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Coronavirus
Het bestuur van Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas heeft besloten om alle
geplande bijeenkomsten en overleggen of deelname daaraan tot nader order op te schorten. Dit in verband
met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de richtlijnen van het RIVM, de regering en ook de
gemeente Zuidplas volgend.
Wij zijn van mening dat wij als organisatie, werkzaam binnen het zorgdomein, verantwoordelijkheid moeten
nemen en uitdragen.

Bestuurswijziging
Binnen het bestuur heeft een wijziging plaatsgevonden. Mevrouw Verdoold is afgetreden als bestuurslid
van de stichting. Wij danken mevrouw Verdoold voor haar inzet voor de stichting. De functie van
penningmeester is overgenomen door onze secretaris Linda van Suchtelen van de Haare en de functie van
secretaris is overgenomen door bestuurslid Margriet de Lange. Er heeft zich inmiddels iemand aangemeld
om ons als vrijwilliger te ondersteunen en mogelijk toe te treden tot het bestuur. Hier zijn wij uiteraard
erg blij mee. Desondanks zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers en/of bestuursleden om meer van
onze doelen te kunnen realiseren.
Bent u geïnteresseerd, gemotiveerd en enthousiast?
Dan bent u van harte welkom! Voor meer informatie, neem contact met ons op via het contactformulier op
onze website.
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ReumaNederland schort collecteweek op
ReumaNederland heeft besloten om de collecteweek niet door te laten gaan vanwege de opmars van het
coronavirus. Jan-Willem Förch, algemeen directeur ReumaNederland: “Op basis van de recente
maatregelen van het kabinet kunnen we niet anders dan besluiten om de collecte volgende week niet te
lopen. We zien het als onze verantwoordelijkheid naar onze collectanten en naar de mensen bij wie we aan
de deur komen om er alles aan te doen om de mogelijke verspreiding van het virus te voorkomen. De
jaarlijkse collecteweek is belangrijk voor ReumaNederland, maar het welzijn van alle mensen in Nederland
staat natuurlijk voorop.” Ondertussen wordt er gekeken of de landelijke collecteweek van ReumaNederland
op een later moment kan worden ingehaald.
Wilt u toch graag collecteren voor reuma? Dan kunt u een digitale collectebus aanmaken. U laat de
collectebus heel gemakkelijk rondgaan via e-mail of sociale media. Zo helpt u mee aan een beter leven met
reuma.
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ieder(in)
Wij hebben ons als PGCZ aangesloten bij ieder(in).
Als lid van ieder(in) kunnen wij onze achterban van nog
meer actuele informatie en advies voorzien. Tevens
zullen wij via deze weg de samenwerking met ieder(in)
zoeken om de belangen van onze achterban ook landelijk
onder de aandacht te kunnen brengen. Wij zien als
bestuur uit naar een langdurige en vruchtbare
samenwerking.

