
veel voor een beetje



Beste inwoner van Lansingerland,

Alstublieft, een cadeautje van de gemeente. U krijgt van ons de eerste 
‘ Veel voor een beetje kalender’. 

In deze kalender kunt u belangrijke afspraken en de verjaardagen  
van uw familie en kennissen opschrijven. Daarnaast staat de kalender 
vol met handige tips om geld te besparen en goedkoop leuke dingen 
te doen.

Ik hoop dat u veel plezier heeft van deze kalender en wens u fijne 

feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Met een vriendelijke groet,

Ankie van Tatenhove
Wethouder

Toen ik drie jaar geleden mijn baan kwijtraakte, 
vond ik dat erg lastig. Ik probeerde de dingen te
blijven doen die ik ook deed toen in nog werkte, 
maar dat ging niet. Als je inkomen laag is, moet je 
keuzes maken en goed nadenken over alles wat je 
wilt doen. Dat was ik niet gewend. Een verjaardags-
cadeau kan ik bijvoorbeeld niet meer zomaar kopen. 
Daar moet ik van tevoren rekening mee houden.

Inmiddels is er veel veranderd en heb ik geleerd 
om met mijn nieuwe situatie om te gaan. Ik weet 
nu voor welke financiële tegemoetkomingen ik kan 
terugvallen op de gemeente. Ook heb ik mijn  
uitgaven op een rijtje gezet en alles opgezegd wat  
ik niet echt nodig heb. Zo had ik bijvoorbeeld een 
duur abonnement van een tijdschrift dat ik niet 
eens elke week las, zo zonde.

Tegenwoordig ben ik er goed in om goedkoop lekkere 
recepten te koken en weet ik welke leuke dingen  
ik goedkoop kan doen. Als ik deze ‘Veel voor een 
beetje kalender’ drie jaar geleden al had gehad,  
dan had ik niet zo hoeven zoeken!

Karin (42) 

TIP
Iedere maand geven we u leuke, praktische en financiële tips die 
toepasselijk zijn in die maand. Van energiebesparingstips in februari 
tot tips voor voordelige zomeruitjes in juli.

DOE-HET-ZELF
Doe-het-zelf is hip en bespaart veel geld. Iets dat u zelf heeft  
gemaakt, is uniek en heeft daardoor extra waarde. We hebben  
de leukste doe-het-zelf ideeën voor u verzameld.

RECEPT
Lekker en gevarieerd eten kan ook voor weinig geld!  
Het Voedingscentrum heeft in samenwerking met Nibud het kookboek 
‘Lekker voor weinig’ gemaakt. Een aantal van de gezonde en betaalbare 
recepten uit dit kookboek delen we met u in deze kalender, met 
toestemming van het Nibud.

DOEN
Deze kalender bevat allerlei handige en leuke doe-dingen. Van het 
opschrijven van uw goede voornemens in januari tot een prachtige 
fietstocht in april.

VEEL VOOR EEN BEETJE KALENDER 2018 
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JANUARI

SCHRIJF UW GOEDE 
VOORNEMENS OP!

Heeft u langer dan drie jaar een  
bijstandsuitkering? Dan heeft u  

waarschijnlijk recht op een jaarlijkse 
financiële tegemoetkoming. 

Kijk op www.lansingerland.nl en zoek  
op ‘individuele inkomenstoeslag’. Hier 

vindt u ook het formulier om de  
individuele inkomenstoeslag 

direct aan te vragen.

ZET UW FINANCIËN OP EEN RIJ!
Er zijn verschillende  
organisaties die u kunnen  
helpen bij het organiseren  
van uw financiën. 

Deze hulp is gratis. 
Aanmelden kan via 
onderstaande gegevens.

Humanitas 
Thuisadministratie 
Telefoon: 
06 - 2026 5282 
E-mail: 
ta.lansingerland@humanitas.nl

Schuldhulpmaatje 
Website: 
www.uitdeschulden.nu

Totale inkomsten per maand: € ________________

Totale uitgaven per maand: € ________________

“ Lachen werkt 
aanstekelijk, 

veroorzaak eens 
een epidemie”

OVERIGE

Financiën op een rij zetten

Trek de totale inkomsten van 
de totale uitgaven af en schrijf 
op wat je overhoudt.

