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u verdient meer!

minder
verdienen meer!
met

Bent u 65 jaar of ouder
of chronisch ziek
en hebt u een laag inkomen?
Dan zijn deze voorzieningen voor u!

U VERDIENT MEER!
Met een laag inkomen valt het niet altijd
mee alles te betalen wat u nodig hebt.
Gelukkig zijn er verschillende organisaties die u willen helpen. Landelijk, regionaal en lokaal. In deze brochure leest u
wat voor voorzieningen er zoal zijn. En
hoe u daarvan gebruik kunt maken. Vaak
staat dat bij de regeling zelf vermeld.
Achterin vindt u de adressen waar u
voorzieningen kunt aanvragen of waar
u voor meer informatie terecht kunt.

Hoogte sociaal minimum
In Nederland krijgt u in ieder geval een minimuminkomen. Dit noemen we ook
wel het sociaal minimum.

HULP BIJ SCHULDEN
Algemeen Maatschappelijk Werk
Dommelregio
De Sociaal Raadsman
Hulpcentrale Thuisadministratie
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Per 1 januari 2011 is het sociaal minimum voor:
Alleenstaanden 21 tot 65 jaar
Alleenstaanden 65 jaar en ouder
Gehuwden/ samenwonenden 21 tot 65 jaar
Gehuwden/ samenwonenden 65 jaar en ouder

€ 919,70
€ 1.008,30
€ 1.313,85
€ 1.388,16

Deze brochure wordt u aangeboden
door het Samenwerkingsverband Werk
en Inkomen. Dit Samenwerkingsverband
regelt gemeentelijke voorzieningen op
het gebied van werk en inkomen voor
burgers met een laag inkomen voor
de gemeenten Cranendonck, HeezeLeende, Waalre en Valkenswaard.
Aanvulling op uw AOW
Bent u 65 jaar of ouder? Dan krijgt u
een AOW-uitkering (Algemene Ouderdoms Wet). Niet iedereen heeft een
volledige AOW. Bijvoorbeeld wanneer
u na uw vijftiende jaar een tijd in het
buitenland hebt gewoond. Wanneer u
geen volledige AOW-uitkering ontvangt,
kunt u mogelijk een aanvulling krijgen
op uw inkomen. Uw AOW en aanvullende inkomensvoorziening zijn dan
even hoog als de volledige AOW.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
de Sociale verzekeringsbank (SVB).
De contactgegevens van de SVB staan
achterin deze brochure.
Toeslagen
via de Belastingdienst
De Belastingdienst verstrekt bijdragen
voor:
• de huur van uw woning (huurtoeslag);
• de kosten van uw zorgverzekering
(zorgtoeslag).

Dit zijn nettobedragen (inclusief vakantietoeslag).
Let op! : d
 e bedragen kunnen veranderen na het verschijnen van deze
brochure. Wilt u precies weten wat de bedragen zijn? Kijk dan op de
website: swi.rechtopbijstand.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
de Belastingdienst. Op de website
www.toeslagen.nl kunt u een proef
berekening maken. Hier kunt u ook een
aanvraagformulier downloaden.

Let op! : Is uw inkomen gelijk aan het sociaal minimum of hoger? Bijvoorbeeld
omdat u naast een volledige AOW-uitkering een pensioen krijgt?
Ook dan komt u voor een aantal voorzieningen in aanmerking.
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wonen

bijzondere
bijstand

Huurtoeslag Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Noodzakelijke uitgaven? Bijzondere bijstand
Lening voor inrichtingskosten Klussendienst

