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Wonen 
Langer thuis wonen wordt voor ouderen steeds gewoner. 
Het is belangrijk dat u zelf op tijd nadenkt over de vraag 
hoe u straks wilt  wonen. De ouderenadviseur Antoinette 
in ’t Hout kan in een gesprek met u meedenken over de 
mogelijkheden die er zijn. Voor informatie of een afspraak 
kunt u haar bellen 088 – 0234216. 
 
Huurwoning gezocht? Dan moet u zich inschrijven bij 
Woningnet op  www.woningnetregiomiddenholland.nl   
Voor informatie over huurwoningen in onze regio kunt u 
contact opnemen met Woonpartners Midden-Holland. 
Informatie kunt u vinden op website  
www.woonpartners-mh.nl of u belt 0182-646464.  
 

Diensten aan huis 
Hulp van mensen die u kent. Wordt het huishouden u te 
zwaar? Misschien willen familieleden of buren u helpen bij 
de huishoudelijke taken? Misschien is er wel iemand in uw 
omgeving die boodschappen voor u kan doen? Of een 
portie extra wil koken, als het koken niet meer lukt.   
 
Gemak aan huis. Veel bedrijven kunnen bij u aan huis 
komen. Denk aan: boodschappen thuis laten bezorgen - 
kapper of pedicure aan huis - een wasserette voor de vuile 
was of  computerreparatie. Informeer bij desbetreffend 
bedrijf naar de mogelijkheden en tarieven.  U kunt ook lid 
worden van de Vierstroom. Zij bieden ook diensten aan 
huis.  Voor informatie over lidmaatschap en diensten belt 
u Vierstroom ledenservice 088 -0900400. 
 
Particuliere huishoudelijke hulp kunt u bijvoorbeeld 
aanvragen bij Home Works. Informatie kunt u vinden op 
website www.homeworks.nl of u belt 020-4688420.  
Ook Vierstroom Hulp Thuis biedt particuliere hulp. 
Informatie op www.vierstroom.nl of u belt 0900-9300.   
 
Particuliere ondersteuning bij dagelijkse bezigheden 
van Zorgmies. Dit kan eens per week, maar ook 24 uur per 
dag als aanvulling op de reguliere thuiszorg. Tegen 
betaling. Informatie kunt u vinden op website 
www.zorgmies.nl of u belt 0172-787560. 
 
Saar aan Huis biedt particuliere ondersteuning zoals 
samen koken, gezelschap en persoonlijke aandacht aan 
huis, zodat u in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. 
Tegen betaling. Informatie kunt u vinden op website 
www.saaraanhuis.nl of u belt 0348-220015. 
 
Maaltijdservice Foodconnect heeft een gevarieerd 
aanbod van maaltijden. De maaltijden bewaart u in uw 
koelkast en worden thuisbezorgd. Informatie op website 
www.foodconnect.nl of u belt 088 - 8101010. 
 
Maaltijdservice Apetito bezorgt maaltijdpakketten aan 
huis. De maaltijden bewaart u in uw vriezer en worden  
wekelijks thuisbezorgd. Informatie kunt u vinden op 
website www.apetito.nl of u belt 0800-0232975.  

 
U kunt op werkdagen  (rond 12.15 uur)  een warme 
maaltijd nuttigen in het Anne Frank centrum. Vooraf moet 
u de maaltijd reserveren. Hiervoor belt u 088-0234255 
bereikbaar op werkdagen van 9 tot 10.30 uur. 
 
Maaltijdservice UITgekookt bezorgt gezonde maaltijden 
aan huis. U hoeft ze alleen nog op te warmen. Informatie 
via 085-0406065 of www.uitgekookt.nl 
 
De supermarkt verkoopt kant-en-klare gerechten, die u 
eenvoudig zelf thuis kunt opwarmen.  
 
Klussendienst van Hip Helpt Waddinxveen helpt u met 
kleine klusjes in huis, die u zelf niet meer kunt doen zoals 
het ophangen van een lamp. Vraag vooral eerst een 
familielid om te helpen. Kunt u niemand vinden dan kunt u 
terecht bij Hip Helpt. Informatie kunt u vinden op website 
www.hiphelpt.nl/waddinxveen of u belt 06-40000314. 
 
