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Cursus
‘Grip op je financiën’
Vindt u het lastig om overzicht in uw financiën te krijgen?
Heeft u moeite om rond te komen?
Wilt u meer grip krijgen op uw financiën?
Dan is de cursus ‘Grip op je financiën’ iets voor u!
Na de cursus:
• heeft u uw inkomsten en uitgaven op een rijtje;
• weet u welke regelingen er zijn als u een laag inkomen hebt;
• heeft u tips gekregen om te sparen en te besparen;
• kunt u uw kinderen beter leren omgaan met geld

• december 2018

In 2019 organiseren we vier keer de cursus ‘Grip op je financiën’.
Dat doen we in verschillende stadsdelen. De cursus bestaat uit 4
bijeenkomsten. U kunt de cursus volgen in de ochtend, de middag of in
de avond. Deelname is gratis. Bij deelname aan een volledige cursus
ontvangt u zelfs een leuke attentie!
Meer informatie en aanmelden
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Op de achterkant van deze
flyer vindt u de (start) data van de 4 cursussen en hoe u zich kan
aanmelden. U kunt voor meer informatie ook terecht bij het wijkteam
in uw buurt. Alle inloopspreekuren van de wijkteams vindt u op
www.wijkteamsalmere.nl.

In 2019 kunt u de cursus ‘Grip op je financiën’ volgen in:
januari / februari 2019
Buurtcentrum het Forum, Haasweg 11 Almere Buiten
Vier vrijdagochtenden, start 25 januari
Data: vrijdag 25 januari, 1, 8 en 15 februari
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Meer informatie of aanmelden kan bij:
Mandy Mendeszoon • e-mail mmendeszoon@almere.nl • tel.06 301 382 57
april / mei 2019
Almere Stad Oost (exacte locatie nog niet bekend)
Vier maandagmiddagen, start 22 april
Data: maandag 22 april, 29 april, 6 mei en 13 mei
Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Meer informatie of aanmelden kan bij:
Soraya Picus Ramdin • e-mail: spicus@almere.nl • tel. 06 308 529 82
september / oktober 2019
Almere Stad-West (exacte locatie nog niet bekend)
Vier dinsdagavonden, start 10 september
Data: 10, 17 en 24 september, 1 oktober
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Meer informatie of aanmelden kan bij:
Jorieke de Bock • e-mail: jdbock@almere.nl • tel. 06 189 585 07
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Hoe kom ik in contact met mijn wijkteam?

U kunt terecht bij voor
het wijkteam
Almere Filmwijk. Hieronder vindt u meer informatie
vragen over wonen,
november / decemberuw
2019
over de locaties enwerken,
openingstijden
van de inloopspreekuren. Voor vragen buiten de
welzijn
en
zorg
Almere Haven (exacte locatie nog niet
bekend)
inloopspreekuren kunt u bellen met telefoonnummer 14 036 of e-mailen naar
Vier woensdagochtenden, start 15 november.
info@almere.nl.
Data: 15, 22 november en 29 november en 6 december 2019
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Meer informatie of aanmelden kan bij:
Anne-Marie van den Berg • e-mail: aavdberg-hoelen@almere.nl • tel. 06 821 032 85
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en zorg • Dinsdag 9.00 – 11.30 uur
I:Walt
www.wijkteams.almere.nl
Disneyplantsoen 76
Wijkcentrum Filmwijk
Walt Disneyplantsoen 76

• Donderdag 10.00 - 12.00 uur
Gezondheidscentrum Filmwijk
Greta Garboplantsoen 1