Huurtoeslag
Gaat een groot deel van uw inkomen op
aan de huur van uw woning? Dan kunt
u een tegemoetkoming in de huurkosten
krijgen: de huurtoeslag (voorheen huursubsidie). Of u huurtoeslag krijgt, hangt
onder andere af van uw leeftijd en
woonsituatie. U hoeft maar één keer
huurtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt
u de toeslag elk jaar vanzelf.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
de Belastingdienst. Op de website
www.toeslagen.nl kunt u een proef
berekening maken. Hier kunt u ook een
aanvraagformulier downloaden.
Kwijtschelding
gemeentelijke belastingen
Voor de afvalstoffenheffing kunt u
gedeeltelijk kwijtschelding krijgen. Heeft
u het aanslagbiljet ontvangen? Dien dan
binnen zes weken na dagtekening (de
datum op de aanslag) een verzoek in
voor kwijtschelding. Bij de balie van uw
gemeentehuis kunt u hiervoor een biljet
en een brochure met meer informatie
ophalen.
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Extra noodzakelijke uitgaven? Bijzondere bijstand!
Moet u veel geld uitgeven omdat u ziek bent? Is uw bril aan
vervanging toe? Voor dit soort noodzakelijke uitgaven kunt u een
extra uitkering aanvragen: de bijzondere bijstand.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor
bijzondere bijstand
U moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:
• u maakt de kosten voor u zelf;
• u moet de kosten zelf betalen (ze worden niet door iemand anders vergoed);
• de gemeente moet kunnen vaststellen dat de kosten voor u noodzakelijk zijn.
Als u uw bril al vervangen heeft, is dat bijvoorbeeld niet meer mogelijk;
• er is geen (gratis) alternatief.
De gemeente betaalt alleen de goedkoopste noodzakelijke voorziening. Kiest u
voor een duurdere voorziening? Dan moet u de extra kosten zelf betalen.
Zo vraagt u de bijzondere bijstand aan
U ontvangt bijzondere bijstand alleen als u deze zelf aanvraagt. Aanvraag
formulieren kunt u telefonisch opvragen bij het Samenwerkingsverband Werk
en Inkomen, afhalen bij de balie van uw gemeentehuis of downloaden via
swi.rechtopbijstand.nl. Wanneer u niet bekend bent bij het Samenwerkingsverband
Werk en Inkomen vragen zij enkele bewijsstukken van uw inkomen en vermogen.
Het Samenwerkingsverband maakt vervolgens een draagkrachtberekening.
Daarmee stelt ze uw netto besteedbare inkomen vast. Is uw netto besteedbare
inkomen hoger dan 110% van het sociaal minimum kan het zijn dat u een
gedeelte van de kosten zelf moet betalen.
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VooRBeelDen Van BiJZonDeRe BiJstanD
Bijzondere bijstand & wonen
kosten rondom wonen zijn soms erg hoog. Voor een aantal noodzakelijke
uitgaven zoals verhuiskosten, kosten alarmeringsvoorziening, stookkosten en
inrichtingskosten kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand.
Kosten alarmeringsvoorziening
Woont u alleen? Dan kan een sociale alarmeringsvoorziening voor u geschikt zijn.
Daarmee kunt u hulp inroepen wanneer u valt of onwel wordt. u kunt voor de
eenmalige bijdrage in de aansluitkosten en de abonnementskosten van sociale
alarmering een beroep doen op de bijzondere bijstand.
Extra stookkosten
hebt u een medische aandoening waardoor extra stookkosten noodzakelijk zijn?
ook dan kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. De hoogte van de
bijzondere bijstand wordt individueel bepaald aan de hand van een medisch
advies.
Kosten maaltijdvoorziening
Bent u niet meer zo goed in staat om voor uw eigen maaltijd te zorgen?
De meeste zorginstellingen bieden maaltijdendiensten. Voor de extra kosten die
deze voorziening met zich mee brengt kunt u een beroep doen op de bijzondere
bijstand.

KlussenDienst
kunt u wel eens hulp gebruiken bij
kleine werkzaamheden in en om het
huis? De vrijwilligers van de klussendienst van paladijn Welzijn en liAc
centrum voor vrijwillige dienstverlening
helpen u. het gaat om klussen zoals
snoeren vastzetten of verleggen of
kleine reparaties aan keukendeurtjes of
een hekje.

Paladijn Welzijn
paladijn Welzijn is een organisatie voor
burgers die vragen hebben over welzijn,
wonen en zorg.
op de achterkant van deze brochure
vindt u de contactgegevens.

