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01-01-2020

 Gewijzigde openingstijden
Tijdens de Rodermarkt op dinsdag 24
september is het gemeentehuis gesloten.
Het gemeentehuis is deze dag wel
telefonisch te bereiken op telefoonnummer
050 - 50 27 222. Het Inwonersplein is
eveneens gesloten.

zet zich in voor een samenleving met ruimte
voor een leven lang leren en ontwikkelen.
Met ons Taalhuis bieden we volwassenen de
kans om beter te leren lezen, schrijven,
rekenen en omgaan met de computer.
Welkom!
Wat is het een genot om te kunnen lezen en
te kunnen luisteren. Daarom hebben we een
mooi programma samengesteld om een hele
dag te kunnen luisteren. Op donderdag 12
september is in het Taalhuis Noordenveld
de hele dag een voorlees-estafette.
Het voorlezen start op elk 'heel uur' en duurt
circa twintig minuten. Diverse BN’ers en
bekende Drenten lezen de bezoekers voor.

 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 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
 Week van de Alfabetisering
Op 9 september start de Week van de
Alfabetisering, met diverse landelijke
initiatieven. Ook de gemeente Noordenveld
Dit informatiebulletin dient ter informatie U kunt er geen rechten aan ontleden.

september 2019

 Kom in beweging door bewegen!
Toe aan een sportieve start na de
zomervakantie?
Kom sporten via de gemeente met het
sportproject van sociale zaken!!
Voor vragen over de voorwaarden en de
mogelijkheden neem contact met ons via
050 - 50 27 223 of via
soza@noordenveld.nl

 PC regeling
De gemeente Noordenveld heeft per 1
oktober 2008 een PC regeling voor minima
met kinderen.
Het gaat hier om kinderen die in groep 8 van
het basisonderwijs zitten of aan het eerste
jaar van het voortgezet onderwijs
deelnemen.
Het inkomen van de ouders mag niet hoger
zijn dan 110% van de voor hen geldende
bijstandsnorm (zie voor de actuele normen
www.gemeentenoordenveld.nl) en het
vermogen mag niet hoger zijn dan de
maximale vermogensgrens van € 12.240,00.
Bovendien is het zo dat u momenteel niet in
het bezit mag zijn van een computer.
Hoogte maximale vergoeding
In de PC regeling staat dat u voor een
complete pc een maximale vergoeding krijgt
van € 429,00 en € 73,00 voor een printer.
Voor de prijzen hanteren wij de
Nibudnormen. Voor de kosten van een
internetabonnement kunt u via “Meedoen in
Noordenveld” een vergoeding ontvangen.
Informeer bij de gemeente Noordenveld of u
in aanmerking komt voor deze regeling.

Eerst meer weten?
Ons telefoonnummer is 050 - 502 72 23. Wij
zijn telefonisch bereikbaar op dezelfde tijden
als de openingstijden van het Inwonersplein.
Wilt u hierover meer informatie van uw eigen
contactpersoon? Dan kunt u bellen tussen
09.00–10.30 uur naar het bij u bekende
telefoonnummer.

U kunt ook een e-mail met uw vragen sturen
naar: soza@gemeentenoordenveld.nl.
Vermeldt u in uw e-mail wel uw naam en
geboortedatum.
Openingstijden:
Inwonersplein, Schoolstraat 50, Roden
maandag tot en met donderdag:
08.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
Vrijdag:
08.30-12.00 uur
 Nieuws van de Kledingbank
De Kledingbank is tijdens de hele
schoolvakantie gesloten geweest voor klanten
en inbreng. Op 12 september gaat de
Kledingbank verhuizen naar een nieuwe
locatie, Ceintuurbaan Noord 122 . Wij hopen
hier medio oktober de winkel weer te kunnen
openen voor de uitgifte van kleding voor het
winterseizoen. Vanaf 12 september dient ook
de inbreng naar het nieuwe adres te worden
gebracht.
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 jaaropgave van
de SVB bij u hebt! Als dit niet het geval is,
kunnen wij GEEN kleding meegeven!
De kleding is gratis, maar beperkt zich tot
datgene wat op het 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.