Rolstoeldansen
Ons bestuurslid, Margriet, gecertificeerd docent op dit gebied, organiseert in Moordrecht
rolstoeldansen. Als stichting vinden wij beweging en sociale contacten voor mensen
met een beperking of chronische ziekte van groot belang en daarom ondersteunen wij
deze activiteit. Wij willen daarom de mogelijkheid gaan bieden om tegen gereduceerd
tarief deel te nemen aan deze lessen. Zowel mensen in een rolstoel of met een
rollator als fysiek niet beperkte deelnemers zijn welkom en kunnen tijdens deze
lessen gezamenlijk dansen. Iedereen is welkom.
Heeft u interesse om deel te nemen?
Laat u ons dit dan weten via het contactformulier op onze website. Wij zullen in
2020 een kennismaking organiseren waarbij geïnteresseerden een proefles
kunnen volgen. Meer informatie hierover volgt.
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Wmo en mantelzorg
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk
zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met
de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Wat kun je verwachten?
De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. Je kunt hier terecht voor:
 huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
 ondersteuning voor jou als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg
 begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
 beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis
Je vraagt de hulp aan bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente. De hulp kan geleverd
worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste geval regelt de
gemeente de hulp. Soms moet je een eigen bijdrage betalen. Kenmerkend aan de Wmo is dat de
ondersteuning op maat moet zijn. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken wat de situatie is van
degene die hulp vraagt. Daarvoor gaat de gemeente met hem en met jou als mantelzorger in gesprek.
In een zogenoemd keukentafelgesprek komt aan de orde wat je naaste zelf nog kan doen, wat jij of andere
mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan beslist de
gemeente óf en zo ja, welke hulp zij toekent.
De Wmo doet een groter beroep op mantelzorgers dan voorheen. Tegelijkertijd is de gemeente verplicht
om je in je zorgtaken te ondersteunen. Zo kun je bijvoorbeeld een aanvraag doen voor vervangende zorg of
respijtzorg. Dat kan je helpen om overbelasting te voorkomen.
Iedere gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Voor cliënten, maar
ook voor mantelzorgers. De cliëntondersteuner kan je helpen bij het regelen van de juiste hulp.
Voor meer informatie kun je terecht bij je gemeente. Of kijk op www.informatielangdurigezorg.nl.
Bron: mantelzorg.nl
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Blog Yvonne Balvers ‘Bijsluiter’
“Wie ziek is gebruikt vaak medicijnen en daar hoort een bijsluiter bij. Nu heeft dat specifieke stuk
tekst een erg slechte naam. “De bijsluiter? Die lees ik niet want dan durf ik die pillen niet meer
te slikken”. Dat hoor en lees ik regelmatig. Maar een bijsluiter is gewoon de gebruiksaanwijzing:
Hoe werken je medicijnen eigenlijk?
Wat is de overeenkomst tussen een bijsluiter en een Ikea-kastje? Wat is een GIP? En wat heb je
daar als patiënt aan?”
Lees verder op evenyvonne.nl.