Lening voor inrichtingskosten
hebt u, na een noodzakelijke verhuizing, nieuwe gordijnen of vloerbedekking
nodig? Gaat uw wasmachine of koelkast stuk? en hebt u geen geld voor de
reparatie of vervanging? Dan kan de gemeente u een lening geven. Bijvoorbeeld
wanneer u geen lening krijgt van een (commerciële) bank. of als de kosten niet
worden vergoed door een andere regeling, zoals de Wet maatschappelijke
ondersteuning.

LIAC Centrum voor vrijwillige dienstverlening
liAc is een onderdeel van het Gecoördineerd ouderenwerk de kempen (GoW).
zij ondersteunen ouderen, chronisch
zieken en mensen met een beperking op
diverse terreinen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het samenwerkingsverband Werk en
inkomen of kijk op swi.rechtopbijstand.nl. Aanvraagformulieren kunt u
telefonisch opvragen bij het samenwerkingsverband Werk en inkomen, afhalen
bij de balies van uw gemeentehuis of downloaden via swi.rechtopbijstand.nl.

op de achterkant van deze brochure
vindt u de adresgegevens.
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gezondheid

bijzondere
bijstand

Wonen

ZoRgtoeslag
iedereen heeft dezelfde zorgverzekering:
de basisverzekering. hebt u moeite met
het betalen van de premie voor uw
zorgverzekering? Dan kunt u mogelijk
zorgtoeslag krijgen. Dat is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering.
Voorwaarden voor zorgtoeslag:
• u bent 18 jaar of ouder;
• u hebt een Nederlandse zorgverzekering;
• u hebt een laag inkomen en weinig
of geen eigen geld.
u hoeft maar één keer zorgtoeslag aan
te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk
jaar vanzelf.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de Belastingdienst. op de website
www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken en een aanvraagformulier downloaden.
collectiViteitKoRting
BiJ cZ oF VgZ
is uw inkomen niet hoger dan 110%
van het sociaal minimum? en bent u
verzekerd bij het cz of VGz? Dan kunt
u gebruik maken van de collectiviteitkorting. Daarmee krijgt u een korting
van 6% op de premie van uw basisverzekering en eventuele aanvullende
verzekering.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij het samenwerkingsverband Werk en
inkomen of kijk op swi.rechtopbijstand.nl.
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gezondheid

Bijzondere bijstand & Gezondheid
Medische kosten zijn soms erg hoog. En niet alle kosten krijgt
u terug van de zorgverzekeraar. De eigen bijdrage van de
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of de Zvw
(Zorg verzekeringswet) moet u zelf betalen. Ook voor kosten
die u maakt voor uw gezondheid kunt u een beroep doen op
de bijzondere bijstand.
• d
 e eigen bijdrage thuiszorg;
• de eigen bijdrage voor een gebitsprothese;
• vervoer naar het ziekenhuis voor een medische behandeling,
die uw verzekeraar niet vergoedt;
• kosten voor een nieuwe bril of vervangende bril, die niet
door uw verzekeraar wordt vergoed (montuur en glazen);
• kosten voor zelfzorgmiddelen bij een chronische aandoening,
bijvoorbeeld als u een geneesmiddel op voorschrift van uw
arts gedurende langere tijd gebruikt en hiervoor geen
vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar;
• kosten podotherapie, steunzolen of orthopedisch schoeisel.
Krijgt u van uw zorgverzekeraar hiervoor een gedeeltelijke
vergoeding, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor
het deel dat u zelf moet bijbetalen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Samenwerkings
verband Werk en Inkomen of kijk op swi.rechtopbijstand.nl.
Aanvraagformulieren kunt u telefonisch opvragen bij het
Samenwerkingsverband Werk en Inkomen, afhalen bij de balies
van uw gemeentehuis of downloaden via swi.rechtopbijstand.nl.

