Maxima

Kledingbanken in de provincie Groningen

Een laag inkomen?
En toch elk seizoen nieuwe kleding?
Kom shoppen bij een modezaak voor
minima zonder kassa
Er goed uitzien heeft een naam:

Maxima

Modezaak zonder kassa
Kledingbank Maxima (voor minima) is een modezaak.
Er is dames-, heren en kinderkleding en natuurlijk zijn er
ook paskamers.
De voorjaars- en zomerkledingcollectie hangt voor u klaar
van 1 maart tot 1 juli.
De herfst- en winterkleding-collectie is beschikbaar vanaf 1
september tot de winterstop.
Maxima is vier dagen per week geopend. Kijk voor de
openingsdagen en tijden van uw winkel op de website.

Maxima is voor mensen met een laag inkomen
U neemt de laatste loonspecificatie mee van:
• de bijstandsuitkering (Participatiewet) of
• de Wajonguitkering of
• de Individuele Inkomenstoeslag
Hebt u geen uitkering maar wel een laag inkomen, kijk dan
op de site van de Maxima in uw regio of u in aanmerking
komt. U dient dan een verwijsbrief mee te nemen van de
instantie die op de hoogte is van uw financiële situatie,
bijv. GKB, Maatschappelijk Werk of Humanitas.

Iedere keer bij uw bezoek aan Maxima meenemen
Uw identiteitsbewijs: paspoort, rijbewijs of ID-kaart

Maxima Stad
Maxima Stad is alleen voor bezoekers van de Voedselbank
Groningen. De bezoekers nemen steeds hun pas en hun
identiteitsbewijs mee.

Wat kunt u uitkiezen?
Er is modieuze kleding in alle maten.
De collectie wordt steeds vernieuwd en aangevuld.
Ieder gezinslid kan twee keer per jaar een garderobe bij
elkaar shoppen. U maakt uw keuze uit de voorjaars/zomercollectie en uit de najaars-/wintercollectie.
U ontvangt een persoonlijke kledingkaart of pas waarmee u
ieder half jaar kunt uitkiezen:
• 10-15 stuks modieuze kleding ,
• een paar schoenen of laarzen;
• accessoires
En extra’s als een boek, speelgoed of huishoudtextiel,
afhankelijk van de Maxima waar u winkelt.

Koffietafel
U kunt tijdens uw bezoek een kopje koffie of thee drinken
aan de koffietafel. U kunt daar ook informatie krijgen over:
• welke financiële regelingen er in uw gemeente zijn,
• tips en activiteiten voor wie een laag inkomen heeft,
• leuke activiteiten voor kinderen, zoals een rondleiding in
de Euroborg van FC Groningen of de viering van
sinterklaas.

Vrijwilligers bij Maxima
Bij Maxima werken alleen vrijwilligers; er zijn geen mensen
die worden betaald.
De meeste vrijwilligers hebben zelf ook een uitkering en
weten hoe het is om daarvan rond te komen.
Iedereen helpt u graag in de winkel en gaat natuurlijk
discreet om met uw persoonlijke gegevens.

KLEDINGBANKEN

Maxima

IN DE PROVINCIE GRONINGEN
Maxima Sappemeer
Molenraai 1

Tel. 0648707204
voor Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Haren

Maxima Veendam
Transportweg 64

Tel. 0598-750602
voor Veendam, Menterwolde en Pekela

Maxima Winschoten
Mr. A.J. de Sitterstraat 10h
Tel. 0597-785630
voor Oldambt

Maxima Delfzijl
Oude Schans 23
Tel. 06-50436113

voor Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Maxima Stad
Oosterhamriklaan 91
Tel. 06-38188625

voor bezoekers van de Voedselbank Groningen

Maxima Het Hogeland
De Werf 5 Winsum

Tel. 06-13884839
voor Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

Kledingbank Westerwolde wordt voorbereid

Zie ook www.kledingbankmaxima.nl
en klik door naar de Maxima in uw regio.

