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Voorwoord van de voorzitter 
 

De wereld is veranderd. Dat merken we natuurlijk 

iedere dag.  

Maar sommige veranderingen zorgen voor verwarring. 

En verwarring zorgt vaak voor achterdocht en boosheid. 

Zo kregen veel mensen in de eerste week van februari te 

horen, dat zij uitsluitend nog gebruik mogen maken van de 

taxi als zij een medisch mondkapje dragen type II of type IIa. 

En dat dus alle aangeschafte mondkapjes om verspilling van 

grondstoffen tegen te gaan alleen nog gebruikt mochten 

worden op andere plekken zoals winkels. 

Dit riep veel vragen op. De mensen hadden namelijk een jaar 

lang te horen gekregen dat zij géén medische mondkapjes 

mochten aanschaffen, omdat die uitsluitend voor medisch 

personeel zou zijn. En waren die kapjes dan echt beter dan de 

soms uitstekende stoffen versies waar je zelfs nog een extra 

bescherming in kunt aanbrengen? 

 

In het begin waren er simpelweg niet genoeg medische 

mondkapjes. Nu zijn ze er volop en men heeft besloten dat zij 

veiliger zijn. Ook hoeft een chauffeur niet te controleren of 

een stoffen kapje nu wel of niet aan de eisen voldoet. 

De medische mondkapjes van de bovengenoemde types zijn 

de nieuwe standaard voor taxivervoer. 

In winkels zijn ze niet altijd te koop. Op internet echter zo veel 

en zo vaak, dat je door de bomen soms het bos niet meer ziet. 

Kijk dus gewoon of u er een aanbieder tussen ziet, waarvan u 

weet dat het bedrijf betrouwbaar is en bestel daar.  

Kleine richtlijn: hoe meer tegelijk bestelt, des te goedkoper. 

Meestal is de kleinste verpakking 50 stuks en dan komt het 

bedrag zo rond de € 9,00 uit. 
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Meer informatie vindt u in een apart stukje hierover in deze 

(K)Letskrant. 

 

Wij krijgen veel vragen over spatschermen ter vervanging van 

mondkapjes. Daar kunnen we kort over zijn: besmettingen 

vinden vooral plaats via kleine druppeltjes in de lucht. Daar 

doet een spatscherm helemaal niets tegen tenzij in 

combinatie met een mondkapje. Er is een kleine groep 

mensen die om medische redenen geen mondkapje kan 

dragen. Die kunnen een papier bij zich dragen met daarop 

kleine uitleg. Een enkele longarts wil ook nog wel een 

algemene verklaring geven, maar in principe geven artsen 

geen verklaringen omdat ze dan hun beroepsgeheim 

schenden. Persoonlijk vind ik dat in dit geval nogal onhandig, 

maar regels zijn regels. En bedenk: voor bijna iedereen is een 

mondkapje wennen, maar de meeste mensen ontdekken 

binnen een uur dat zij uit onwennigheid gewoon raar gingen 

ademen met een mondkapje op en dat het uiteindelijk 

allemaal meeviel. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Maar 

die uitzonderingen hadden weinig moeite met zo’n zelf 

ingevulde verklaring alsnog mee te mogen in de taxi. 

 

Dit stukje is geschreven op 9 februari. En in de laatste paar 

dagen kregen we opeens een extra uitdaging: hoe kom je 

met een rollator, rolstoel, blindenstok of scootmobiel door de 

sneeuw naar de winkels? Kort antwoord: dat lukt bijna 

nergens. Ik hoop dus voor u, dat u net als ik voor een aantal 

dagen boodschappen had ingeslagen. 

In de loop der dagen zal op steeds meer plekken gezorgd 

worden dat de toegankelijkheid wat beter wordt en dan zal 

een deel van deze pechvogels gewoon weer naar de winkels 

kunnen. Maar dat geldt vooral voor mensen met een 

scootmobiel: die kan sneller en makkelijker verplaatsen dan 
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vele andere hulpmiddelen. Alle anderen zullen wel eventjes 

afhankelijk blijven van anderen voor hun boodschappen en 

dergelijke.  

Ik hoop voor iedereen, dat dat in orde komt.  

 

En verder ga ik net als de rest van Nederland afwachten of 

die rare, maar bijzondere, tocht der tochten gereden gaat 

worden of niet. 

Als dit blad verschijnt, weet u dat hoogstwaarschijnlijk al. 

Maar ik moet gewoon nog even nieuwsgierig blijven. 

 

Wees allemaal voorzichtig en aanvaard hulp als dat nodig is. 

Bel eventueel met ZamenEen om te vragen of iemand kan 

helpen. Het telefoonnummer is 088 – 28 02 802. Daar kan men 

ook gewoon een luisterend oor bieden en daar kunt u ook uw 

hulp aanbieden. 

 

Veel leesplezier in deze uitgave. 

 

Judy Koopman, voorzitter 
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Agenda 
 

Activiteiten van Stichting Onder Dak 
 

OMSTANDIGHEDEN VERANDEREN MOMENTEEL HEEL SNEL. 

WIJ KUNNEN DUS ABSOLUUT NIET VOORSPELLEN WANNEER 

ACTIVITEITEN WEER VAN START KUNNEN EN MOGEN GAAN. 

DAAROM HIERONDER ALLEEN WAT UITLEG OVER ONZE ACTIVITEITEN ZONDER DAT WE U 

KUNNEN VOORSPELLEN WANNEER ALLES WEER BEGINT. 