vrije

ONTSPANNING, ONDERSTEUNING OF GEZELSCHAP

Mantelzorg
Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte
of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid,
vriend of kennis. De mantelzorger is geen professionele zorgverlener, maar heeft een persoonlijke band met degene voor
wie hij zorgt. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.
Paladijn Welzijn en LIAC Centrum voor vrijwillige dienst
verlening, ondersteunen mantelzorgers.
Zij bieden:
• informatie en advies;
• emotionele steun;
• praktische ondersteuning;
• belangenbehartiging.
Mantelzorgcompliment
De overheid heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Als blijk van waardering kunnen zorgvragers hun
mantelzorger voordragen voor een compliment van E 250,00.
De SVB betaalt dit mantelzorgcompliment uit.
Bel voor meer informatie naar de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) of kijk op de website www.svb.nl. De contactgegevens
van de SVB staan achterin deze brochure.
Begeleiding vervoer
Wilt u graag fysieke of mentale begeleiding en/of ondersteuning bij (medische) afspraken?. In dat geval kan een vrijwilliger
van Paladijn of LIAC met u mee. Dit kan met eigen vervoer of
als medepassagier in taxi.

Extra geld voor ontspanning
De gemeente wil iedereen zoveel mogelijk laten meegenieten van
activiteiten. Zijn de kosten voor een vereniging, abonnement of
cursus te hoog? Of wilt u wel eens naar het theater? U kunt bij
de gemeente jaarlijks een tegemoetkoming van € 115,00 per
gezinslid krijgen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen of kijk op swi.rechtopbijstand.nl.
Aanvraagformulieren kunt u telefonisch opvragen bij het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen, afhalen bij de balies van uw
gemeentehuis of downloaden via swi.rechtopbijstand.nl.

Het Zorgloket en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen
zo lang mogelijk kan blijven meedoen in de samenleving. Bent u bijvoor
beeld slecht ter been? Dan kunt u via de gemeente speciaal vervoer krijgen.
Daardoor kunt u toch nog familie, vrienden en kennissen bezoeken of uw
boodschappen doen. Lukt het u niet meer om zelf uw huishouden te doen?
Met hulp in de huishouding kunt u dan toch zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen. Ook een aanpassing in uw huis kan zorgen dat u langer
zelfstandig blijft.
Voor wie is de Wmo?
De Wmo is er voor iedereen die extra hulp nodig heeft. Mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen of mensen met een
verslaving, depressie of andere psychische klachten.
Wat is het Zorgloket?
Het gemeentelijke Zorgloket bekijkt aan de hand van uw persoonlijke
situatie welke voorzieningen u kunt krijgen. De medewerkers kijken naar uw
beperking, uw gezinssituatie, hoe u woont en hoe hoog uw inkomen is.
Voor meer informatie over de WMO kunt u terecht bij het gemeentelijke
Zorgloket. De contactgegevens van de Zorgloketten zijn te vinden achter in
deze brochure.
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tijd
Bezoekdienst
Hebt u behoefte aan gezelschap,
een goed gesprek, of wilt u gewoon
eens met iemand wandelen?
De mensen van de bezoekdienst bij
Paladijn of LIAC zijn er voor u!

65 plussers en chronisch zieken
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Hulp

bij schulden
en persoonlijke
problemen
algemeen maatscHappeliJK
weRK DommelRegio
kunt u uw rekeningen niet betalen? en
hebt u geen oplossing voor dit probleem?
het Algemeen Maatschappelijk Werk
Dommelregio helpt u, samen met uw
gemeente en het inwonersplein van de
gemeente eindhoven.
Meldt u zich aan, dan krijgt u een gesprek
met een maatschappelijk werker. Die
kijkt samen met u naar de mogelijkheden en maakt een hulpverleningsplan
dat past bij uw omstandigheden.
Voor meer informatie of het maken
van een afspraak, kunt u terecht bij de
AMW Dommelregio.