€ _____        € _____       € _____       € _____        € _____       € _____

Rest bedrag: € _________________

Jarige Job
Vraag twee maanden 
voordat uw kind jarig  
is de Jarige Job  
Verjaardagsbox 
aan via het aanvraag-
formulier van Leergeld 
Lansingerland op  
www.elkkinddoetmee.nl

Betaling uitkering

Nieuwjaarsdag



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

01

Veel voor een beetje kalender 2018 |  Gemeente Lansingerland

282726

25242322212019

18171615141312

11100908070605

040302

FEBRUARI

Dit is wel de meest simpele  
manier om een sjaal te breien.  
Je hoeft alleen maar rechte steken te 
breien en voor je het weet heb je een 

lekkere sjaal,voor jezelf of om kado te geven.  
De wol koop je bij een budgetwinkel.

BENODIGDHEDEN:
Ongeveer 3 bollen lekkere dikke wol in  
een mooie kleur en breinaalden van de  
juiste dikte (zie wol etiket).

BREIPATROON:
STAP 1
Zet 30 steken op en brei de sjaal met alleen  
rechte steken tot je nog 1 bol over hebt.

STAP 2
Knip van de laatste bol eerst 60 x 60 cm af voor  
de franjes, aan beide kanten 30. Brei dan de  
rest van de bol op.

STAP 3
Kant de 30 steken af. Haak de franjes aan  
de sjaal: aan elke kant 30. Dubbel, dus  
30 cm lang.

Ribbelpatroon Sjaal

Geef op Valentijnsdag  
een zelfgemaakte kaart met  

een mooie tekst aan iemand die  
bijzonder voor je is. De meeste 

mensen waarderen een  
zelfgemaakte kaart meer dan  

een standaard kaart die je in de 
winkel koopt! Op Internet  

vind je allerlei 
leuke ideeën. 

“ Piekeren is 
de verkeerde 

kant op 
fantaseren”

   Energie 
bespaartips

DOUCHE MAX 5 MIN.
Hang een zandloper in de 
douche of zet een wekker.

WARME TRUIENDAG
Doe mee aan Warme  
Truiendag op 2 februari.  
Zet de verwarming  
lager en trek je warmste  
trui aan.

AARDAPPEL 
OMELET

2 PERSONEN

Ui en knoflook schoonmaken en snipperen. 
Aardappelen in dunne plakjes snijden.

Bak de aardappelen in margarine lichtbruin. 
Bak daarna de ui en knoflook even mee.

Klop eieren, melk, kruiden en peper los en giet het over 
de aardappelen in de pan.

Deksel erop en in 10 minuten gaar laten worden.

Snij de omelet in punten. Eet smakelijk!

INGREDIËNTEN
•  1 ui
•  1 teentje knoflook
•  4 kleine gare aardappelen
 (circa 200 gram)
•  1 eetlepel vloeibare margarine 
•  4 eieren
•  4 eetlepels halvolle melk
•  2 theelepels gedroogde Italiaanse
 of Provençaalse keukenkruiden 

Betaling uitkering

1
2
3
4
5

ZUINIG VERWARMEN
Sluit tussendeuren en zet de 
verwarming een graadje lager. ‘s 
Nachts is 15 graden prima. Overdag 
is het vaak ook al lekker warm als 
de verwarming op 19 graden staat. 
Zet daarnaast de thermostaat al 
een uur voor vertrek of voor het 
slapen gaan lager. De warmte blijft 
nog lang genoeg hangen.

WASSEN OP LAGE 
TEMPERATUUR
Kouder wassen kost minder 
energie. Was met een volle 
trommel op 30 of 40 graden. Of 
gebruik de ecoknop, dan wordt 
de was ook kouder gedaan maar 
de wasduur verlengd om het 
goed schoon te krijgen met een 
lager energiegebruik.

