener met een natuurlijke nieuwsgierigheid naar
innovatieve oplossingen met gebruik van nieuwe technologieën. Een goede analyse,
heldere en betrouwbare oplossingen vormen de basis van onze dienstverlening.
Wij leveren o.a.: Systeembeheer, VOIP
Office 365, Clouddiensten, Managed-WIFI,
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Wij gaan graag met u in gesprek.

| Perviam Computer Consultancy B.V.
| Aalsmeerderweg 239-J
| 1432 CM Aalsmeer

| W
| T
| @

www.perviam.nl
088 – 44 66 500
info@perviam.nl

|
|
|

Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen
Groenhof 140 1186 KX Amstelveen
ING bankrekening NL92INGB0003665546
ING bankrekening NL92INGB0003665546
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com

www. sociaal-steunpunt-amstelveen.nl
www. sociaal-steunpunt-amstelveen.nl

