Heb je hulp of ondersteuning
nodig?

Vragen over wetten, regelingen
of voorzieningen?

Vanwege problemen met uw partner of uw kinderen, een
verlies, een beperking of omdat u met iets anders zit?
Kom dan gerust naar het inloopspreekuur van het
maatschappelijk werk. Of maak een afspraak.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Heb jij problemen met de overheid of
andere instanties en kom je er zelf niet uit?
Heb je moeite met brieven en formulieren?
Lukt het je niet om een uitkering, toeslag of
kwijtschelding aan te vragen?
Kom naar het inloopspreekuur van het
Sociaal Raadsliedenwerk. Of maak een afspraak. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Inloopspreekuur
Chaam, Gezondheidscentrum Chaam, De Werf 1, 4861 SC
In de oneven weken: maandag 13.30 - 14.30 uur.
tel. 0161 - 49 32 37 / 06 - 81 80 80 34
Avondspreekuur
(ook voor inwoners van Alphen-Chaam)
IMW Breda
Willemstraat 20, 4811 AL Breda (vlakbij het NS station)
Donderdag 17.30 - 19.00 uur.
tel. 076 - 530 58 88

Afspraak maken
Je kunt een afspraak maken voor overdag of voor op het avondspreekuur op donderdag tussen 17.30 en 19.00 uur (Willemstraat
20, 4811 AL Breda, bij NS-station Breda centraal).

Geldproblemen? Los ze op!
Heb je schulden of dreigende schulden? Kun je niet
rondkomen? Maak je je zorgen over geld en kom je er zelf niet
uit?
Kom dan naar het financiële inloopspreekuur van het
maatschappelijk werk.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Inloopspreekuur
Chaam, Gezondheidscentrum Chaam, De Werf 1, 4861 SC
In de oneven weken: maandag 13.30 - 14.30 uur.
tel. 0161 - 49 32 37 / 06 - 81 80 80 34
www.imwbreda.nl

Inloopspreekuur
Alphen-Chaam, Den Heuvel, Heuvelstraat 5, 5131 AP Alphen
(ingang Poolse straat).
Dinsdag 09.00 - 11.00 uur.
tel. 013 - 508 26 80

z.o.z.

Telefonisch: 076 524 08 20
(op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur).
Per mail: srw@imwbreda.nl. Zet in de mail wat je vraag is en
je naam, adres en telefoonnummer.
Deze gegevens hebben wij nodig om een afspraak te maken.
Binnenlopen: voor het maken van een afspraak kun je ook
binnenlopen in Alphen.
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