Warme Truiendag

Valentijnsdag

Kan je niet
breien? 
Bekijk op 
Youtube een 
filmpje over 
‘breien voor  
beginners’ 
en leer het 
jezelf aan.
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MAART

Een compliment geven is gratis en draait om het geven van oprechte 
aandacht en het tonen van persoonlijke waardering. Twee ‘zaken’ die 
niet te koop zijn en juist daarom een ander raken.

Stel jezelf de vraag wie voor jou iets betekent of betekend heeft. 

Hoe heeft deze persoon je vooruit geholpen of ervoor gezorgd dat jij je goed voelt? 

Maak datgene wat je zo bijzonder vindt concreet. Dus niet ‘omdat je zo’n goede vriend 
bent’, maar leg uit wat het is dat deze persoon tot een goede vriend maakt. Voorbeeld: 
‘Ik vind het geweldig dat je altijd voor me klaarstaat als ik je nodig heb. Dat is voor mij 
echte vriendschap!’

Gebruik de ‘ik vorm’. Daarmee geef je aan dat het een persoonlijk compliment van jou 
aan de ander is. Voorbeeld: ‘Ik wil je graag even laten weten dat ik het heel bijzonder 
vind hoe jij..’

Doe het op een manier die bij jou past. Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om het te 
zeggen; schrijf het dan op.

Doe het op een manier die bij de ander past. Vindt iemand het leuk om in de belangstel-
ling te staan; geeft het compliment dan waar anderen bij zijn. Heeft iemand daar juist 
een hekel aan; doe het dan onder vier ogen.

COMPLIMENTENDAG!

1
2
3

4

5
6

Het voorjaar  
begint in maart  
en is de ideale 

tijd om zaadjes te 
planten. Geniet jij 
straks ook van 
je eigen verse  

basilicum?

Vergeet niet om uw belastingaangifte  
te versturen als u hierover een brief 

heeft ontvangen van de Belastingdienst. 
De Formulierenbrigade van Welzijn 

Lansingerland kan u hierbij helpen en 
heeft deze maand iedere week een 

spreekuur. Maak een afspraak 
via telefoonnummer

010 - 522 5545.

“Trek iets 
positiefs aan, 

dat past 
altijd”

De Rotterdampas is geldig vanaf 1 maart 
2018, dus vraag hem nu aan! 

Met de Rotterdampas krijgt u gratis toegang 
of korting bij meer dan 750 attracties in  
Rotterdam en omgeving. Mensen met een  
laag inkomen kunnen de pas voor €5  
aanschaffen. Aanvragen kan zonder afspraak 
op het gemeentehuis (Tobias Asserlaan 1,  
Bergschenhoek). 

Heeft u al een Rotterdampas? Verlengen 
kan gemakkelijk online via de website 
www.rotterdampas.nl

Complimentendag

Betaling uitkering Goede vrijdag

Week van het Geld Week van het Geld Week van het Geld Week van het Geld Week van het Geld Week van het Geld Week van het Geld
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APRIL

ROERBAKSCHOTEL
MET MIE
2 PERSONEN

Rooster het sesamzaad in een droge koekenpan goudbruin.

Kook noedels volgens de gebruiksaanwijzing. Uien pellen en in 
halve ringen snijden, broccoli in kleine roosjes verdelen en rode 
peper in smalle reepjes snijden (verwijder de pitjes).

Bak het vlees bruin en bak de uienringen kort mee, voeg de 
broccoli toe (5 minuten). 

Voeg de uitgelekte noedels en rode peper toe en warm goed door.

Voeg sojasaus naar smaak toe en strooi het sesamzaad erover. 
Aan tafel!!

INGREDIËNTEN
•  1 eetlepel sesamzaad
•  200 gram volkoren noedels
•  150 gram vleesreepjes 
 (varken, rund of kip)
•  2 (rode) uien
•  1 struikje broccoli
•  1 rode peper
•  1 eetlepel olie
•  2 eetlepels sojasaus of ketjap

HERGEBRUIK KOFFIEDRAB
Koffiedrab recyclen is iets wat je zelf ook kunt, gewoon in je eigen  
keuken, met de restjes uit het koffieapparaat of uit koffiecups/-pads.

Compost: Koffiedrab is goede plantenmest. Je kunt het in je 
(moes)tuin strooien.

Anti-slak: Een kleine wal van koffiedrab om kwetsbare plantjes heen 
(zoals jonge sla) houdt slakken op afstand.

Scrub: Van koffiedik vermengd met wat douchegel maak je je eigen  
spotgoedkope scrubcrème. Meng je de koffiedrab met handzeep dan heb 
je een fijn middeltje om vette handen mee schoon te boenen.

Gootsteenontstopper: Gooi een bergje koffiedrab in het gootsteenputje 
en spoel het door met heet water.

“Het kan niet fout 
gaan, hooguit anders 

dan verwacht”

Genieten van de 
natuur is gratis. 
Deze fietsroute 
voert u door 
de  10 mooiste 

groene gebieden 
in Lansingerland.

Vraag een gratis abonnement 
aan voor speeltuin de Kievit via 

het aanvraagformulier van 
Leergeld Lansingerland op 
www.elkkinddoetmee.nl

1
2

3
4
5

Betaling uitkering Koningsdag

1e Paasdag

Opening  
speeltuin de Kievit 2e Paasdag



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

01

Veel voor een beetje kalender 2018 |  Gemeente Lansingerland

31302928

27262524232221

20191817161514

13121110090807

0605040302

MEI

Grote voorwerpen worden vaak bezorgd op een pallet. Gooi de 
pallet niet weg, maar maak er iets moois van voor je huis, 
bijvoorbeeld een kapstok:

Haal de pallet uit elkaar. Haal de spijkers uit de planken.

Schuur de planken mooi glad. Als je de kapstok een kleur wil geven,  
kun je de planken beter eerst verven.

Zaag de planken op de juiste lengte en schroef ze aan elkaar,  
bijvoorbeeld zoals op de foto.

Schroef er tenslotte een aantal kapstokhaken op en klaar is je kapstok!

Je kunt van de planken ook een bord maken door ze tegen elkaar op 
twee dwarslatten te schroeven. Schrijf er met verschillende kleuren  
een leuke tekst op.

Meer goedkope klusideeën vind je op Pinterest!

CREATIEF MET PALLETS

1
2
3
4

“ Iedereen heeft talent! 
Maar als je een vis beoordeelt op zijn talent 
om in een boom te klimmen, zal hij zijn hele 

leven denken dat hij dom is”

Op de website
www.elkkinddoetmee.nl van 
Leergeld Lansingerland kunt 

u één keer in de drie jaar een 
gratis fiets aanvragen voor uw 

kind van 4 t/m 18 jaar.

VIER DE VRIJHEID!
Op 5 mei vieren we de 
Bevrijding en dat we sindsdien 
in vrijheid leven. De hele dag 
door zijn er festiviteiten in 
heel Nederland. Ga naar één 
van de gratis Bevrijdingsdag-
festivals en vier de vrijheid!

VAKANTIEGELD
U ontvangt volgende maand 
uw vakantiegeld. Als u dit  
jaar op vakantie gaat, denk  
er dan aan om voordat u 
op vakantie gaat hierover 
te overleggen met uw 
consulent van de gemeente. 
Op die manier zorgt u ervoor 
dat u niet (een deel) van uw 
uitkering hoeft terug 
te betalen. 

Uw consulent is iedere 
dag tussen 9.00 en 10.30 
te bereiken via 
telefoonnummer 14 010.

Betaling uitkering

Dodenherdenking

Hemelvaartsdag Moederdag

1e Pinksterdag

2e Pinksterdag

Bevrijdingsdag
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JUNI

VISMOTEN
OP CALABRISCHE 

WIJZE
2 PERSONEN

Maak alle groente en kruiden schoon en hak alles fijn.

Bestrooi de vis met wat peper en bak aan beide zijden bruin in margarine. 
Leg de vis op een bord.

Bak het groentemengsel 5 minuten in de achtergebleven margarine.Voeg 
dan de tomaten toe. Breng aan de kook en breng op smaak met peper.

Leg de vismoten in de saus, dek de pan af en laat in 15 minuten 
gaar sudderen.

Serveer met aardappelen en doperwten.

INGREDIËNTEN

•  1 ui
•  1 kleine wortel
•  4 takjes peterselie 
•  4 takjes selderij
•  2 moten vis (tilapia of zalm)
•  ½ blik gepelde tomaten 

JEUGDCULTUURFONDS & 
JEUGDSPORTFONDS
Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar 
kunnen gebruik maken van het 
Jeugdcultuurfonds en het 
Jeugdsportfonds. 

Deze fondsen betalen het lesgeld  
voor cultuur- en sportlessen voor uw 
kind. Het Jeugdsportfonds kunt u  
bijvoorbeeld gebruiken voor zwem-
lessen voor uw kind. 

Vraag op de school van uw kind of bij 
het consultatiebureau naar een 
aanmelding voor het Jeugdcultuurfonds 
of het Jeugdsportfonds.

COMPUTER OF LAPTOP
Op de website 
www.elkkinddoetmee.nl van 
Leergeld Lansingerland kunt u voor 
het schoolwerk van uw kind een  
gratis tweedehands computer of 
laptop aanvragen!

1
2
3

4

5

Ga naar de bibliotheek. 
In de zomer zijn er vaak goede 

aanbiedingen, waardoor u 
voordelig kunt lezen.
Het lidmaatschap voor 

kinderen onder de 18 jaar 
is gratis!

Zorg dat je al een beetje bent warm gelopen en stop dan eens bij  
een stoeprand. 

Tik een minuut lang met je voeten om en om de stoeprand aan. 

Maak zoveel mogelijk herhalingen in een minuut. Zorg ervoor dat  
je even buiten adem raakt en het echt warm krijgt. 

Loop weer door en herhaal deze oefening onderweg nog  
een paar keer.

1
2
3
4

In juni is het lang licht en goed weer. Ideaal om gratis te sporten 
in de buitenlucht. Voor hardlopen heb je alleen een paar 
hardloopschoenen nodig. 

En voor deze oefening heb je zelfs alleen een stoeprand nodig om  
je uithoudingsvermogen te verbeteren: 

Betaling  
vakantiegeld 
uitkering

Vaderdag

Betaling uitkering
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JULI

Spaar 6 blikken op. Maak ze goed 
schoon en verf ze in een leuk 
kleurtje

Zoek een houten plankje (restje 
van een pallet?), zaag het op maat 
en schuur en verf het plankje in 
dezelfde kleur als de blikjes.

Maak een gaatje in elk blik en 
schroef de blikjes aan het plankje.

Voorzie je bestekbak van leuke 
etiketten om je bestek goed te 
sorteren.
 

KLUSTIP

KINDPAS
Vraag uiterlijk deze maand voor uw kind een Kindpas 
voor 2018 aan via het aanvraagformulier van Leergeld 
Lansingerland op www.elkkinddoetmee.nl. 

Met deze pas kunt u bijvoorbeeld kleding, schoenen 
en leesboeken kopen bij deelnemende winkels. 
Op iedere pas staat een bedrag van minimaal €50. 
De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk 
van uw situatie.

Spreek met vrienden 
of familie af voor een 
picknick, bijvoorbeeld  
in het Annie M.G. 
Smidtpark. Spreek af 
dat iedereen een drankje 
en/of hapje meeneemt 
(wijn, sap, stokbrood met 
smeersels, etc.).

Neem een kleedje mee en 
geniet van het lekkers, 
de zon en de gezelligheid. 

 ORGANISEER EEN 

PICKNICK “Niets kan je 
zoveel zorgen 

geven als je eigen 
gedachten”

1

2

3

4

BESTEKBAK VAN BLIK

Betaling uitkering
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AUGUSTUS

Maak de puzzel 
en deel de 
oplossing op        
   /gem.lansingerland

GA EROP UIT!

Bekijk uw financiële overzicht 
dat u in januari heeft gemaakt 

nog eens. Is het nog 
up-to-date?

“Heb geduld:  
alle dingen zijn 
moeilijk voordat 
ze gemakkelijk 

worden”

Betaling uitkering

Gebruik je Rotterdampas en ga bijvoorbeeld voor 
€5 naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam of naar 
Sea Life Scheveningen. 

Op de website www.rotterdampas.nl vind je nog veel meer 
aanbiedingen voor leuke zomeruitstapjes.

HORIZONTAAL
3 oudste huis-aan-huis blad van Lansingerland
6  naam van het zwembad
7  veel beoefende sport door de jeugd van 
 Lansingerland
9  uw contactpersoon bij de gemeente
11  organisatie waar een verjaardagsbox voor  
 kinder en aangevraagd kan worden
13  het collectief afsluiten aan het eind van het 
 jaar biedt voordeel
15  voornaam van een bekende 
 kinderboekenschrijfster uit Lansingerland

VERTICAAL
1 gebouw aan de Tobias Asserlaan
2 natuurgebied tussen Pijnacker en Zoetermeer
4 voornaam van de burgemeester van
  Lansingerland
5  dierenweide in Bergschenhoek
8  naam van een wijk met uitsluitend nieuwbouw
10  functie van Ankie van Tatenhove
12  recreatiegebied in Bleiswijk
14  kleinste dorp van Lansingerland

1

12

2

13

3

14

4

15 16 17

5 6 7 8 9 10 11

11

10

4
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1
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5
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02

SEPTEMBER

Organiseer een buurtbarbecue
Via het Zeilfonds van de gemeente 

kunt u hier budget voor krijgen. 
Ga hiervoor naar de website 

www.lansingerland.nl en zoek op 
‘Zeilfonds’ om eenvoudig een 

subsidie aan te vragen.

SOLLICITATIETIPS
hoe maak ik een goede indruk

Kom op tijd!
Zorg dat je 
zeker 10 min. 
te vroeg bent

Neem de 
contactgegevens 
mee van de 
werkgever

Ga nog even 
naar het toilet 
voor je gesprek

Kijk of je 
haar en 
make-up 
goed zit

Begroet je 
gesprekspartner 
beleefd en 
enthousiast

“ Leer van de fouten 
van anderen. Je hebt 
niet genoeg tijd om ze 
allemaal zelf te maken”

Betaling uitkering

Zoek op 
internet 
informatie 
op over 
het bedrijf

Burendag

Open 
monumentendag

Open 
monumentendag
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OKTOBER

STAMPPOTJE 
RODE BIET MET 

PITTIGE 
VLEESREEPJES

2 PERSONEN

Aardappelen schillen en gaar koken, bietjes schoonmaken en 
in kleine blokjes snijden, ui fijn snipperen, appel schillen en 
in blokjes snijden.

Bietjes, ui, appel, kruidnagels en laurierblad verwarmen 
in bodempje water.

Vlees in margarine en met paprika- en chilipoeder bruin bakken.

Aardappelen stampen, bietjes erdoor mengen en met hete melk 
tot een stamppot stampen.

Maak op smaak met een klein beetje azijn en schep het vlees 
op de stamppot. 

INGREDIËNTEN

•  600 gram aardappelen
•  500 gram gare bietjes
•  1 kleine ui
•  1 appel
•  3 kruidnagels
•  1 laurierblad
•  150 gram vleesreepjes of nasivlees
•  1 theelepel paprikapoeder
•  1 mespuntje chilipoeder
•  100 ml (een half kopje) melk
•  azijn

“Ongeluk zit in 
een klein hoekje. 

Geluk dus in de rest 
van de wereld”
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BOODSCHAPPEN
Bespaar op boodschappen door
in de winkel vooral in de 
onderste schappen te kijken. 
Hier staan de minder bekende, 
vaak veel goedkopere merken. 
Ze smaken meestal net zo goed. 

Vul deze kaart in, knip uit en stuur op naar:  
Gemeente Lansingerland, 
Antwoordnummer 15016, 
2650 VH Berkel en Rodenrijs. 

Onder de inzendingen verloten we 3 keer het kookboek Lekker voor 
weinig van het Voedingscentrum en het Nibud t.w.v. €12,95.

Wat vindt u van deze kalender?*

Wat mag ook volgend jaar niet ontbreken in deze kalender?

Wat mist u nog in deze kalender?

Wilt u volgend jaar opnieuw de ‘Veel voor een beetje kalender’ ontvangen?*
JA / NEE
* omcirkelen wat van toepassing is

LAAT ONS WETEN WAT U VAN DEZE 
KALENDER VINDT! Vul het 

evaluatieformulier 
in en maak kans 

op een prijs!
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Dierendag

Betaling uitkering

Wintertijd
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NOVEMBER

RIJST MET 
KIP EN 

SPERZIEBOONTJES
2 PERSONEN

Ui en knoflook schoonmaken en fijnsnijden, sperziebonen schoonmaken.

Snij de filet in blokjes, bestrooi met peper en bak bruin in olie. 
Fruit ui en knoflook mee.

Voeg de rijst toe en bak mee tot de korrels glanzen. 

Schenk de bouillon erbij en breng aan de kook. 
Voeg na 10 minuten sperziebonen toe.

Meng na 10 minuten de in ringen gesneden bosui door de rijst. Breng op 
smaak met peper en paprikapoeder. Voeg eventueel nog wat water toe.

INGREDIËNTEN

•  1 ui
•  1 teentje knoflook
•  400 gram sperziebonen
•  200 gram kip(pendij)filet
•  200 gram rijst
•  400 ml (4 bekers) kippenbouillon
•  1 bosuitje
•  1 theelepel paprikapoeder
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Vraag vanaf het einde van 
deze maand een nieuwe Kindpas voor 

het jaar 2019 aan voor uw kind 
via het aanvraagformulier van 

Leergeld Lansingerland op 
www.elkkinddoetmee.nl. 

Op de Kindpas staat een bedrag van 
minimaal €50 waarvan u bijvoorbeeld 
kleding en schoenen kunt kopen bij 

deelnemende winkels.

“ Veel leuker 
dan vallen 
en opstaan: 
staan en 
opvallen”

SOMBERE GEDACHTEN?
In deze donkere dagen hebben veel mensen last van 
sombere gedachten. Kunt u een luisterend oor gebruiken? 
U kunt dag en nacht (anoniem) bellen met Sensoor, 
telefoonnummer 015 - 24 00 511. U kunt ook contact 
opnemen met de medewerkers van Kwadraad 
maatschappelijk werk of van Welzijn Lansingerland. 

Als u nog geen gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering van 
de gemeente Lansingerland, stap dan nu over! Met de collectieve 
zorgverzekering bent u goed verzekerd tegen een aantrekkelijke premie. 
De gemeente betaalt namelijk een deel van uw premie. 

Zie voor meer informatie www.gezondverzekerd.nl

COLLECTIEVE 
ZORGVERZEKERING

Betaling uitkering
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DECEMBER

In kringloopwinkels kunt u vaak 
hele leuke en voordelige december-

cadeautjes vinden. In Berkel en Rodenrijs 
vindt u de volgende kringloopwinkels:
- Berkel en Rodenrijs, Nieuwstraat 9a
- De Paardestal, Noordeindsweg 102a

- Rataplan, Veilingweg 54

Organiseer een stamppottenfeestje 
voor uw straat. Via het Zeilfonds 
van de gemeente kunt u hier 
budget voor krijgen. 

Ga hiervoor naar de website 
www.lansingerland.nl en zoek 
op ‘Zeilfonds’ om eenvoudig een 
subsidie aan te vragen.

