
Elk kind kan en mag meedoen in onze maatschappij!  
 
  
  
Wil je kind graag voetballen, turnen, of op zwem- of dansles, zingen of 
schaken? Heeft je kind eigenlijk een andere fiets nodig om naar school te 
kunnen gaan, of een laptop om het huiswerk te kunnen maken? Of wil je een warme 
winterjas aanschaffen maar heb je geen idee waar je het geld vandaan moet halen? 
In deze dure en financieel onzekere tijden is het lastig om verantwoorde keuzes te maken in 
je begroting. Is je begroting überhaupt nog wel sluitend? Ontvang je wel alles waar je recht 
op hebt? Maak je je zorgen om onbetaalde nota’s? 
  
Er is meer mogelijk dan je soms zelf weet en denkt! 
  
Bij Indebuurt033 denken en kijken we graag met je mee, gaan we met je in gesprek over je 
zorgen en onderzoeken we samen de mogelijkheden die er zijn. Zo zijn wij bijvoorbeeld 
intermediair van JeugdSportCultuurFonds, kunnen we helpen diverse toeslagen aan te 
vragen, en geven we advies over diverse regelingen die bestaan om je te ont-zorgen. 
  
Geheel vrijblijvend en kosteloos! 
  
Blijf niet lopen met je zorgen, laat geen kansen liggen, neem contact met ons op! Dat kan 
door een afspraak te maken via onderstaand telefoonnummer, of spreek een 
preventiemedewerker van Indebuurt033 op school aan. 
 

Samen weten we meer 
 
 
  
 
 
 
 
 
Locaties en openingstijden Informatiewinkels 
 

• Informatiewinkel Soesterkwartier/Amersfoort Zuid (Berg-, Leusder- en 
Vermeerkwartier)  
Amsterdamsestraat 6K 3812 RS Amersfoort  
T: 033 – 737 0294 E: soesterkwartier@indebuurt033.nl E: zuid@indebuurt033.nl 
 

• Informatiewinkel Noord (Hoogland, Hooglanderveen, Kattenbroek, Nieuwland en 
Vathorst)  
Hof der Gedachten 26  (het Pluspunt) 3823 WB Amersfoort 
T: 033 – 7370353 E: noord@indebuurt033.nl 

 
• Informatiewinkel Kruiskamp (Koppel, Binnenstad, Randenbroek en Schuilenburg)  

Neptunusplein 66-K 3814 BR Amersfoort  
T: 033 – 475 5664 E: kruiskamp@indebuurt033.nl 
 

• Informatiewinkel Liendert (Rustenburg, Schothorst en Zielhorst)  
Wiekslag 92 (De Groene Stee) 3815 GS Amersfoort  
T: 033 – 3036420 E: liendert@indebuurt033.nl 

 
De (telefonische) openingstijden van de informatiewinkels zijn maandag t/m donderdag van 
09.00 – 13.00 uur. 
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