Klussendienst van Palet Welzijn doet huis-, tuin- en 
keuken-klusjes waarvoor u in de regel geen erkende 
vakman of installateur zult laten komen. Aanmelden kan 
telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 10.30 uur. U belt 
088-0234255. 
 

Veilig gevoel 
Personenalarmering is een zender - alarm - om bij nood 
hulp in te schakelen. Deze zender draagt als ketting of als 
polsband. Via deze zender kunt u 24 uur per dag een 
meldpost van de thuiszorg waarschuwen. Voor informatie 
belt u naar Zorgpartners Midden-Holland 0182-723723 of 
de Vierstroom 088-2052 800.  Informeer vooraf altijd bij 
uw zorgverzekeraar of u een deel van de kosten vergoed 
krijgt.  
 
Hulp bij nood via een alarmhorloge of GSM noodknop 
Bij een noodsituatie, kunt u waarschuwen voor hulp. Uw 
alarm heeft een SIM kaart en gaat in geval van melden, uw 
ingevoerde contactpersonen bellen. Bijvoorbeeld een 
familielid of een buurvrouw. Wanneer de persoon 
opneemt kunt u met elkaar praten en alarm slaan over uw 
situatie.  
 
De Telefooncirkel is een dagelijks belrondje langs 
alleenwonende mensen. Geeft  een gevoel van zekerheid 
als iemand dagelijks informeert of alles in orde is. Neemt u 
de telefoon niet op, dan wordt een contactpersoon 
gebeld. Voor informatie over de Telefooncirkel kunt u 
bellen naar 0182-630902 of 06-39139448. 
 
Niemand met wie u kan praten? Bel dan met de 
Luisterlijn, dit is een telefonische hulpdienst, die dag en 
nacht, het hele jaar door, bereikbaar is voor mensen die 
behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. 
Informatie kunt u vinden op website www.deluisterlijn.nl 
of u belt 0900 – 0767 
 

 

http://www.woningnetregiomiddenholland.nl/
http://www.woonpartners-mh.nl/
http://www.zorgmies.nl/
http://www.apetito.nl/
http://www.hiphelpt.nl/waddinxveen%20of%20u%20belt%2006-40000314
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Hulpmiddelen en zorg 
Bij de Thuiszorgwinkel kunt u zorghulpmiddelen kopen, 
lenen en huren.  De zorgverzekeraar vergoedt in veel 
gevallen. Kijk in uw polis naar de mogelijkheden. 
Informatie kunt u vinden op website www.vegro.nl of u 
belt 0800-28877. Bezoekadres in Gouda 
Bodegraafsestraatweg 3. 
 
Fysic biedt hulpmiddelen in uw woonsituatie zoals o.a. 
leeshulpmiddelen, producten voor personenalarmering, 
(telefoons met) een SOS-knop of een elektrische deurbel. 
Informatie kunt u vinden op website www.fysic.nl of u belt 
073-6411655. 
 
IrisHuys biedt hulpmiddelen voor slechtzienden, blinden 
en ouderen. Bezoekadres in Gouda Meridiaan 40.  
Informatie kunt u vinden op website www.irishuys.nl of u 
belt 0182- 525889. 
 
Ergotherapie is gericht op het bevorderen of herstellen 
van zelfredzaamheid. De ergotherapeut leert u hoe u een 
activiteit anders uit kunt voeren óf een hulpmiddel kunt 
gebruiken zodat u zoveel mogelijk activiteiten weer (zelf) 
kunt uitvoeren. Voor informatie belt u bijvoorbeeld naar 
Praktijk Joosten 0182-618022 of ergotherapiepraktijk 
Waddinxveen 06–57351291. 
 
Voor ondersteuning bij uw persoonlijke zorg  (zoals 
douchen en aankleden of medicijngebruik) kunt u contact 
opnemen met een thuiszorgorganisatie naar keuze. 
Bijvoorbeeld: Agathos  010-2640777 - Buurtzorg 0900-
6906906 Zorgpartners Midden-Holland 0182-723723 of 
Vierstroom Zorg Thuis 0900-9300. Deze zorg wordt 
vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. 
 
Steun tijdens de laatste levensfase aan huis of in een 
hospice wordt geboden door vrijwilligers van Steunpunt 
Midden Holland. Wanneer het niet mogelijk is om thuis te 
blijven, kunt u terecht in een hospice in Gouda of 
Waddinxveen. Informatie kunt u vinden op website 
www.steunpuntmh.nl of u belt 0182-358199. 
 

Activiteiten en ontmoeting 
Op zoek naar activiteiten in de buurt? Informeer bij uw 
buurthuis of wijkcentrum wat zij te bieden hebben. 
 
Palet Welzijn organiseert activiteiten voor senioren in het 
Anne Frank centrum. Vindt u het gezellig om samen met 
anderen iets te ondernemen? Wilt u misschien meer 
bewegen? Bent u op zoek naar een creatieve activiteit? 
Dan bent u bij Palet Welzijn van harte welkom. Voor 
informatie belt u met de coördinator activiteiten Maja 
Postma 088-0234247. 
 
Stichting Vonk organiseert muziek- teken- en schilder 
lessen in Cultuurhuys de Kroon. Informatie kunt u vinden 
op website www.stichtingvonk.nl of u belt 0182-614422. 
 

 
Culturele activiteiten worden georganiseerd door de 
landelijke stichting Vier het Leven.  Deelnemers (65+) 
worden thuis opgehaald door een vrijwilliger en gaan 
samen met andere gasten gezellig naar de bioscoop, een 
concert, een theatervoorstelling of naar een museum.  
Informatie kunt u vinden op website www.4hetleven.nl  of 
u belt 035–5245156. 
 
De recreatieve dagbesteding van Palet Welzijn biedt 
ontmoeting aan de koffietafel met zinvolle activiteiten. In 
groepsverband onder begeleiding van een coach. U komt 
op vaste dagdelen, tegen een kleine vergoeding. U heeft 
geen indicatie nodig. Voor informatie belt u met 
dagbestedingscoaches Arianne Benschop of Miranda 
Duiker 06-53 666458. 
 
Komt u niet meer zo makkelijk buitenshuis en heeft u 
behoefte aan contact? Misschien is een vrijwilliger aan 
huis iets voor u? Voor de gezelligheid, om een te praatje 
maken, kopje koffie te drinken, om een wandeling te 
maken, maar kan ook ter ontlasting van de mantelzorg. 
Vrijwilligers van Ondersteuning Thuis komen thuis. Voor 
informatie belt u naar Vrijwilligerswerk Waddinxveen 
0182-601729.  Ook Hip Helpt Waddinxveen heeft 
vrijwilligers voor in de thuissituatie. Informatie op 
www.hiphelpt.nl/waddinxveen of u belt 06-40 000314. 
 
De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke 
handicap. Wilt u erop uit? Wilt u mensen leren kennen? 
Vrijwilligers komen ook aan huis. Voor meer informatie 
belt u met afdeling Waddinxveen 0182-616379 
 
Kerken en geloofsgemeenschappen organiseren 
bijeenkomsten en activiteiten. Informeer bij uw eigen kerk 
naar de mogelijkheden. 
 
Ouderenbonden bieden ontmoeting aan 50-plussers in de 
regio. Ouderenbonden bieden ook extra’s zoals hulp bij 
belastingaangifte. Voor informatie kijkt u op de website 
van de KBO www.kbowaddinxveen.nl of PCOB 
www.pcob.nl 
 
Mensen ontmoeten door vrijwilligerswerk. Misschien is 
vrijwilligerswerk wel iets voor u? Neemt u gerust een kijkje 
op de vacaturebank van vrijwilligerswerk Waddinxveen. 
Hierop vindt u een diversiteit aan vrijwilligersvacatures. 
Kijk op www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl of u belt 
0182-601729.  
 

Vervoer 
Rijbewijsverlenging kunt u aanvragen bij gemeente 
Waddinxveen. Bent u 75 jaar of ouder en uw rijbewijs 
verloopt, dan dient u een gezondheidsverklaring in te 
vullen. Voor meer informatie kijkt u op website 
www.waddinxveen.nl of www.cbr.nl of u belt 088-
2277700. 
 

 

http://www.vegro.nl/
http://www.fysic.nl/
http://www.steunpuntmh.nl/
http://www.stichtingvonk.nl/
http://www.hiphelpt.nl/waddinxveen%20of%20u%20belt%2006-40000314
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.pcob.nl/uw-afdeling/waddinxveen
http://www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl/
http://www.waddinxveen.nl/
http://www.cbr.nl/
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Een gehandicaptenparkeerkaart geeft de mogelijkheid om 
te parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Bij de 
gemeente kunt u een bestuurderskaart of passagierskaart 
aanvragen. Hiervoor is een medisch onderzoek 
noodzakelijk. Een gehandicaptenparkeerkaart is geen 
Wmo-voorziening. Voor deze kaart betaalt u legeskosten.  
Een aanvraag kunt u telefonisch doen bij de Gemeente 
Waddinxveen 140182. Of verlengen via DigiD. 
 
Wad Mobiel is een rolstoel en scootmobiel uitleen van 
Palet Welzijn in het Anne Frank Centrum. Ook worden er 
scootmobiellessen gegeven. Voor informatie belt u 088-
0234255. Bereikbaar op werkdagen van 9 tot 10.30 uur. 
 
Seniorenvervoer is een vervoersdienst voor ouderen uit 
Waddinxveen, door een vrijwillige chauffeur. U betaalt per 
rit een vergoeding. Seniorenvervoer rijdt binnen de 
gemeente Waddinxveen, Moerkapelle, Zevenhuizen, 
Reeuwijk-Dorp & Moordrecht, Reeuwijk-Brug, Boskoop en 
Gouda. De rit moet altijd één dag van tevoren worden 
opgegeven. U kunt op werkdagen van 9 tot 10.30 uur 
bellen naar 088-0234255.  
 
Groene Hart Hopper is groepstaxivervoer binnen de regio 
Midden-Holland. De Hopper brengt u van deur tot deur.   
U kunt meereizen tegen het openbaar vervoerstarief.        
U hoeft geen pasje te hebben en u kunt ter plekke 
afrekenen. Uw rit kunt u bestellen via telefoonnummer 
0900-9988778  of via website www.groeneharthopper.nl  
 
Valys is taxivervoer buiten de regio voor reizigers met een 
mobiliteitsbeperking. Om met Valys te kunnen reizen 
heeft u een Valyspas nodig. U moet aan voorwaarden 
voldoen om deze pas te kunnen aanvragen. Voor 
informatie kijkt u op www.valys.nl of u belt 0900-9630. 
 

Administratie  
Als de administratie niet meer zo goed lukt, dan is er 
misschien wel iemand in uw omgeving die u om hulp kunt 
vragen, bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend. 
 
De Formulierenbrigade biedt hulp bij het invullen van 
formulieren. Elke vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 
uur zitten vrijwilligers in Bibliotheek Waddinxveen voor u 
klaar om samen met u uw formulier in te vullen.  Voor 
informatie belt u 0182-640572. Deze dienst is gratis. 
 
De ANBO Belastingservice helpt u met het invullen van uw 
belastingaangifte. Een vrijwilliger komt bij u thuis. Vooraf 
moet u eerst lid worden. Voor de ANBO Belastingservice 
belt u 0348-466691.  
 
Humanitas Thuisadministratie helpt u om uw 
administratie weer op orde te krijgen door de hulp van 
vrijwilligers. Voor een bepaalde periode komen zij 
wekelijks langs, zodat u na een tijdje weer zelfstandig uw 
administratie kunt bijhouden. Voor informatie belt u 06-53 
332748.  

 
Heeft u langdurig administratieve ondersteuning nodig? 
Belt u dan met Wadwijzer 140182 keuzemenu Wmo. 
 
Hulp voor mensen met weinig geld. Stichting Care for 
Family biedt voedselpakketten. Informatie kunt u vinden 
op website www.careforfamily.com of u belt 06-
11363980.  Heeft u niet voldoende geld om rond te 
komen, raakt u in de problemen? Belt u dan met 
Wadwijzer 140182 keuzemenu Wmo. 
 
Tegemoetkoming voor mensen met een minimum 
inkomen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben, 
chronisch ziek of gehandicapt zijn. Bedoeld voor deelname 
aan maatschappelijke activiteiten. Deze minimaregeling 
kan via de computer aangevraagd worden op de website 
van gemeente Waddinxveen www.waddinxveen.nl 
 
Moeite met lezen? Laaggeletterdheid is een term voor 
mensen die grote moeite met lezen, schrijven of rekenen 
hebben. Wilt u leren lezen? Een brief schrijven? Dat kan. 
U wordt zelfstandiger en zo kunt u makkelijker meedoen. 
Voor informatie belt u Stichting Lezen en schrijven 0800-
0234444. 
 
Nederlandse taalles kunt u volgen bij het Taalhuis in 
Cultuurhuys De Kroon. Hier kunt u ook terecht als u op 
zoek bent naar een taalcoach of als u zich wilt aanmelden 
als taalvrijwilliger. Het Taalhuis heeft spreekuren. Voor 
informatie belt u 0182-640572. 
 
Cursus omgaan met de digitale websites van de overheid.  
In deze cursus leert u op de computer hoe u bij de 
overheid persoonlijke zaken kunt regelen.  Georganiseerd 
door Bibliotheek De Groene Venen Waddinxveen. Voor 
informatie over startdata belt u  0182-640572. 
 
Er zijn verschillende online computercursussen om thuis 
te kunnen volgen. Kijk op website www.seniorenweb.nl  
Daar vindt u informatie om u verder te helpen.  
 

Regelzaken 
www.wadwijzer.info is een website met informatie over 
zorg, welzijn en wonen in Waddinxveen. U vindt snel een 
telefoonnummer of website waar u naar op zoek bent. 
 
www.regelhulp.nl is een digitale wegwijzer van de 
Rijksoverheid over zorg en ondersteuning. 
 
Belastingdienst Toeslagen verzorgt de inkomens- 
afhankelijke uitkeringen zoals de Zorgtoeslag en de 
Huurtoeslag. Informatie kunt u vinden op website 
www.belastingdienst.nl of u belt 0800-0543.    
 
Overheidszaken regelen via internet kan alleen als u uzelf 
digitaal identificeert. Dat kan met een DigiD : een soort 
elektronische handtekening die bewijst dat u de persoon 
bent die u beweert te zijn. Aanvragen kan via www.digid.nl 

 

http://www.groeneharthopper.nl/
http://www.valys.nl/
http://www.careforfamily.com/
http://www.waddinxveen.nl/
http://www.wadwijzer.info/
http://www.belastingdienst.nl/
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Het Juridisch loket geeft gratis advies bij juridische 
vragen, geschillen en conflicten. Informatie kunt u vinden 
op website www.juridischloket.nl of u belt  0900-8020. 
 
Eigen bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(Wmo) en Wet Langdurige Zorg (Wlz) wordt geïncasseerd 
door het  Centraal Administratie Kantoor (CAK).  
Informatie kunt u vinden op website www.hetcak.nl of u 
belt 0800-0087. 
 
In een levenstestament regelt u zaken voor tijdens uw 
leven, voor het geval u zelf (tijdelijk) geen beslissingen 
meer kunt nemen. Neem contact op met een notaris voor 
meer informatie. Deze kan u ook informeren over het 
testament na overlijden. 
 
Hulpmiddelen bij zelfstandig bankieren. Soms is het lastig 
om zelf uw bankzaken te regelen. Bijvoorbeeld omdat u 
slecht ziet, hoort of loopt, of last heeft van 
geheugenproblemen. Met duidelijke informatie, helder 
advies en handige hulpmiddelen kunt u zelfstandig -of 
samen met iemand anders- uw bankzaken blijven doen. 
Informeer bij uw eigen bank. 
 
Met een bankvolmacht geeft u iemand toestemming om 
bij- en afschrijvingen van uw rekening te bekijken en/of 
geld over te maken. Een volmacht kunt u altijd weer 
intrekken, uw rekening blijft op uw naam staan.  
 
Door een beschermingsmaatregel zoals mentorschap, 
bewindvoering of onder curatele, kan voorkomen worden 
dat anderen misbruik maken van mensen, die niet voor 
zichzelf kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door dementie, een 
verstandelijke beperking of verslaving. Op financieel 
gebied, maar ook bij beslissingen over gezondheid. 
Iemand anders kan dan voor deze persoon keuzes maken. 
Meer informatie vindt u op website www.rechtspraak.nl 
 
Een ding is zeker: iemand zal ooit uw uitvaart regelen. Dat 
kunt u aan het toeval overlaten, maar beter is om alvast 
na te denken over wie dat zou kunnen zijn en dit vast te 
leggen. 
 

Dementie 
Bij vermoeden van (beginnende) dementie is het 
belangrijk uw zorgen te delen met uw omgeving. De 
huisarts is vaak de eerste persoon waar de zorgen mee 
gedeeld kunnen worden. Indien dementie is vastgesteld 
kan de huisarts een casemanager dementie inschakelen. 
Een casemanager informeert, adviseert en regelt zorg voor 
mensen met dementie en hun naasten. 
 
Alzheimer Café Waddinxveen organiseert bijeenkomsten 
voor cliënten en hun mantelzorgers die met dementie te 
maken hebben. De bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken 
in het Anne Frank Centrum. Voor informatie belt u 06-15 
128707 
 

 
ZorgpartnersMH is een zorgorganisatie met een diversiteit 
aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-
Holland. Informatie kunt u vinden op website 
www.zorgpartners.nl of u belt 0182-723723.  
 
 
Zorgpartners Midden-Holland organiseert dagbesteding 
voor mensen met dementie die thuis wonen. Voor deze 
dagbesteding is een Wmo indicatie nodig. (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning). Deze indicatie kunt u 
aanvragen via Wadwijzer via telefoonnummer 140182 
keuzemenu Wmo. 
 
Voor 24-uurs verpleeghuiszorg is een Wlz indicatie nodig. 
(Wet Langdurige Zorg). Centrum Indicatiestelling Zorg  
(CIZ) onderzoekt of iemand in aanmerking komt voor een 
indicatie. Informatie kunt u vinden op website www.ciz.nl 
of u belt 088-7891000. 
 

Ondersteuning  Wadwijzer 
Wadwijzer is het loket voor al uw vragen , voor alle 
inwoners van Waddinxveen, die op zoek zijn naar 
informatie en willen over zorg, welzijn en wonen. 
Wadwijzer kijkt samen met u naar een passende oplossing 
en helpt u op weg. Neem contact op met Wadwijzer via 
telefoonnummer 140182 keuzemenu  Wmo of via e-mail: 
wadwijzer@waddinxveen.nl  Website www.wadwijzer.info 
 
De ouderenadviseur informeert en adviseert senioren bij 
allerlei vragen. Ouderenadviseur Antoinette in ’t Hout 
denkt graag met u mee. U kunt haar rechtstreeks bereiken 
op telefoonnummer 088 – 0234216. 
 
Heeft u vragen over mantelzorg? Coördinator mantelzorg 
Daniëlle Schipper biedt mantelzorgers o.a. een luisterend 
oor, maakt hen wegwijs in allerlei voorzieningen en 
organiseert lotgenotencontact. U kunt haar bereiken door 
contact op te nemen met Wadwijzer via telefoonnummer 
140182 keuzemenu Wmo. 
 
Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen een Wmo-
vervoerspas aanvragen. Hiermee is het mogelijk om tegen 
een lager tarief met de Groene Hart Hopper te reizen. De 
gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. Voor 
een aanvraag belt u Wadwijzer 140182 keuzemenu Wmo. 
 
Indien u beperkt bent in het doen van huishoudelijke 
taken en geen andere oplossing heeft, kunt u hulp bij het 
huishouden aanvragen via de gemeente. De gemeente 
bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. Voor een 
aanvraag belt u Wadwijzer 140182 keuzemenu Wmo. 

http://www.rechtspraak.nl/Curatele-bewind-en-mentorschap
http://www.zorgpartners.nl/
http://www.ciz.nl/
mailto:wadwijzer@waddinxveen.nl
http://www.wadwijzer.info/