AANMELDEN KUNT U ZICH IN IEDER GEVAL WEL BIJ ALLE CONTACTPERSONEN VAN DE 

WERKGROEPEN. DAN BENT U VERZEKERD VAN EEN PLEKJE ZODRA WE WEER IETS KUNNEN 

OPSTARTEN. 

 

Attentie: de Pas van Dronten is voor iedere bewoner 

van onze gemeente. Mensen met een laag inkomen 

komen in aanmerking voor een tegoed op deze pas, 

waarmee bij vele winkels en organisaties betaald kan 

worden. Stichting Onder Dak is aangesloten bij de Pas 

van Dronten. Daarom kan een cursus of deelname aan 

een activiteit betaald worden via deze pas, mits u in 

aanmerking komt voor een tegoed op deze pas. 

De contactpersonen van de werkgroepen kunnen u 

hier meer over vertellen. www.pasvandronten.nl 

http://www.pasvandronten.nl/
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Computerlessen 

 

De lessen zijn voor mensen met allerlei soorten 

beperkingen. 

Onze  (blinde) leraar is van heel veel 

hulpmiddelen op de hoogte en heeft mensen met heel 

uiteenlopende beperkingen kunnen helpen. Een handicap is 

bijna nooit een reden om niet op een computer te kunnen 

werken. 

Snelheid van de lessen wordt aangepast aan de behoefte 

van de cursisten. 

Kosten: € 30,- voor 10 lessen. Als de groep heel klein is, kan er 

soms sneller gewerkt worden en dan worden er minder lessen 

gegeven en wordt er ook minder in rekening gebracht. 

 

Wij geven niet alleen les in Windows, maar ook cursussen over 

iPad of iPhone. 

Als u dus meer wilt leren over Windows, iPad of iPhone, geef u 

dan snel op bij het secretariaat (secretaris@onderdak.nl),  

want meer dan vier personen laten wij niet toe in de les.  

Bij te veel aanmeldingen hanteren we een wachtlijst.  

Wij nemen dan contact op zodra weer een cursus van start 

gaat. 

We combineren NOOIT cursisten die niet met hetzelfde 

besturingssysteem willen leren werken, want dat zou alleen 

maar verwarrend zijn. 

Informeer dus gerust naar de mogelijkheden bij Paul. 

Bel dus met 06 – 45 52 64 01 of mail naar 

pam.otter@gmail.com.  

 

mailto:secretaris@onderdak.nl
mailto:pam.otter@gmail.com
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Scootmobiel- en fietsclub 
 

De groep maakt gezamenlijk tochtjes in de 

omgeving zolang het weer het toelaat. We 

gaan komend voorjaar weer starten en daar 

kun je je vast voor opgeven, hoewel in 

principe opgeven niet nodig is. Maar als je je 

aanmeldt, weet je in ieder geval zeker dat je een berichtje 

krijgt zodra de tochten weer starten.  

Er rijden gediplomeerde verkeersregelaars mee op de fiets, 

zodat veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd is. 

Een enkele keer gaat de groep per bus naar een andere 

locatie om daar de dag door te brengen.  

De tochten worden gehouden op de laatste zaterdag van de 

maand. 

Verzamelen om 13.15 uur bij De Ark. 

Tussen de georganiseerde tochten door kunnen de 

deelnemers uiteraard ook onderling afspraken maken om er 

lekker tussenuit te gaan.  

De gezamenlijke tochten kosten normaal € 5,- per keer, 

inclusief een kopje koffie of thee onderweg met iets lekkers 

erbij. Zolang bezoekjes aan een restaurant nog niet mogelijk 

zijn, hoeven de deelnemers niet te betalen. 

De tochtjes die mensen tussendoor maken kosten uiteraard 

nooit geld, want dan wordt het aan de deelnemers zelf 

overgelaten om eventueel voor drinken te zorgen. 

Aangezien wij fietsen en scootmobielen combineren, is het 

mogelijk voor het hele gezin om gezellig aan te sluiten. 
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Een scootmobiel- en fietsclub heeft nooit te veel deelnemers, 

dus sluit u bij ons aan als u houdt van lekker rondrijden met 

fiets of scootmobiel. 

Meer informatie is te verkrijgen bij Lilian op tel.: 06 - 29 45 99 35. 

Wij zouden ook heel graag groepen vormen in Swifterbant en 

Biddinghuizen. 

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van deze 

mogelijkheid, neem dan contact op met onze 

vertegenwoordigers in deze dorpskernen t.w. Leo in 

Biddinghuizen (06 – 54 65 53 09) en/of Mariska in Swifterbant 

(06 – 24 46 40 45).  

Zodra we voldoende mensen bij elkaar hebben, gaan wij ook 

daar van start. 

 

Teken- en schilderlessen 
 

Zodra er weer aanmeldingen binnen zijn, wordt gekeken 

wanneer de volgende cursus start. 

Opgeven en extra informatie over de start van een nieuwe 

cursus en data worden geregeld via Joke, tel.: 31 79 26. 

Jan Reijmerink start zelf ook regelmatig nieuwe groepen via zijn 

Pauzegebouw en daarom kunt u die informatie terugvinden bij de 

activiteiten van andere organisaties hieronder. 

Tijdens de crisis geeft Jan ook regelmatig minicursussen via 

Facebook: https://www.facebook.com/jan.reijmerink. 

Blijf bezig en geef u op bij ons of bij hem zodra het weer kan 

en mag. 

