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Winkelt u al bij kledingbank Maxima?
Maxima is een modezaak zonder kassa 
voor dames, heren, meisjes en jongens.

Kledingbank Maxima
Midden-Groningen start
1 september met de najaar-
wintercollectie 2022-2023

Bent u nog geen klant?
U kunt alleen komen, maar u kunt ook samen 
komen winkelen. Samen shoppen is vaak 
gezelliger! Elk half jaar winkelen 7000
mensen bij de Maxima’s. 

De kledingkaart 
Bij de balie laat u het maandbrie� e van de 
uitkering met uw identiteitsbewijs zien.
U ontvangt voor ieder gezinslid een 
kledingkaart waar ongeveer 15 stuks kleding 
op staan en kunt dan gratis gaan winkelen.
U hoeft niet in één keer alle kleding uit te
zoeken, u kunt een andere keer terug komen. 
Bent u nog nooit bij Maxima geweest,
kijk dan eens op de website met foto’s
www.sappemeer.kledingbankmaxima.nl

Voor wie?
Maxima is een winkel voor wie een Bijstand- 
(PW-, IOAW-/IOW-) of Wajonguitkering heeft.
Winkelt u ook voor uw kinderen, dan moet u 

aantonen dat het uw kinderen zijn.
Dat kan bijvoorbeeld door een ID-kaart, 
het trouwboekje, een ander bewijsstuk 
van de gemeente of een pasje van de 
zorgverzekering.

De vrijwilligers van Maxima heten
u van harte welkom
Maxima is geopend van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 uur tot 16.30 uur.
De vrijwilligers van Maxima staan weer 
klaar om de cliënten te verwelkomen en 
eventueel te adviseren indien nodig. Eventuele 
wijzigingen en informatie staan op de website:
www.sappemeer.kledingbankmaxima.nl

www.bwri.nl

Nieuwe kinderkleding!
Voor 0-18-jarigen is er veel nieuwe kleding: broeken, jassen, schoenen, sokken, ondergoed/lingerie en sportkleding!

Openingstijden Maxima
Dinsdag t/m vrijdag
van 10:00 tot 16:30 uur

Uitkeringsbedrag per 1 juli 2022
Vanaf 1 juli 2022 zijn de maandelijkse bedragen
115% van het uitkeringsbedrag inclusief vakantiegeld.

Normen met vakantiegeld 1 juli 2022

Alleenstaanden en alleenstaande ouders 1.267,09

Samenwonende en gehuwden 1.810,13

Dress For Succes
Te bezoeken op afspraak. Zie voor meer informatie 
op de website www.dressforsuccess.nl
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Zoek je werk? Woon je in Groningen of Noord-Drenthe? Op Kansrijkberoep.nl 

vind je informatie over beroepen waar veel vraag naar is. Zoals het beroep 

MONTEUR ZONNEPANELEN. Je kunt nu een KORTE PRAKTIJKOPLEIDING 

volgen MET BAANGARANTIE. Meer weten? Meld je aan voor de voorlichting!

kansrijkberoep.nl

MONTEUR

ZONNEPANELEN?

Jij kan het!
VOORLICHTING 

13
september

MONTEUR

ZONNEPANELEN?

Ga naar www.kansrijkberoep.nl 
en kies het beroep
monteur zonnepanelen

Vul je gegevens in en meld je aan

Binnen vijf werkdagen nemen we 
contact met je op en ontvang je een 
uitnodiging voor de voorlichting

Jij kan het in drie stappen:

Ontdek meer kansrijke 
beroepen op onze socials 
en op kansrijkberoep.nl

kansrijkberoep

Woon je in de provincie Groningen of in Noord-Drenthe en zoek je werk? 
We nodigen je graag uit voor een uitgebreide kennismaking met het 
beroep en de praktijkopleiding MONTEUR ZONNEPANELEN op dinsdag 
13 september 2022 in Tynaarlo. 

Zoek je werk waar je energie van krijgt? Word monteur zonnepanelen! 
In Nederland zie je steeds meer zonnepanelen op daken en zonneparken. 
Er komen er nog veel meer bij. Dat betekent veel werk voor enthousiaste 
sleutelaars die graag buiten werken. En geen hoogtevrees hebben, wanneer 
ze op het dak van een huis werken. Ben jij zo iemand? Meld je snel aan op ze op het dak van een huis werken. Ben jij zo iemand? Meld je snel aan op 
kansrijkberoep.nl!

MONTEUR ZONNEPANELEN?