Verzamel lege 
blikken en was ze 
schoon.

Neem bijvoorbeeld 
één van 
bijgeleverde 
patronen over 
op het blik.

Zet het blik klem en 
sla er met spijker en 
hamer gaatjes in.

Zet er een waxine-
lichtje in en geef je 
lantaren een mooi 
plekje.
 

Betaling uitkering

1e Kerstdag

Oudejaarsdag

2e Kerstdag

Sinterklaas

Maak zelf een sfeerlantarentjes
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SFEERVOLLE 
LANTARENS 
VOOR DE KERST:

Contacten leggen en onderhouden heet netwerken. Zo ontmoet u mensen die 
mogelijk iets voor u kunnen betekenen. Veel werkzoekenden vinden op deze 
manier een baan. Netwerken kan ook online via uw netwerk op social media.

●  Maak een overzicht van uw netwerk. Uw netwerk is groter dan u denkt.
●  Blijf uzelf. Doen alsof werkt niet. Mensen voelen het aan als u niet  
 eerlijk bent.
● Stel u actief op. Blijf niet bescheiden afwachten, stel vragen en vertel  
 over uzelf.
● Blijf ook geduldig. Niet elk gesprek levert iets op.
●  Denk goed na over wie u bent en wat u kunt en hoe u dat wilt vertellen.
●  Probeer zo duidelijk mogelijk te vertellen wat u wilt. Niet: 'Ik zoek een baan'. 
 Maar: 'Ik wil graag als secretaresse werken. Kunt u mij in contact brengen met 
 iemand die daar iets over kan vertellen?' Mensen helpen u dan sneller.
●  Bedank mensen die u een tip hebben gegeven. Laat ze weten wat u ermee 
 heeft gedaan. Ook als de tip u niets opleverde.
●  Blijf contact houden met uw netwerk. Laat ook iets van u horen als u niets 
 nodig heeft.
●  Help zelf ook mensen. Netwerken gaat namelijk twee kanten op.
● Meer tips over netwerken vindt u bijvoorbeeld op de websites carrieretijger.nl 
 of monsterboard.nl.

 Succes!

NETWERKEN

Stamppottenfeestje



DE GEMEENTE HELPT U VERDER!

StudioLIN, graphic design | studiolin.nl

veel voor een beetje

Weet u wie uw consulent is bij de gemeente? 
Vul de naam van uw consulent hier in:

Zo kunt u gemakkelijk terugvinden bij wie u 
terecht kunt met vragen en opmerkingen. Weet 
u niet wie uw consulent is? Vraag ernaar bij de 
gemeente via telefoonnummer 14 010.

Op onze website www.lansingerland.nl  
staat veel informatie over alles wat  
de gemeente voor u kan betekenen. 
Via de zoekfunctie vindt u vaak  
precies wat u zoekt. 

Kunt u niet vinden wat u zoekt? 
Bel ons dan op telefoonnummer 14 010.

Er is iedere dag een telefonisch spreekuur 
Werk en Inkomen van 9.00 tot 10.30.

Drie tips om te voorkomen dat u  
(een deel van) uw uitkering moet terugbetalen

1. Wijzigingen doorgeven
 Geef wijzigingen in uw situatie zo snel 
 mogelijk door aan uw consulent. Denk 
 bijvoorbeeld aan wijzigingen in: uw 
 inkomen, uw voertuigen, iemand die bij 
 u komt inwonen, een verhuizing en het 
 krijgen van een lening of schenking.

2. Solliciteren, werk zoeken en 
 meewerken aan onderzoeken
 Werk mee aan het zoeken van werk. Uw 
 consulent geeft aan wat hiervoor nodig is 
 en helpt u hierbij. In sommige situaties is 
 het nodig dat u meewerkt aan een 
 onderzoek.

3. Buitenlandverblijf doorgeven
 Geef een vertrek naar het buitenland 
 minimaal 4 weken van tevoren door aan uw 
 consulent. U mag maximaal 28 dagen in één 
 kalenderjaar in het buitenland verblijven.