 

https://www.facebook.com/jan.reijmerink
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Onder Dak algemeen 
U bent van harte welkom om eens te komen kijken bij onze 
werkgroepen zoals de voorlichtingsgroep, BTB-groep, 
Scholenproject, et cetera.  
Wij hebben ook een actieve groep mensen die zich vooral bezighoudt 
met het beleid van de gemeente Dronten op het gebied van het 
Sociaal Domein. Ook hier bent u als vrijwilliger van harte welkom. 
Meer informatie kunt u krijgen bij Judy op tel. 31 49 51. 

 

Leszwemmen voor kinderen met een beperking 

 

 

 

 

Kinderen met een beperking vanaf 6 jaar 

kunnen zwemles krijgen bij De Kemenade in 

Dronten.  

Er zijn drie groepen. De lessen worden gegeven;  

- op maandagavond van 18.00 tot 18.30 uur,  

- op woensdagavond van 18.00 tot 18.30 uur en  

- op zaterdagochtend van 7.00 tot 7.30 uur. 

De groep bestaat uit maximaal 6 kinderen, die in een 

prikkelarme omgeving leren vertrouwd te raken met het water 

en tevens leren zwemmen. Veel van onze zwemkinderen 

hebben zelfs binnen een redelijke tijd zwemdiploma’s 

gehaald.  

Kosten: € 65,- per kwartaal. 

Aanmelding: Joke, telefoonnummer 31 79 26. Informatie kan 

ook worden gevraagd via dit telefoonnummer of per e-mail 

kinderzwemmen@onderdak.nl. 

 

mailto:kinderzwemmen@onderdak.nl
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Zwemmen voor volwassenen 

 

Zwemmen voor volwassenen onder leiding van een 

fysiotherapeut op medisch advies moet gaan oefenen 

of zwemmen in extra verwarmd water.  

Het warmwaterzwemmen vindt plaats op 

woensdagmorgen en de watertemperatuur is dan ongeveer 

32 graden. De oefeningen worden gedaan onder 

begeleiding van een fysiotherapeut. Vrijwilligers bieden, waar 

nodig en gewenst, ondersteuning bij uit- en aankleden, 

verplaatsen naar en van het zwembad en in het water (dit 

laatste is erg prettig als u wat onzeker bent in het water). 

Vooral mensen met rugproblemen of een spierziekte of zij die 

moeten revalideren hebben hier veel baat bij. Dat komt 

omdat het in het water gemakkelijker is de spieren en 

gewrichten te bewegen zonder extra belasting. Het is niet 

noodzakelijk om te kunnen zwemmen. 

Het begeleid zwemmen vindt plaats in het ondiepe gedeelte 

van het bad, waar u gewoon kunt staan.  

Wilt u meedoen, maar heeft u al fysiotherapie via een andere 

fysiotherapeut? U kunt dan gewoon bij ons meedoen!! Enige 

verschil is, dat Stichting Onder Dak dan de kosten van de 

fysiotherapeut betaalt in plaats van de 

ziektekostenverzekering. Iedereen krijgt dus af en toe die extra 

aandacht van de fysiotherapeut. 

Niets zo fijn als in rustig tempo oefenen in lekker warm water. 

Aanmelding en informatie bij Joke, telefoonnummer 31 79 26. 
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Activiteiten van andere organisaties 
 

Ook voor deze activiteiten geldt dat niemand weet wanneer 

zij weer opgestart kunnen en mogen worden. 

Bellen of mailen naar de desbetreffende organisaties is altijd 

mogelijk. 

 

SPGF (Stichting Paardrijden Gehandicapten Flevoland) 

 

Stichting Paardrijden Gehandicapten 

Flevoland (SPGF) organiseert paardrijlessen 

voor mensen met een beperking. 

Dit vindt plaats in de Manege aan de Zuid 30 

in Dronten. 

Er worden lessen gegeven: 

- op donderdagavond van 19.00-20.00 uur en  

- op zaterdagmorgen van 9.00-11.00 uur. 

Kosten: € 60,- per kwartaal. 

Ook organiseren ze huifkartochten voor groepen. 

Website: www.spgf.nl 

Informatie: info@spgf.nl  

of bij Ton, tel.: 06 - 14 44 49 16. 

 

mailto:info@spgf.nl
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Inloophuis ‘De Herberg’ 

 

 

 

Maaltijden: 

Deze worden gehouden op de eerste en derde zondag van 

iedere maand vanaf 13.15 uur in het Denksportcentrum aan 

de Oost 52 in Dronten. Aanmelden op woensdag in de week 

voorafgaand aan de maaltijd op tel.: 06-25 26 57 20 vanaf 

10.00 uur. 

Openingstijden inloop: 

• Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur (Ludgeruskerk) 

• Woensdag van 14.30 tot 17.00 uur (Denksportcentrum 

van ‘De Woonark’, De Oost 52, Dronten) 

• Donderdag van 14.30 tot 17.00 uur Denksportcentrum 

(let op: dit is een gewijzigde locatie) 

Secretariaat: 33 84 20 

E-mail:  secretariaat@herbergdronten.nl  

Website: www.herbergdronten.nl 

 

ActiveringsCentrum (AC)  

Locatie: Hogerhuis 10, 8251 LZ Dronten 

Inloop: 

• op maandag van 9.00 – 20.00 uur,  

• op dinsdag van 9.00 – 17.00 uur,  

• op woensdag van 9.00 – 21.00 uur,  

• op donderdag van 9.00 – 17.00 uur,  

• op vrijdag van 9.00 – 21.00 uur en  

• op zaterdag van 9.00 – 17.00 uur. 

mailto:secretariaat@herbergdronten.nl
http://www.herbergdronten.nl/
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Op maandag, woensdag en vrijdag is er tevens een warme 

maaltijd verkrijgbaar. 