Kijk voor algemene informatie over
schulden op de volgende sites:
www.schulden.nl
www.bkr.nl
www.nibud.nl
www.schuldregelen.nl
www.rondkomen–budgetteren.nl
www.wsnp-rvr.org
www.volkskrediet.nl
www.novadic-kentron.nl
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Gratis hulpverlening
Algemeen Maatschappelijk Werk
Dommelregio zet zich niet alleen voor u
in als u schulden hebt. ook bij andere
problemen biedt Dommelregio een luisterend oor of professionele en vertrouwelijke hulp op kantoor of bij u thuis.
Dat kan over allerlei zaken gaan,
bijvoorbeeld:
• financiële problemen
• het overlijden van een dierbare
• onzekerheid
• eenzaamheid
• stress
• relatieproblemen
• mishandeling
u kunt gratis gebruik maken van de
diensten van Dommelregio. De hulpverlening vindt plaats op vrijwillige basis
en er is geen verwijsbrief nodig. Dus
hebt u een vraag of probleem? Blijf er
dan niet mee rondlopen, maar neem
contact op met de maatschappelijk
werkers van Dommelregio. zij zijn er
speciaal voor u!
op pagina 11 van deze brochure vindt
u de contactgegevens.

adressen
BeLangriJKe

in AlFABeTische VolGorDe

De sociaal RaaDsman
De sociaal raadsman is een medewerker van Dommelregio. hij wijst u de
weg in de wirwar van sociale voorzieningen, wetten en regelingen, zoals:
• sociale zekerheid (uitkering e.d.)
• maatschappelijke voorzieningen
• gezondheidszorg
• uitleg over brieven, formulieren e.d.
• hulp bij het invullen van brieven en
beroeps- of bezwaarschriften
• vreemdelingenzaken
• echtscheidingszaken
• consumentenzaken
• vrijetijdsbesteding

algemeen maatscHappeliJK weRK
DommelRegio

Alle informatie, adviezen en diensten
zijn gratis. neem voor informatie of het
maken van een afspraak contact op
met de sociaal raadsman.

Locatie Heeze-Leende
Valkenswaardseweg 1, 5595 cA leende
T 040-2060675
e heeze-leende@dommelregio.nl

HulpcentRale
tHuisaDministRatie
u wilt graag:
• overzicht houden over uw
administratie en/of financiën;
• de papierenlast de baas te blijven;
• op weg worden geholpen om uw
administratie zelf bij te houden?
paladijn en liAc staan voor u klaar.
Vrijwillige administratiehulpen komen u
thuis helpen zodat u weer grip krijgt op
uw eigen administratie.

AMW Dommelregio (Centraal kantoor)
Maastrichterweg 51, 5554 Ge Valkenswaard
T 040-2048500
e info@dommelregio.nl
www.dommelregio.nl
postadres:
postbus 826, 5550 AV Valkenswaard
Locatie Cranendonck
Grensweg 1, 6021 JW Budel
T 0495-499399
e budel@dommelregio.nl

Locatie Waalre
Maastrichterweg 51, 5554 Ge Valkenswaard
T 040-2222081
e info@dommelregio.nl
Locatie Valkenswaard
Torenstraat 12, 5554 nk Valkenswaard
T 040-2046350
e Valkenswaard@dommelregio.nl
BelastingDienst Regio oost-BRaBant
karel de Grotelaan 4, 5616 cA eindhoven
Balies geopend van ma t/m vr 08.00 tot 17.00 uur
T 0800-0543 (ma t/m do van 08.00 tot 20.00 uur
en vr van 08.00 tot 17.00 uur)
www.belastingdienst.nl
www.toeslagen.nl
postadres:
postbus 90056, 5600 pJ eindhoven

gemeente cRanenDoncK
capucijnerplein 1, 6021 cA Budel
openingstijden: ma van 09.00 tot 19.30 uur,
di t/m vr van 09.00 tot 12.30 uur
T 0495-431222
postadres:
postbus 2090, 6020 AB Budel