Jij kan het!

kansrijkberoep.nl
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VOORLICHTING 

13
september

Een initiatief van Werk in Zicht, UWV en gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe.
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Colofon
Dit is een uitgave van BWRI, 
Uitvoeringsorganisatie van de 
Participatiewet voor Midden-Groningen.

Bezoekadres Inkomen en Voorzieningen.
Haydnlaan 2, Hoogezand

Bezoekadres Re-integratie.
Molenraai 1, Sappemeer
Telefoon 0598 373 700
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
www.bwri.nl

Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
cindy.stooker@bwri.nl

Wilt u op de hoogte blijven? 
Dan kunt u ons volgen op social media.
BWRI staat op facebook en LinkedIn.

Hoewel deze nieuwsbrief met veel zorg 
gemaakt is, kunt u aan de inhoud ervan 
geen rechten ontlenen.

KANSRIJK BEROEP

STUDIEFONDS VOOR TEGEMOETKOMING REIS- EN STUDIEKOSTEN

Heb ik recht op een 
tegemoetkoming?

Het Studiefonds is voor leerlingen of studenten 
met een laag inkomen:

•  Ouders van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs jonger dan 18 jaar kunnen een 
aanvraag indienen voor tegemoetkoming
in de reiskosten. 

•  Ouders van studenten van 16 of 17 jaar die 
een MBO-opleiding volgen, kunnen een 
aanvraag indienen voor tegemoetkoming
in de studiekosten.

 •  Studenten op het MBO en boven de 18 
jaar kunnen een aanvraag indienen voor 
tegemoetkoming in de studiekosten (alleen 
met een doorverwijzing van de opleiding). 

•  MBO/HBO/WO-studenten ouder dan 30 
jaar kunnen een aanvraag indienen voor 
tegemoetkoming in de reis- en studiekosten 

Meer informatie en aanvraag indienen?
Kijk voor meer informatie over de 
voorwaarden op de website van de provincie:
www.provinciegroningen.nl/subsidies/ 
wonen-en-welzijn/studiefonds-2021/2022/ 
Daar kunt u ook uw aanvraag indienen. U 
ontvangt binnen 6 weken na ontvangst 
van de aanvraag (voorzien van de 
gevraagde bijlagen) een besluit.

Jij kan het in drie stappen:

Woon je in de provincie Groningen of in Noord-Drenthe en zoek je werk? 
We nodigen je graag uit voor een uitgebreide kennismaking met het 
beroep en de praktijkopleiding 
13 september 2022 in Tynaarlo. 

Zoek je werk waar je energie van krijgt? Word monteur zonnepanelen! 
In Nederland zie je steeds meer zonnepanelen op daken en zonneparken. 
Er komen er nog veel meer bij. Dat betekent veel werk voor enthousiaste 
sleutelaars die graag buiten werken. En geen hoogtevrees hebben, wanneer 
ze op het dak van een huis werken. Ben jij zo iemand? Meld je snel aan op 
kansrijkberoep.nl!

MONTEUR ZONNEPANELEN?

#BAANBORREL is een initiatief van HorecaGroningen.nl, Koninklijke Horeca 
Nederland, arbeidsmarktregio Werk in Zicht en Kansrijkberoep.nl

Deze rondleiding is een  samenwerking met Alfa-college te Groningen, www.alfa-college.nl/xxxxxxxxxxxx

Kansrijkberoep.nl is een initiatief van arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe, Werk in Zicht. 

Meld je nu meteen aan bij aanmeldenbouwtechniek@uwv.nl

TECHNIEK IN ZICHT!

Werk je het liefst met je handen? Wil je weten wat werken in de energietransitie
inhoud en wil je ook nog direct een baan?  Jouw loopbaan in de energiesector kan 
hier beginnen. Op donderdag 22 september om 10 uur komt het allemaal samen. 
Op het Alfa-college in Groningen krijg je een rondleiding en uitleg over installatie-
werk, warmtepompen, CV ketels, elektra. Natuurlijk mag je ook zelf de handen 
uit de mouwen steken! Ook zijn er vijf werkgevers aanwezig die zich voorstellen 
en vertellen over de praktijk. Wil je direct aan de slag? Dat kan! Wij bieden je een 
aantrekkelijk traject aan bij deze werkgevers. Nieuwsgierig geworden? Meld je aan 
via onderstaand mailadres. Je ontvangt daarna zo snel mogelijk een uitnodiging.

Ontdek beroepenwaar je direct #energie van krijgt!

TECHNIEK IN ZICHT!

ONTDEK BEROEPEN + MAAK 

KENNIS MET WERKGEVERS

Alfa-college, Groningen

ENERGIETRANSITIE

22
september

DIRECT 
AAN DE 

SLAG!


