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Periode

Inleveren
Wijzigingsformulier

Op uw
rekening
omstreeks

Juli

25-07-2019

01-08-2019

Augustus

23-08-2019

01-09-2019

September

24-09-2019

01-10-2019

Oktober

25-10-2019

01-11-2019

November

22-11-2019

01-12-2019

December

17-12-2019

01-01-2020

 Nieuwe bedragen per 1 juli 2018
Omdat het wettelijk minimumloon is
verhoogd per 1 juli 2018 worden de
uitkeringsnormen (Participatiewet) daar
ook op aangepast. Normaal gesproken
gebeurt dit twee keer per jaar, te weten in
januari en juli. Kijk voor de juiste
bedragen op
www.gemeentenoordenveld.nl werk,
inkomen en leren, of neem contact op met
uw contactpersoon.

die dat zelf niet (meer) zo goed kunnen?
Het gaat om eenmalige klusjes in de tuin
die maximaal 2 uur van uw tijd in beslag
nemen. De aanvragen komen via WiN
binnen en worden na beoordeling
doorgezet naar de vrijwilligers van de
Tuindienst. Begeleiding en ondersteuning
door de vrijwilligerscoördinatoren van
WiN. Meer weten? Bel 050 - 317 65 00 en
vraag naar Marjan Aapkes of mail
marjanaapkes@welzijninnoordenveld.nl
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is tijdens de hele
schoolvakantie gesloten voor klanten en
inbreng. In september gaat de
Kledingbank verhuizen naar een nieuwe
locatie, meer informatie volgt.
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek
uw ID kaart kunt tonen en dat u bij het
eerste bezoek na de collectiewisseling de
nieuwste uitkeringsspecificatie of de

 Het Inwonersplein in de zomer
In de periode van 29 juli tot en met

jaaropgave van de SVB bij u hebt! Als dit
niet het geval is, kunnen wij GEEN kleding

26 augustus is het Inwonersplein te Roden

meegeven! De kleding is gratis, maar
beperkt zich tot datgene wat op het

vanaf 12.00 uur gesloten.
Voor vragen over sociale zaken kunt u
deze periode tussen 08.30 en 12.30 uur
bellen naar 050 – 50 27 223.
 Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers gezocht voor de op te richten
Tuindienst van WiN.
Wie vindt het leuk om samen met andere
tuinliefhebbers de handen uit de mouwen
te steken bij mensen met een kleine beurs

persoonlijke briefje staat.
Wilt u zelf een tas meenemen?
Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Website: www.kledingbanknoordenveld.nl

Stichting Kledingbank
Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden

Dit informatiebulletin dient ter informatie U kunt er geen rechten aan ontleden.