Op maandag zijn de kosten € 2,50 voor een maaltijd en op 

woensdag en vrijdag zijn de kosten voor een maaltijd € 3,50. 

 

Om deel te nemen aan activiteiten heb je een CIZ-indicatie 

nodig.  

 

Aan sommige activiteiten zit een kleine bijdrage verbonden. 

De koffie en thee kosten € 0,20.  

Kijk voor meer informatie op www.kwintes.nl. 

 

Telefoonnummer van het AC is 0321 - 74 40 22 en u kunt bellen 

van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.30 uur. 

 

Rijbewijskeuringen 

 

www.rijbewijs-keuring.com 

 

OP DIT MOMENT HEEFT HET CBR ZIJN ACHTERSTAND WEGGEWERKT!!  

DIT BETEKENT VOOR U DAT U WORDT GEADVISEERD NIET EERDER DAN 4 

MAANDEN VOORDAT UW RIJBEWIJS VERVALT TE STARTEN MET HET INVULLEN 

VAN UW GEZONDHEIDSVERKLARING.  

 

Deze Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de gemeente of 

via www.mijn.cbr.nl.  

U logt in via uw DigiD en u betaalt dit via iDEAL.  

http://www.kwintes.nl/
http://www.rijbewijs-keuring.com/
http://www.mijn.cbr.nl/
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Indien u de Gezondheidsverklaring via het internet invult, krijgt 

u in ditzelfde programma uw keuringsverslag (even goed 

controleren).  

Deze moet u uitprinten en meenemen naar de keuring.  

Het keuringsverslag wordt uitsluitend door de keuringsarts 

ingevuld!!  

De eerstvolgende keuringen zijn op:  

• 10 maart, 23 maart,  

• 14 april,  

• 12 mei en  

• 25 mei.  

De keuring op 27 april vervalt vanwege Koningsdag. 

Voor informatie of een afspraak belt u: 

06 – 20 67 01 05 of 06 -10 32 95 60  

op werkdagen tot 17.00 uur.  
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Alzheimer Café Dronten 

 

Wanneer? De tweede woensdag van elke maand. 

Hoe laat? De zaal is open vanaf 19.00 uur.  

Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. 

Alle thema’s zijn te vinden op de website:  

https://www.alzheimer-

nederland.nl/regios/flevoland/alzheimer-cafe-dronten. 

Waar? De Meerpaal, De Rede 80. 

Contactgegevens Alzheimer Café Dronten: 

Telefoon: 06 – 20 49 04 10 

e-mail: alzheimerdronten@gmail.com 

Twitter: www.twitter.com/acdronten 

Website: www.alzheimercafedronten.nl 

 

Diabetescafé 

Deze bijeenkomsten werden altijd 

gehouden in De Pionier, De 

Redepassage 18, 8254 KD Dronten. 

Zoals u misschien wel gemerkt zult 

hebben, is deze locatie gesloten. Tevens zijn er ook nog 

geen nieuwe data, maar u kunt altijd contact opnemen via 

de e-mail met Monique Baartman, Trijntje Hartman en Inge 

Verlaan. E-mail: dvnflevoland@gmail.com 

Als u liever belt, mag u bellen met ons secretariaat en dan 

wordt het daar zo spoedig mogelijk voor u uitgezocht:  

06 – 24 46 40 45. 

 

Diabetescafé 
Flevoland 

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/flevoland/alzheimer-cafe-dronten
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/flevoland/alzheimer-cafe-dronten
mailto:alzheimerdronten@gmail.com
http://www.twitter.com/acdronten
http://www.alzheimercafedronten.nl/
mailto:dvnflevoland@gmail.com
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Pauzegebouw 

 

Jan Reijmerink geeft regelmatig teken- en schilderlessen voor 

beginners - leren waarnemen: 

Kosten voor deze lessen zijn:10 lessen voor € 100,- inclusief 

materiaal. 

 

Meer info: drontywood@hotmail.com of via de website 

http://www.janreijmerink.nl/pauzegebouw/ 

 

 

 

mailto:drontywood@hotmail.com
http://www.janreijmerink.nl/pauzegebouw/
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Blad digitaal. 
 

De (K)Letskrant wordt vooral op 

papier gelezen. 

Toch zitten er veel voordelen aan de 

digitale versie. 

Minder oud papier bijvoorbeeld.  

Maar ook de mogelijkheid om de 

bladzijde op het beeldscherm groter te maken. 

Hierdoor kunnen veel mensen het blad weer lezen, nadat de 

lettertjes te klein waren geworden. 

Er is een grote groep mensen, die het blad al digitaal 

ontvangen. Gewoon via hun mailadres. Ook handig als je 

verhuist binnen onze mooie gemeente en het blad wilt blijven 

lezen. Het woonadres verandert wel, maar het mailadres blijft 

meestal gelijk. En dat scheelt dus weer een berichtje naar 

onze secretaris met een adreswijziging. 

 

Als u door al deze voordelen enthousiast bent geworden en 

het blad voortaan liever per mail ontvangt, stuur dan 

simpelweg een mailtje naar secretaris@onderdak.nl waarna 

wordt geregeld dat u voortaan het blad digitaal krijgt. 

Uiteraard kunt u dit ook regelen via onze website via 

https://onderdak.nl/kletskrant/.  

Ook handig om door te sturen naar anderen als u denkt dat zij 

ook geïnteresseerd zouden kunnen zijn. 

 

Help ons mee de papierberg te verkleinen (en ook onze 

kosten te verlagen) en meld u aan voor de digitale versie van 

ons blad. 

 

Alvast bedankt. 

mailto:secretaris@onderdak.nl
https://onderdak.nl/kletskrant/
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Leszwemmen voor kinderen 
 

 

 

 

Stichting Onder Dak heeft al vele jaren de werkgroep 

Kinderzwemmen. 

 

Deze werkgroep verzorgt in zwembad De Kemenade het 

leszwemmen voor kinderen met een beperking.  

Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met het 

reguliere zwemmen in groepsverband. Dit kunnen kinderen zijn 

met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.  

Het kind wordt door ons aangemeld bij De Kemenade via 

Joke de Bruin (0321 31 79 26 of per mail 

jokedebruin99@gmail.com  en De Kemenade gaat kijken of er 

plaats is in de groep. Soms is er nog een wachtlijst, maar dat 

legt Joke uit bij het eerste contact.  

De zwemlessen worden uiteraard door 

professionals gegeven. 

 

Er zijn zwemlessen op maandagavond, woensdagavond en 

ook op zaterdagochtend.    

De lessen worden gegeven in kleine groepjes van maximaal 6 

kinderen.  

Ze krijgen extra aandacht en er wordt uiteraard rekening 

gehouden met hun beperking. 

 

De lessen worden gehouden in het zwembad van De 

Kemenade in Dronten. Dit zwembad is klein, maar daardoor 

heel fijn voor deze kinderen. Geen overbodige prikkels van 

buitenaf.  

mailto:jokedebruin99@gmail.com
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Het proefzwemmen en afzwemmen wordt gedaan in De 

Koploper in Lelystad. Dit zwembad wordt dan speciaal 

afgehuurd.  

Het proefzwemmen in dit zwembad is om het kind te laten 

wennen en daarna wordt er op een andere dag 

afgezwommen. 

 

De ouders of verzorgers van deze kinderen zijn hier tevreden 

over. Het is een feestje als deze kinderen een zwemdiploma A 

halen.  

Sommige kinderen gaan dan zelfs verder naar B of zelfs C. 

Stichting Onder Dak en De Kemenade hopen dit nog vele 

jaren te verzorgen voor deze kinderen. 
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Zelf belasting invullen wordt steeds iets 

makkelijker. 
 

 
 

Tegenwoordig staat de meeste informatie al op het 

aangifteformulier van de Belastingdienst.  

Althans, als je in staat bent om zelf via de computer aangifte 

te doen. 

Er zijn natuurlijk altijd tips en trucs, die mensen niet kennen. 

Bijvoorbeeld wat je wel en niet mag aftrekken als extra 

ziektekosten. 

Extra informatie hierover kunt u via deze link zelf rustig nalezen: 

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/ 

 

Als u niet in staat bent om zelf uw aangifteformulier in te 

vullen, zijn er meerdere plekken waar men u kan helpen.  

De ouderenbonden en vakbonden helpen bijvoorbeeld als u 

lid bent van een van deze organisaties.  

Natuurlijk kunt u ook de belasting laten invullen door een 

belastingadviseur. Die moet uiteraard wel betaald worden. 

 

De aftrek bijzondere ziektekosten is soms een hele teleurstelling 

voor mensen. Vroeger viel daar letterlijk alles onder dat met 

ziektekosten te maken had; tot en met de premie van de 

ziektekostenverzekering aan toe. Helaas is het tegenwoordig 

veel beperkter. 

https://meerkosten.nl/belastingvoordeel/
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En dan is het moeilijk om boven de grens uit te komen 

waarboven je pas mag gaan aftrekken. 

 

Wie invult via de computer, hoeft niet zelf uit te rekenen of het 

wel of niet boven de grens uitkomt. Dat regelt het programma 

van de Belastingdienst zelf. 

 

Kijk eens op bovengenoemde link en wie weet, komt u 

hierdoor alsnog op ideeën voor aftrekposten. 

 

Succes. 
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Nieuwe regels taxivervoer met mondkapjes. 
 

Vanaf maandag 8 februari is het verplicht om tijdens elke 

taxirit (regiotaxi, ziekentaxi en Valys) een medisch mondkapje 

te dragen (type II of IIR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze mondkapjes zijn vrij verkrijgbaar, bijvoorbeeld via 

internet.  

Het is niet meer toegestaan om een zelfgemaakt of stoffen 

mondkapje te gebruiken in de taxi. Als de chauffeur twijfelt of 

u het juiste mondkapje draagt, dan mag hij besluiten u niet te 

vervoeren.  

Mocht het voor u om medische redenen niet mogelijk zijn een 

mondkapje te dragen, dan kunt u dit bij de boeking 

aangeven. Onze medewerkers bekijken samen met u en de 

vervoerder de mogelijkheden om u alsnog te vervoeren. 

 

Het vervoer kan gecombineerd worden uitgevoerd, vanaf 

maandag 8 februari gelden hiervoor de volgende regels: 

 

In een personenauto mag slechts één passagier vervoerd 

worden, achterin het voertuig; 

In een bus mogen maximaal 3 passagiers vervoerd worden. 

De passagiers mogen niet recht achter elkaar zitten. 
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Let op: Voor mensen die aantoonbaar uit één huishouden 

komen, zoals echtparen die samenwonen, geldt hierop een 

uitzondering. Zij mogen nog wel samen worden vervoerd. 