Wetsvoorstel ‘resultaatgericht beschikken’
Het wetsvoorstel ‘resultaatgericht beschikken’ is een flinke stap achteruit. Met het wetsvoorstel
resultaatgericht beschikken wil het ministerie van VWS een werkwijze ‘legaliseren’ die een flinke
achteruitgang betekent in de rechtspositie van mensen die hulp nodig hebben uit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Zeven landelijke organisaties van cliënten-, patiënten- en ouderen, waaronder
Ieder(in), willen dat het voorstel van tafel gaat.
Bij resultaatgericht beschikken krijgen aanvragers vaak in vage of algemene bewoordingen een omschrijving
van de hulp of ondersteuning waar ze recht op krijgen. In de praktijk leidt dit tot veel onduidelijkheid,
onzekerheid en juridische procedures over welke hulp er daadwerkelijk geleverd gaat worden.
In hun gezamenlijke reactie op de internetconsultatie over het wetsvoorstel vragen Ieder(in), ANBO, KBOPCOB, Mantelzorg NL, Per Saldo, Patiëntfederatie NL en LOC zich af voor welk probleem dit voorstel voor
resultaatgericht beschikken een oplossing is.
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Zij zien voordelen voor het Rijk, de gemeenten en een dominante rol voor aanbieders. Voor mensen met
een hulpvraag kent dit voorstel fundamentele nadelen. Het verzwakt de positie van de cliënt tijdens de
onderzoeksfase waarvan het belang aanzienlijk toeneemt. En de onzekerheid neemt toe omdat gemeenten
en aanbieders het ondersteuningsplan zonder herbeoordeling kunnen aanpassen.
Het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgt op een reeks
uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. De hoogste bestuursrechter heeft geoordeeld dat deze
werkwijze in strijd is met de algemene rechtzekerheidsbeginselen en mensen die zorg of ondersteuning
nodig hebben onvoldoende duidelijkheid biedt. Met het wetsvoorstel probeert de minister resultaatgericht
beschikken toch mogelijk te maken voor gemeenten. De brede coalitie van cliënten-, ouderen- en
mantelzorgorganisaties vindt dat de minister er niet in slaagt de rechtspositie van mensen met een
hulpvraag daarbij overeind te houden.
Op verschillende punten wordt de praktijk te rooskleurig voorgesteld. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat
met resultaatgericht indiceren ‘optimaal’ kan worden ingespeeld op de ondersteuningsbehoefte. Deze
bewering wordt echter niet onderbouwd en de vele bezwaarprocedures en uitspraken van de Centrale
Raad van Beroep geven een heel ander beeld.
Ook over de situatie in de aanlooptijd tot besluitvorming over dit wetsvoorstel bestaat een te positief
beeld. Veel gemeenten die resultaatgericht indiceren toepassen, hebben hun beleid niet aangepast,
ondanks de heldere uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Alleen mondige burgers die bezwaar
maken, krijgen alsnog een indicatie in uren. Dit heeft het gemeentebestuur in Den Haag bijvoorbeeld zelf in
een raadsbrief aangegeven.
‘Het wetsvoorstel springt lichtzinnig om met de afhankelijkheid van zorgaanvragers ten opzichte van
zorgaanbieders en de gemeente. Dit is een ongelijke positie.’ Dat dit voorstel aanbieders een dominante
rol geeft in de fase waarin de hulpvraag onderzocht wordt, vinden de organisaties onverstandig en
ongewenst. De onderzoeksfase wordt zo een onderhandeling met de aanbieder over welke hulp er
daadwerkelijk geleverd gaat worden. Hierbij komen dan de (financiële) belangen van aanbieders al snel
voorop te staan. Of ze bieden alleen die hulp aan die zij beschikbaar willen stellen. Maatwerk of passende
hulp raken daarmee verder uit zicht.
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Ook maken de organisaties zich grote zorgen over de mogelijkheid voor gemeenten en zorgaanbieders om
de ondersteuning tussentijds aan te passen, zonder herbeoordeling. Dat kan er zomaar toe leiden dat
mensen niet de zorg of ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat de gemeente gaat
bezuinigen of dat de aanbieder te weinig personeel heeft of personeel op vakantie is. De extra flexibiliteit
die de minister hiermee wil bieden komt vooral ten goede aan de aanbieder. Deze aanbodflexibiliteit
vergroot de onzekerheid van cliënten.

Jaarverslag
2019 was voor het
PGCZ een zeer
bewogen jaar.
Ons jaarverslag
staat inmiddels op
onze website en wij
nodigen u van harte
uit deze eens rustig
door te lezen.

Resultaatgericht beschikken staat ook niet los van andere kwetsbaarheden in de dagelijkse praktijk.
Gemeenten (h)erkennen de problematiek van mensen met een levenslange, levensbrede hulpvraag
onvoldoende. Dat leidt tot verkeerde antwoorden op de hulpvraag van mensen. Voor belangrijke zaken als
dagbesteding en begeleiding zal het zeer ingewikkeld en omslachtig zijn om een ‘resultaat’ te formuleren.
Ieder(in), Patiëntfederatie Nederland, Mantelzorg NL, Per Saldo, KBO-PCOB, ANBO en LOC doen de
gezamenlijke oproep om het wetsvoorstel in te trekken.

Uw input is nodig!
Voor het PGCZ is belangenbehartiging één van de belangrijkste bezigheden.
Wij monitoren continu wat er leeft bij de achterban en welke invloed beslissingen hebben op onze
kwetsbare doelgroep. Hierin worden wij gesteund door lokale politieke partijen die naar aanleiding van door
ons verstrekte informatie zaken op de politieke agenda zetten als daar aanleiding toe is.
Hiervoor is het van groot belang dat wij informatie en vragen van onze achterban ontvangen. Op dit
moment ontvangen wij graag uw vragen, opmerkingen en, desgewenst anonieme, ervaringsverhalen over
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, passend onderwijs en de inrichting van de openbare ruimte met
betrekking tot toegankelijkheid voor mensen met een beperking, zoals bushaltes, speeltuinen et cetera.
U kunt uw vragen, opmerkingen en ervaringsverhalen met ons delen via ons contactformulier op onze
website of per e-mail.
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Trottoirs De Jonge Veenen

In nieuwbouwwijk De Jonge Veenen in Moerkapelle zijn in een gedeelte van de straten de tegels in de
trottoirs vervangen door beplanting. Wij vinden dit een onveilige situatie voor diverse groepen
weggebruikers waaronder mensen met een beperking die met hulpmiddelen zoals rolstoel en scootmobiel
de rijbaan moeten delen met het overige verkeer.
In 2019 hebben wij deze situatie besproken met wethouder Jan Willem Schuurman en hem
gevraagd deze onwenselijke inrichting van de openbare ruimte aan te passen. Begin februari kregen
wij een reactie vanuit de afdeling Beleid en Beheer Openbare Ruimte welke u hieronder kunt lezen.
“Aan de Binnenroede, Voorzoom, Potroede, Achterzoom en Buitenroede is er gekozen voor een
inrichting van de openbare ruimte die anders is dan standaard wordt toegepast. Reden om hier een
andere inrichting toe te passen komt voort uit de ligging van dit stuk woongebied en de wens om
meer groen toe te voegen aan het straatbeeld.
De woonvelden liggen aan de rand van de wijk en zullen daardoor hoofdzakelijk met
bestemmingsverkeer te maken hebben. Doorgaand verkeer zal vooral gebruik maken van Bovenas en
Koningsspil om de wijk te betreden of verlaten. Hierdoor zal er minder verkeer gebruik maken van
Binnenroede, etc.
Om die reden is bedacht om de straat een veel informeler, smaller karakter te geven waarbij er
geen stoep is voorzien en er ook geen parkeervakken zijn gemaakt en de verschillende gebruikers
dus samen de ruimte delen. Er is dus een soort erf gemaakt, waarbij verblijven belangrijker is dan
verplaatsen. De voetganger en fietser zijn de baas en de auto dient zich aan te passen.
Door geen stoepen te realiseren was er ruimte om meer groen te realiseren.
In eerste instantie was het dan ook de bedoeling om de strook aan de bovenzijde in te richten met
bomen. Dat bleek toch niet mogelijk waarna er gekozen is voor laag groen.
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Al met al is er een straatprofiel gemaakt dat past bij het dorpse karakter van de wijk en het
bestemmingskarakter van de straat zelf.
Het profiel is optisch versmald door het toepassen van een donkere strook aan weerszijde van de rijloper.
Het divers gebruik vraagt om bijbehorend gedrag waarmee het niet gevaarlijk hoeft te zijn.”
Deze reactie heeft bij ons meerdere vragen opgeroepen en wij leggen ons hier dan ook niet zomaar bij
neer. We zullen hierover op korte termijn een reactie sturen aan de wethouder. Als u hieromtrent
opmerkingen en/of vragen heeft ontvangen wij die graag via het contactformulier op onze website. Wij zullen
deze dan meenemen in onze reactie naar de wethouder.

Zuidplas in Beweging
Als stichting vinden wij het van groot belang dat er voldoende mogelijkheden zijn in de gemeente Zuidplas
voor mensen met een beperking om deel te nemen aan beweeg- en sportactiviteiten. Wij zijn de afgelopen
periode met diverse organisaties in contact gekomen die hetzelfde doel nastreven. Het lijkt ons daarom
goed om met deze organisaties de handen in één te slaan en te proberen gezamenlijk dit doel te
realiseren. Hiertoe hebben wij het initiatief genomen door een overleg te organiseren met al deze
organisaties aan tafel. Door de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben wij dit overleg
helaas moeten afgelasten. Zodra dit weer mogelijk is zullen wij dit overleg alsnog organiseren. Indien u aan
dit overleg wilt deelnemen kunt u ons dit laten weten via het contactformulier op onze website.
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Wet langdurige zorg voor rolstoel of
scootmobiel
Per 1 januari 2020 is de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel,
veranderd voor veel mensen die in een instelling wonen. Als je in een instelling woont zonder behandeling,
kun je hiermee te maken krijgen. Het hulpmiddel wordt voortaan verstrekt vanuit de Wet langdurige zorg
en niet langer vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Voor mensen die thuis wonen en hun Wlz-zorg ontvangen in de vorm van een persoonsgebonden budget,
volledig pakket thuis of modulair pakket thuis verandert er ook niets. Hun hulpmiddelen krijgen zij via de
Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit geldt ook voor de groep mensen die wonen in kleinschalige
woonvormen.
Het doel van de verandering is om de financiering en verstrekking van hulpmiddelen te vereenvoudigen. Nu
zijn er teveel verschillende en onoverzichtelijke regelingen.
Gemeenten, aanbieders en zorgkantoren moeten over deze verandering tijdig goede informatie geven die
helder maakt wat dit voor mensen persoonlijk betekent.
Meer informatie over de verstrekking en betaling van hulpmiddelen vanuit de Wlz vind je op
https://www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen/vanaf-2020/hulpmiddelenzorg-wlz.
Als je vragen hebt over deze verandering of als je problemen hebt bij het regelen of de verstrekking van
hulpmiddelen kun je ook terecht bij het Juiste Loket: www.juisteloket.nl.
Bron: Reuma Magazine
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Strengere eisen voor Groene Hart Hopper:
kwaliteit moet omhoog
Het contract voor de Groene Hart Hopper wordt voorlopig met slechts een jaar verlengd. De vervoerders
wilden er twee jaar bij.
De vijf betrokken gemeenten draaien de Groene Hart Hopper de duimschroeven aan omdat ze willen dat de
kwaliteit van het Wmo-vervoer al in mei beter is.
De regiogemeenten dragen dit jaar samen 2,2 miljoen euro bij, een stijging van 322.000 euro. De nieuwe
overeenkomst heeft ook geleid tot een tariefsverhoging van 16,7 procent om de organisatie, die financieel
wankel wordt genoemd, staande te houden en de kwaliteit te verbeteren.
Afgesproken is dat die in drie maanden tijd aanzienlijk beter moet, anders gaat het boetebedrag met 20
procent omhoog. Onder de vlag van hoofdaannemer Connexxion wordt het collectief vraagafhankelijk
vervoer (CCV) uitgevoerd door Personenvervoer Wegman, het doorgestarte bedrijf van Taxi Wegman dat
vorig jaar failliet ging.
De nieuwe vervoersovereenkomst die de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard,
Waddinxveen en Zuidplas met Connexxion Mobility Services en Personenvervoer Wegman hebben gesloten
geldt tot en met 31 juli volgend jaar. Dit meldt de gemeente Waddinxveen.
De Groene Hart Hopper rijdt op afroep en krijgt regelmatig kritiek, vooral op de wachttijden. De Goudse
cliëntenraad klaagde daar in oktober nog over.
Bron: AD – Alphen aan den Rijn - Bert Woudenberg 02-03-20
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Meldpunt ieder(in)
Heb je een vraag of probleem met betrekking tot je beperking? Stuit je bijvoorbeeld op problemen bij je
aanvraag van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of stuit je op een ander probleem dat je
belemmert om gewoon als ieder ander mee te kunnen doen? Sinds januari 2020 kun je terecht bij het
Meldpunt ieder(in).
Het meldpunt van Ieder(in) is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 085 – 400 70 22, op:
– dinsdag en donderdag tussen 9 – 12 uur en 14 – 16 uur
– vrijdag tussen 9 – 12 uur.
Je kunt het meldpunt ook mailen: meldpunt@iederin.nl
De medewerkers van het Meldpunt ieder(in) helpen je verder op weg. Ze zijn goed op de hoogte van de
wet- en regelgeving. Ze weten goed welke rechten je hebt (en welke niet) en bij welke instantie je moet
aankloppen.
Ieder(in) registreert alle vragen en problemen die bij het meldpunt binnenkomen. Zij doen dat volgens de
regels van de privacywet (kan ook anoniem). Knelpunten en problemen die mensen in het dagelijks leven
tegenkomen, zijn voor ieder(in) belangrijke signalen. Deze signalen gebruiken zij anoniem in hun lobby. Je
kunt het meldpunt daarom ook bellen als je alleen iets wilt melden.
Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op
maat en ze moeten vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Het
meldpunt van Ieder(in) staat daarom open voor vragen en signalen met betrekking tot alle
levensterreinen.
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Uit het leven gegrepen
Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas deelt op de website ervaringsverhalen, zowel positief
als negatief.