gemeente HeeZe-leenDe
Jan Deckersstraat 2, 5591 hs heeze
openingstijden: ma t/m vr van 09.00 tot 12.30 uur
T 040-2241400 (ma t/m vr van 09.00 tot 12.30 uur)
e postbus@heeze-leende.nl
www.heeze-leende.nl
postadres:
postbus 10.000, 5590 GA heeze
gemeente waalRe
koningin Julianastraat 19
5582 JV Waalre
openingstijden: ma t/m wo van 08.30 tot 17.00 uur,
do van 08.30 tot 19.30 uur en
vr van 08.30 tot 12.30 uur
T 040-2282500 (ma t/m do van 09.00 tot 17.00 uur
en vr van 09.00 tot 12.30 uur)
e gemeente@waalre.nl
www.waalre.nl
postadres:
postbus 10.000, 5580 GA Waalre
gemeente ValKenswaaRD
De hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard
openingstijden: ma van 09.00 tot 20.00 uur,
di t/m do van 09.00-17.00 uur
en vr van 09.00 tot 12.30 uur
T 040-2083444 (ma t/m do van 09.00-17.00 uur
en vr van 09.00 tot 12.30 uur)
e gemeente@valkenswaard.nl
www.valkenswaard.nl
postadres:
postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard

65 plussers en chronisch zieken
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Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Postbus 90801, 2509 LV Den Haag
T 0800-8051 (ma t/m vr van 08.00 tot 20.00 uur)
home.szw.nl

Sociaal Raadsman Valkenswaard
Maastrichterweg 51, 5554 GE Valkenswaard
Openingstijden: di t/m do van 10.00 tot 11.00 uur
T 06-51049199 (di t/m do van 09.00 tot 10.00 uur)
E	 sociaalraadsman@dommelregio.nl

Inwonersplein gemeente Eindhoven
Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven
Openingstijden: ma van 08.30 tot 19.00 uur,
di t/m vr van 08.30 - 17.00 uur
T 040-2386000
www.eindhoven.nl
Postadres:
Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Vestiging Roermond
Laurentiusplein 8, 6043 CS Roermond
Openingstijden: ma t/m vr van 08.00 tot 17.00 uur
T 0475-368000
www.svb.nl

LIAC Centrum voor vrijwillige
dienstverlening
gevestigd in ’t Hazzo
Trolliuslaan 7, 5582 GM Waalre
T 040-2221194
E	 liac.waalre@inter.nl.net
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 tot 12.00 uur

Budel
De Dam 1, 6021 KM Budel
Elke werkdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur

Samenwerkingsverband
Werk en Inkomen
Gemeente Cranendonck, Heeze-Leende, Waalre
en Valkenswaard
De Hofnar 2, 5554 DA Valkenswaard
Openingstijden: ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur
dinsdag geopend tot 15.30 uur
T 040-2083444 (ma t/m vr van 11.00 tot 12.00 uur)
E	 werkeninkomen@valkenswaard.nl
swi.rechtopbijstand.nl
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Maarheeze
Smits van Oyenlaan 1a, 6026 CN Maarheeze
Openingstijden: elke werkdag van 14.00 tot
16.00 uur
T 0495-431168 (elke werkdag van 10.00 tot
12.00 uur)
E	 liac@cranendonck.nl
De zorgloketten van de gemeenten Heeze-Leende,
Waalre en Valkenswaard zijn gevestigd in het
gemeentehuis.

Wij proberen u zo zorgvuldig mogelijk informatie te verstrekken.
Vaak is het echter onmogelijk om de wetgeving en elke situatie
compleet weer te geven. Daarom kunt u aan de inhoud van deze
brochure geen rechten ontlenen.
Voor meer informatie en altijd actueel: kijk op swi.rechtopbijstand.nl

www.degewonejongens.nl créateurs

Paladijn Welzijn
Maastrichterweg 51/1e, 5554 GE Valkenswaard
Openingstijden: ma t/m do van 08.45 tot 17.00 uur
en vr van 08.45 tot 12.30 uur
T 040-2046614
F 040-2044406
E	 info@paladijn-welzijn.nl
www.paladijn-welzijn.nl

WMO-loketten gemeente Cranendonck