 

Deze nieuwe maatregelen zijn opgenomen in het 

sectorprotocol voor Zorgvervoer van branchevereniging 

Koninklijk Nederlands Vervoer en is hier in te zien: 

sectorprotocol zorgvervoer vanaf 18 jaar en ouder ( 

https://www.knv.nl/wp-

content/uploads/2021/01/Sectorprotocol-zorgvervoer-vanaf-

18-jaar-en-ouder-incl-bijlage-RIVM-v250121-DEF.pdf ) 

 

 

Kleine tip: als u bang bent, dat de chauffeur u niet gelooft dat 

uw mondkapje type II of IIR is, dan neemt u de verpakking 

mee. Daar staat heel duidelijk de classificatie op. 

De mondkapjes zijn via internet veelal per 50 stuks te koop en 

het kan handig zijn om te kijken of u samen met iemand 

anders de kapjes kunt inkopen.  

De prijs ligt voor 50 stuks over het algemeen onder de € 10,-.  

 

 

 

https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2021/01/Sectorprotocol-zorgvervoer-vanaf-18-jaar-en-ouder-incl-bijlage-RIVM-v250121-DEF.pdf
https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2021/01/Sectorprotocol-zorgvervoer-vanaf-18-jaar-en-ouder-incl-bijlage-RIVM-v250121-DEF.pdf
https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2021/01/Sectorprotocol-zorgvervoer-vanaf-18-jaar-en-ouder-incl-bijlage-RIVM-v250121-DEF.pdf
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Toegankelijkheidtest door Paul Otter 
 

Het zal niemand ontgaan zijn: voor ons, gehandicapten, zijn 

barre tijden aangebroken. 

Naast de lockdown is Koning Winter weer in het land. 

Een prachtig plaatje. Je zou bijna geneigd zijn de kerstboom 

weer van stal te halen! 

Maar het maakt het er voor ons met onze beperkingen niet 

echt gemakkelijker op. 

Gelukkig kunnen we in de meeste gevallen de spullen aan 

huis laten bezorgen, maar ook die bezorgdiensten zijn vaak 

overbelast en dan komen de spullen niet op tijd. 

Maar er is licht aan het einde van de tunnel: de sneeuw blijft 

niet eeuwig liggen en de lockdown zal evenmin eeuwig 

duren! (stel je voor!). 

Dit wilde ik even kwijt. Hieronder mijn toegankelijkheidstest. 

 

Zoals ik de vorige (K)Letskrant al beloofd had, nam ik ook deze 

keer een winkel qua toegankelijkheid onder de loep. 

Dit maal Albert Heijn in winkelcentrum Suydersee. 

Albert Heijn is met de elektrische deuren prima toegankelijk, 

waarbij gezegd moet worden dat sinds het begin van de 

coronaperiode een bord heerlijk in de weg staat, precies 

midden voor de deur! Niet echt handig als je het mij vraagt. 

Vlak bij de ingang vindt men de klantenservice. 

Dat is erg handig want daar kun je, indien nodig, om wat hulp 

vragen. 

Voor mensen met een visuele handicap (ook wel de licht-

ontberenden genoemd) is het erg prettig dat men iemand 

kan vragen om mee te lopen om de boodschappen voor je 

te zoeken en te pakken. 
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De paden tussen de schappen zijn (doorgaans) breed 

genoeg voor rolstoelen en scootmobielen. 

Wel zijn de schappen hier en daar vrij hoog, zodat er soms wel 

wat hulp nodig is om daar de boodschappen te kunnen 

pakken. 

Gelukkig zijn er vaak genoeg bereidwillige medewerkers die 

de boodschappen voor je willen pakken. 

Er loopt ook genoeg personeel rond om de helpende hand te 

bieden. 

Aarzel dan ook niet om hierom te vragen. 

Ook hier zijn de koel- en vriesmeubels voorzien van deuren die 

naar je toe komen. Erg lastig voor mensen in rolstoel en op 

scootmobiel. 

Maar zoals reeds gezegd is men altijd bereid de helpende 

hand uit te steken. 

Mocht men in de winkel geen personeel aantreffen, dan kan 

men op de broodafdeling terecht waarna snel hulp geboden 

kan worden. 

Ook is er hier een snelkassa aanwezig. Handig voor mensen in 

rolstoel / scootmobiel. Je verzamelt je boodschappen, scant 

je pas, houdt de artikelen een voor een voor de scanner, print 

een kleine of grote bon uit en betaalt met betaalpas. Een bon 

is nodig om de uitgang te bedienen. De andere optie, een 

handapparaat meenemen door de winkel, is voor mensen in 

een rolstoel of scootmobiel meestal niet handig. Je komt 

simpelweg dan handen tekort om te rijden, sturen, 

boodschappen te pakken én ook nog alles te scannen. 

Bij deze snelkassa wordt, net als bij andersoortige scankassa’s, 

steekproefsgewijs een controle gedaan. Maar dan is men 

altijd bereid om te helpen om de boodschappen weer uit te 

pakken en terug in de tas te doen. 
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Dat behoeft op zich dus geen obstakel te zijn en er zijn meer 

zelfscankassa’s dan gewone kassa’s, dus over het algemeen 

kost het minder tijd. 

Ik wens u ook hier weer veel winkelplezier! 

 

Paul Otter 
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Te koop 
 

Veel mensen hebben 

een probleem als ze 

hulpmiddelen in 

eigendom kwijt willen. 

Gewoon weggooien 

is geen optie, maar 

waar laat je de 

hulpmiddelen dan 

wel? 

Wij willen mensen de 

kans bieden om hun hulpmiddelen aan te bieden, al dan niet 

tegen betaling. 

Hieronder twee aanbiedingen van één persoon. 

 

Te koop tegen elk aannemelijk bod: twee scootmobiels (zie 

bijgaande foto’s). 

 

De eerste is een Shopper van bouwjaar 2016. 

