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 Gewijzigde openingstijden
Op maandag 26 december, tweede kerstdag, zij n
wij gesloten.

Wij wensen u prettige feestdagen .
 Collectieve zorgverzekering via ISD
Noordenkwartier



Nieuws van de inloopbijeenkomst
Werk:
Het MaandagMorgenMoment (MMM)
Wekelijks heeft ISD Noordenkwartier
inloopbijeenkomsten voor werk op de
maandagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in het
Inwonersplein in Roden.
Hier vindt u actuele/regionale vacatures en kunt u
ook spreken met de klantmanagers werk (advies
over CV, sollicitatievraagstukken et cetera).
In de periode van en rondom Kerst en
oud & nieuw vervalt de bijeenkomst op de
volgende maandagen:
19 december 2016 (vlak voor de kerstvakantie)
26 december 2016 (tweede kerstdag)
2 januari 2017
De laatste inloopbijeenkomst van 2016 vindt dus
plaats op: maandag 12 december 2016.
De eerste inloopbijeenkomst van 2017 vindt dus
plaats op: maandag 9 januari 2017.
 Bewegen door beweging!
Al goede voornemens voor het nieuwe jaar
maken? Vanaf januari is er weer ruimte bij het
project Sport en Bewegen. Mocht u interesse
hebben, dan kun u nu alvast informeren naar de
voorwaarden van deelname en mogelijkheden bij
uw contactpersoon.
Tijd:
Woensdagochtend van 10.30 uur–11:30 uur (1x
per week)
Startdatum:
Per januari 2017

Zie voor meer informatie de bijlage bij dit
informatiebulletin.

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen
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 Vakantie / verblijf buitenland
Personen die langer dan de wettelijk toegestane
periode verblijven buiten Nederland hebben geen
recht op (algemene en bijzondere) bijstand. Dit is
in de Participatiewet bepaald. De periode die u
met behoud van uw bijstandsuitkering in het
buitenland mag verblijven (bijvoorbeeld voor
vakantie of familiebezoek) bedraagt maximaal
vier weken per kalenderjaar.
U mag de vakantiedagen die u aan het eind van
het jaar over hebt over een kalenderjaar, niet
meenemen naar een volgend jaar. U kunt dus
geen vakantiedagen opsparen. Het is ook niet
toegestaan om de vakantieweken van twee
opeenvolgende jaren aaneengesloten in
december en januari op te nemen, zodat de
vakantieperiode langer wordt dan vier weken.
De vakantieregels gelden voor de
bijstandsuitkering op grond van de
Participatiewet, en de regelingen op grond van
het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz), de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
(IOAZ) en de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW).
 Nieuws van de Kledingbank
Ook dit jaar zorgen we in december voor
kerstkleding in de Kledingbank.
De uitgifte vindt plaats van 13 t/m 22 december,
we hopen dat u hier weer gebruik van gaat
maken! Daarna is de Kledingbank van 23
december t/m 9 januari gesloten.
In januari volgt meer nieuws over de Kledingbank.
Wij wensen u fijne kerstdagen en een goed 2017
toe!
We verwachten van u dat u bij ieder bezoek uw
ID kaart kunt tonen en dat u bij het eerste
bezoek na de collectiewisseling, een
uitkeringsspecificatie bij u hebt! Als dit niet het
geval is, kunnen wij GEEN kleding meegeven!

Openingstijden: dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Website: www.kledingbanknoordenveld.nl
Stichting Kledingbank Noordenveld
1e Energieweg 17D Roden
www.kledingbanknoordenveld.nl
 De Woensdagmiddaginloop voor
kinderen uit Noordenveld
De Woensdagmiddaginloop voor Kinderen in
Trefpunt Scheepstra
Inloop voor verscheidene creatieve activiteiten,
zoals knutselen, voorlezen, spelletjes doen, DVD
kijken, zingen en verschillende Thema`s door de
jaargetijden en de feestdagen.
We zijn inmiddels gestart en we hebben nog plek
vrij voor kinderen. Alle kinderen (minima) vanaf 4
tot 12 jaar zijn welkom.
Dus geef je snel op en kom
gezellig naar het Trefpunt!
Elke woensdagmiddag vanaf
14.00 uur tot 16.30 uur!
Deelname is Kosteloos.
Heeft u vragen? U kunt ons
bellen op de woensdagmiddag of
donderdagmiddag vanaf 15.00 uur op
telefoonnummer: 088 878 9627. Vragen naar
Anet of Jan. Schoolstraat 1 9301 KB Roden

___________________________________

U kunt onderstaand deelname formulier
invullen en inleveren bij:
“Trefpunt Scheepstra”. Schoolstraat 1, 9301
KB Roden.
Naam van uw kind: _______________________
Leeftijd: ________________________________
Aantal kinderen per gezin: _________________
Naam, Adres en Telefoonnr.
ouder(s)/verzorger(s): ____________________
_______________________________________

Dit infobulletin dient ter informatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen

