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 BESPAAR MEE! 

Welkom bij de speciale editie bespaar mee! In deze editie geven wij je advies en tips over geldzaken. 

Brengen wij je in contact met mensen en instanties die er veel over weten en vragen wij jou om mee te 

denken over bespaartips! Met jouw tip maak je misschien wel kans op een mooi boodschappenpakket. 

Zo snijdt het mes aan twee kanten. Je helpt een collega met jouw bespaartip en je kunt zelf ook nog 

eens kans maken op een boodschappenpakket! Doe je mee?! 

Uitkomen met je inkomen 

Weet jij precies wat jouw uitgaven zijn per maand en wat er binnenkomt? Weet je wat je wekelijks kunt 

besteden aan boodschappen? In deze speciale editie geven wij onder andere tips om dit duidelijk in 

beeld te brengen. Vind je dit lastig? Je hoeft het niet alleen te doen. Wij helpen je graag verder om je 

geldzaken op orde te krijgen. Hieronder vind je per gemeente twee organisaties die graag voor je 

klaarstaan. 

Organisaties die voor je klaarstaan in Lelystad 

Organisatie:  MDF (Maatschappelijke Dienst Flevoland) 

Website:  MDF Website (mdflevoland.nl) 

Telefoon: (0320) 21 17 00 

Contactpersoon: Nardus Schuttevaer 

Het MDF is iedere dinsdag van 9.00 tot 11.00 aanwezig voor een finaciele spreekuur aan de 

Vaartweg!  

 

Organisatie: IDO-Lelystad 

Website: Ido Lelystad – Ido Lelystad (ido-lelystad.nl) 

Telefoon: maandag tot en met donderdag van 10.00-11.30 en van 13.30-16.00 (0320) 258.544 

Spreekuur: Open Haven – maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 

 Waterwijk - maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 & maandagavond 

tussen                 18.00-20.00  

 De Dukdalf dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

 

 

https://mdflevoland.nl/
https://www.ido-lelystad.nl/
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Organisaties die voor je klaarstaan Urk 

Voor vragen op allerlei gebied kun je als inwoner van de gemeente Urk bellen, appen, mailen en een 

afspraak maken voor een persoonlijk gesprek op het gemeentehuis van Urk (Singel 9, 8321 GT Urk). 

Je kunt niet zomaar binnenlopen. Je dient wel eerst een afspraak te maken. 

Telefoonnummer:  0527-689868 

Appen kan naar nummer: 06-13567971 

Mailen kan naar:  gemeente@urk.nl 

Openingstijden:                               Iedere werkdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur 

 

Organisatie:   Caritas 

Website:   www.caritasurk.nl 

Telefoon:   0527-683346 of 06-28229891 

Email:    info@caritasurk.nl 

 

Organisaties die voor je klaarstaan Emmeloord 

Het sociaal loket is dé plek voor alle inwoners van de Noordoostpolder die informatie en hulp zoeken 

bij het opvoeden van kinderen, wonen, welzijn, meedoen of geldzaken. Je kunt gewoon binnenlopen 

bij het gemeentehuis op dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur.  

Telefoonnummer:  0527-633911 

Website:   www.noordoostpolder.nl/sociaal-loket 

 

Organisatie:   Humanitas Thuisadministratie  

Contactpersoon:   Ankie Kamp 

Telefoonnummer:   06-35118132 

Contactpersoon:   Yvonne Knobbout 

Telefoonnummer:   06-29885345 

Emailadres:    ta.nop@humanitas.nl 

Adres is alleen op afspraak:  Urkerweg 1 te Emmeloord op de 3e etage  

 

mailto:gemeente@urk.nl
http://www.caritasurk.nl/
mailto:info@caritasurk.nl
http://www.noordoostpolder.nl/sociaal-loket
https://www.humanitas.nl/link/e483ded17ce34e37a5ca89ea7c5572b7.aspx
mailto:ta.nop@humanitas.nl


 

Bijlage bij Informatiebulletin CvW november/december 2022, bladzijde 3 

 

3 

 

Bedenk de beste bespaartip!!  

We dagen jou uit om de beste tip te bedenken waarmee je geld kunt besparen. We delen deze tips in 

de volgende editie van de nieuwsbrief. Hoe meer tips we krijgen, des te beter, zo kan iedereen nog 

meer besparen.  

Win een gratis boodschappenpakket 

Om je alvast een idee te geven hebben we hieronder een aantal bepaartips voor je! Iedere tip die wij 

van jou binenenkrijgen en publiceren levert een cadeaubon op van € 10 euro. Van die inzendingen 

trekken we 1 winnaar, hij of zij wint een boodschappenpakket ter waarde van € 25,-.  

Hoe doe ik mee? 

• Zet je bespaartip op het kaartje op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief; 

• Lever het kaartje in bij je leidinggevende voor het einde van het jaar; 

• Alle tips worden verzameld en bekeken door een jury; 

• In het nieuwe jaar wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Voorbeelden van bespaartips: 

• Kook voor meerdere dagen tegelijk en vries eten in; 

• Ga niet naar de winkel als je honger hebt, dan koop je vaak teveel; 

• Goedkope producten staan in de winkel altijd laag, dus vergelijk de prijzen goed; 

• Koop wat vaker B-merken; 

• Geen geld voor een cadeau? Maak een bon voor een etentje bij jou thuis. 

Gouden regels 

Als je niet teveel geld uit wilt geven dan zijn dit belangrijke regels: 

• Koop alleen iets als je het echt nodig hebt; 

• Eerst sparen, dan kopen; 

• Pin een vast bedrag voor de boodschappen en betaal contant;  

• Koop niet op afbetaling, dit kost veel geld; 

• Leen geen geld en leen ook geen geld uit aan anderen; 

• Houd een kasboekje of maandbegroting bij. 

Meer zicht op je geldzaken 

Heb je iedere maand geld tekort? Ben je het overzicht kwijt? Het bijhouden van een maandbegroting, 

of weekbegroting kan helpen. Zo krijg je meer zicht op wat je uitgeeft en aan wat je het uitgeeft. Om 

alvast te oefenen kun je op op de volgende bladzijde een weekbegroting invullen.  

Het beste is om een maandoverzicht te maken voor al je inkomsten en uitgaven. De maandbegroting 

is een digitaal document en op te vragen bij de afdeling personeelszaken.  

Laat je helpen!! 

Vind je het lastig om alleen te doen? Laat je helpen. Op de eerste bladzijde van deze speciale editie 

staan de organisaties die voor jou klaarstaan.   
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Weekbegroting 

 

Weeknummer: ……………………       

BUDGET: € 

 

UITGAVEN 

Datum Omschrijving Bedrag 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Totaal uitgegeven: € .. 

     Geld over:  € .. 

     Teveel uitgegeven: € .. 
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Weekbegroting (voorbeeld) 

Weeknummer: 40       

BUDGET: € 60,- 

 

UITGAVEN 

Datum Omschrijving Bedrag 

3-10-2022 Nieuw beltegoed € 12,50 

5-10-2022 Boodschappen € 32,10 

7-10-2022 Lunch kantine  € 7,80 

8-10-2022 Cadeautje Chris € 8,50 

   

   

   

   

   

   

     Totaal uitgegeven: € 60,90 

     Geld over:  € 0,00 

     Teveel uitgegeven € 0,90 

 



 

Bijlage bij Informatiebulletin CvW november/december 2022, bladzijde 6 

 

6 

 

 

Mijn bespaartip! 

 

Voor en achternaam: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mijn bespaartip: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lever het document voor 20 december 2022 in bij jouw leidinggevende en wie weet win jij wel een 

mooie prijs! 