Chronische strijd
Elke ochtend opstaan met intense pijn. De hele dag een continue strijd met je lichaam. Je
verstand wil van alles, gevoed door wilskracht, schuldgevoel en zelfs schaamte. Maar elk
project, groot of klein, resulteert in een diepe en pijnlijke teleurstelling. Dit alles is voor
buitenstaanders en zelfs je directe omgeving niet aan je te zien en dat resulteert niet
zelden in onbegrip en ongeloof. Daardoor pak je toch maar weer een project op. En daar is
de volgende diepe en pijnlijke teleurstelling. Die vicieuze cirkel geeft je het gevoel opgesloten
te zitten in een kamer zonder deuren. Accepteren doe je het niet. Vroeger kon je immers
alles aan. De strijd, de continue strijd put je uit. 's Avonds ga je naar bed met heel veel pijn,
verdriet en volkomen uitgeput. Je verstand zegt dat het morgen wellicht beter zal gaan.
De volgende ochtend word je wakker. En? Intense pijn en doodmoe! Meteen weer die diepe
teleurstelling en verdriet. Weer een nieuwe dag. Weer een nieuwe strijd!

Anoniem
Wilt u ook uw verhaal of ervaring delen? Waar loopt u tegenaan? Dan kunt u gebruik maken van het
contactformulier of uw verhaal per e-mail aan ons sturen.
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'Heel Zuidplas Helpt'
Extra aandacht voor ouderen en kwetsbare mensen
Door de maatregelen die genomen worden om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan,
worden ouderen en kwetsbaren minder bezocht. Ook het deelnemen aan sociale activiteiten wordt door de
nieuwe maatregelen beperkt. Hierdoor kunnen gevoelens van eenzaamheid ontstaan of toenemen. Een
telefoontje, een beetje aandacht en een luisterend oor, kan dan heel erg welkom zijn. Ook hulp bij
boodschappen kan nu soms nodig zijn.
Kom je in je (net)werk mensen tegen die vanwege het coronavirus niet meer de deur uit kunnen en
behoefte hebben aan een telefoontje? Vul dan de naam en het telefoonnummer in via deze link. Wij zorgen
ervoor dat deze persoon wordt gebeld door een vrijwilliger.
Is er hulp nodig bij het doen van boodschappen? Dan kun je deze hulp aanvragen via
www.inwonersvoorelkaar.nl.
Heeft u hulp nodig of wilt u hulp bieden dan kunt u dit ook melden via het contactformulier op onze website.

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen, en bent u nog geen vriend van de stichting? Meld u zich dan
kosteloos en vrijblijvend aan via de onderstaande button! U ontvangt dan automatisch onze nieuwsbrief.

 IK WORD VRIEND VAN DE STICHTING
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Algemene informatie
Stichting Platform Gehandicapten & Chronisch zieken Zuidplas
Website:
E-mailadres:

https://pgczuidplas.nl/
info@pgczuidplas.nl

K.v.K. nummer 41174236

Contactinformatie
Correspondentieadres:

Beatrixlaan 58
2751 XZ MOERKAPELLE

Telefoonnummer:

06-53 70 51 07

E-mailadres:

bestuur@pgczuidplas.nl

Social Media
https://www.facebook.com/PGCZuidplas/
https://twitter.com/pzuidplas