 

De tweede is een opvouwbare scootmobiel Beaufort 5 

bouwjaar 2016. 

Deze is opvouwbaar dus makkelijk mee te nemen in uw auto. 

 

Informatie en bod uitbrengen kan bij M. den 

Hartog, telefoonnummer 06 – 42 74 97 66. 

 

Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad 

Dronten is geen partij in deze en dus niet 

aansprakelijk.  
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Computertip 
 

Het is zeer belangrijk om 

deze tip aandachtig door 

te lezen. Het kan zomaar 

een hoop geld en ellende 

schelen. 
 

Door schandalig gedrag 

met de persoonsgegevens van mensen, die zich hebben laten 

testen, zijn er meer criminelen in het bezit van informatie over 

eventuele slachtoffers van oplichtingstrucs. 

Zo worden er via WhatsApp berichten gestuurd aan de 

slachtoffers (bijvoorbeeld zogenaamd van uw kind), dat 

helaas de telefoon kapot is en dat hij/zij nu belt via de 

telefoon van zijn/haar vriend(in) of je alstublieft even wat geld 

kunt over maken, want hij/zij zit ernstig in de problemen. 

In bijna alle gevallen zijn dit gewoon boeven die op deze 

manier geld willen aftroggelen. 

Maar hoe voorkom je nou dat je hier het slachtoffer van 

wordt? 

Dat is gelukkig vrij simpel. 

Mocht er twijfel zijn, doe dan het volgende: bel je kind op of 

die persoon (bekende) via het nummer dat je zélf nog van 

hem/haar had. 

Dus niet via dat nummer dat ze via WhatsApp hebben 

doorgegeven. 

Vraag dan aan hem/haar of ze je een WhatsApp bericht 

hebben gestuurd. 

Als dat niet het geval blijkt te zijn, stuur ze dan een vriendelijk 

WhatsApp-berichtje terug met de boodschap ga liever iets 

anders doen dan mij te proberen op te lichten! 

Dit geldt natuurlijk ook voor andere media zoals TikTok, 

Instagram en e-mail. 
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Verifieer altijd zelf met de gegevens, die je zelf al van die 

persoon had. 
 

De bank zal overigens ook nooit contact met je opnemen via 

sms. 

Die berichten kun je gewoon beter direct weg gooien. 

Bestellingen die bij je aan de deur komen die je niet hebt 

besteld, weiger deze. Als dat niet kan, stuur ze terug naar de 

afzender. 

Het kan zijn dat iemand aan de deur komt vertellen, dat een 

pakketje per ongeluk verkeerd is gegaan en of jij dat even wilt 

afgeven. 

Doe dat vooral niet! Jij draait dan voor de kosten op! 

Je zegt gewoon: Ik stuur het terug, dan bestelt u het maar 

nogmaals, maar dan met de juiste gegevens. U krijgt het 

pakket niet mee.’ 

Aangifte doen: je kunt het doen, maar het gaat meestal in 

een zeer diepe bureaulade in of het gaat rechtstreeks de 

prullenmand in. 

Zonde van alle tijd die je daaraan besteedt. 

Dat zeg ik wel met enige verbittering. het heeft totaal geen 

prioriteit. 

Je bent dus gewaarschuwd! 

Overigens is niet iedereen dit met mij eens. Er zijn bij de 

redactie van dit blad ook mensen, die hele goede ervaringen 

hebben gehad met aangifte doen. 

Blijf op uw hoede! 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul Otter 
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Zelf een scootmobiel aanschaffen? 
 

Zelf een scootmobiel aanschaffen? Let dan hier op en 

voorkom teleurstelling! 

 

Veel mensen krijgen een scootmobiel via de afdeling Wmo, 

gemeente Dronten. 

Maar er is ook een flinke groep mensen, die zelf de 

scootmobiel aanschaft. 

Dit kan meerdere redenen hebben. 

Liever niet de hand ophouden bij de gemeente, terwijl de 

voorziening makkelijk zelf aangeschaft kan worden. 

Of door onwetendheid niet weten dat het inkomen niet 

meetelt bij het verschaffen van een hulpmiddel door de 

gemeente. 

Soms kiezen mensen voor een PGB van de gemeente, zodat 

zijzelf de leverancier, het model en/of  de kleur kunnen 

bepalen óf omdat zij een extra luxe voorziening willen en 

bereid zijn het meerbedrag zelf neer te tellen. 

 

Al deze mensen moeten dus zelf op zoek naar een 

scootmobiel en helaas winnen ze vaak niet vooraf informatie 

in bij onafhankelijke experts zoals een ergotherapeute of de 

sociaal adviseur van Onder Dak. 

Men gaat dan zonder enige kennis van zaken naar een 

willekeurige winkel en laat dan de verkoper bepalen wat de 

beste optie is. 

Het zal u misschien niet verbazen dat dit vaak de duurdere 

oplossing is. 

Ook zijn er winkels die vooral scootmobielen van een 

bepaalde soort of een bepaald merk verkopen en dan blijkt 

dat merk altijd de allerbeste optie te zijn. Volgens de verkoper. 
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Volgende situatie: de scootmobiel is gekocht en wordt thuis 

afgeleverd. En dan? Wie heeft er vooraf gekeken of er plek is 

om de scootmobiel droog te stallen en op te laden? De 

nieuwe berijder? De leverancier? Of werd er gewoon 

gedacht: Ach, dat ding kan wel ergens staan en we zien het 

wel.  

 
Onder Dak vindt het heel belangrijk, dat u vooraf goede 

informatie krijgt. Zoals: 

Wat voor scootmobiel is voor u het handigst? 

Wat voor stuur moet erop zitten om comfortabel te rijden?  

Heeft u een stuur nodig dat makkelijk naar voren en achtereb 

verzet kan worden?  

Is er extra veel ruimte nodig om boodschappen te kunnen 

vervoeren? 

Gaat u lange stukken rijden en is daarbij grote actieradius en 

hoge snelheid nodig of gebruikt u hem vooral in uw eigen 

buurt en om een paar kleine boodschapjes te kunnen doen? 

Hoeveel ruimte is er in uw huis of schuur om de scootmobiel te 

stallen en op te laden? 
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Moeten er oprijplaten komen om in en uit die ruimte te 

komen? 

Is er überhaupt wel stroom in de ruimte? 

Wilt u de scootmobiel mee kunnen nemen in de auto en wat 

voor soort past wel en niet in uw auto? 

En dan nog een laatste die bijna altijd over het hoofd wordt 

gezien: wilt u een scootmobiel die heel wendbaar is of is dat 

voor u niet van belang? 

Dit laatste heeft vooral met het aantal wielen te maken. 

Er zijn scootmobielen met drie, vier en zelfs vijf wielen. 

Die met vijf wielen, daar gaan we het hier verder niet over 

hebben. Dat vijfde wiel heeft nimmer een functie.  

 

Op iedere scootmobiel moet u leren rijden. Dat kan met 

behulp van de ergotherapeute die een aantal uren met u 

mag oefenen vanuit uw ziektekostenverzekering. Doe dat dus 

vooral. Die zal u dan uitleggen dat u nooit moet ‘meehangen’ 

in de bochten zoals op de fiets vaak gedaan wordt, maar dat 

u altijd moet ‘tegenhangen’ in bochten en op wegen die wat 

sneller aflopen. Als u dat doet en u rijdt altijd recht op op- en 

afritten af, dan zijn zowel de driewieler als de vierwieler stabiel. 

Gierend door de bocht en dan ook nog meehangen geeft bij 

beide types alsnog problemen, dus dat moet u gewoon niet 

doen.  

Als er niet echt nadelen zijn, wat zijn dan de voordelen van de 

ene of de andere soort? 

Driewielers hebben een beduidend kortere draaicirkel. In 

winkels, sommige liften en bij parkeren is dat erg handig. Voor 

een vierwieler is een grotere draaicirkel nodig, maar als dat 

voor u niet uitmaakt, dan is ook een vierwieler een prima keus. 

Kijk ook naar de hoeveelheid boodschappen die u kwijt kunt 

in mandje en eventueel tussen de voeten. Uit eigen ervaring 

weet ik dat je het mandje niet vol moet stoppen met zware 
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spullen. Daarentegen kan ik op mijn driewieler een enorme 

boodschappentas heel stabiel en comfortabel kwijt. Dat lukt 

niet bij ieder type vierwieler.  

Gaat u nooit veel boodschappen doen, dan maakt dat weer 

niet uit. 

 

Veel scootmobielen hebben een soort vierkantig stuur. Daarbij 

wordt gas gegeven aan de onderkant van de zijkanten van 

het vierkant. Voor sommige mensen is die houding op den 

duur pijnlijk in bovenarmen en schouders. Dan is een recht 

stuur voor u handiger. Op de meeste scootmobielen kan het 

stuur vervangen worden. 

 

Moet u door een aandoening kunnen wisselen van hand bij 

het gas geven? Als het nog niet standaard op een 

scootmobiel zit, kan het vaak alsnog aangepast worden. Dan 

kunt u onderweg even stoppen, knop omzetten en met 

andere hand verder rijden. 

 

Kortom: er is veel om over na te denken voor u de 

scootmobiel aanschaft. En als u het idee krijgt dat een 

verkoper u iets wilt verkopen, dat volgens u niet bij u past … 

ga dan naar een ander. Er zijn genoeg winkels in Nederland 

waar men wel luistert. 

 

Telefoonnummer adviseur Stichting Onder Dak: 0321-314951 

(Judy Koopman) 
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Belcirkels  
 

Met elkaar krijg je meer voor elkaar. 

Sluit je gratis aan bij een belcirkel voor jezelf en een ander. 

Onderstaande tekst is ontleend aan een folder van 

MeerSamen, thuishaven voor burgerinitiatieven Dronten 

 

Wat zijn belcirkels? 

We kennen twee verschillende belcirkels 

- een telefooncirkel bestaat uit een groep van 5 tot 8 

mensen (het liefst uit eenzelfde wijk of dorp) die elkaar elke 

dag even bellen om te horen of het goed gaat of dat er 

een probleem is. 

- een contactcirkel telt 5 tot 8 personen (het liefst uit 

eenzelfde wijk of dorp), die elkaar wekelijks bellen om bij te 

praten en voor elkaar een luisterend oor zijn. 
 

 
 

Waarom meedoen aan een belcirkel? 

De deelnemers in de belcirkel zijn er voor elkaar en geven iets 

om naar uit te kijken. 

Iedereen is gelijkwaardig en maakt het contact waardevol. 
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Wie organiseren de belcirkels? 

De belcirkels worden georganiseerd door Seniorennetwerk 

‘De Bijenkort’, Humanitas Ontmoeting Dronten, 

seniorenorganisaties KBO en PCOB en Rode Kruis Dronten.* 

Die belcirkels hebben ieder een eigen vorm.  

U kiest natuurlijk zelf welke aanpak het beste bij uw behoefte 

past. Indien nodig, helpen we bij het maken van een keuze. 

 

BelCirkels is een initiatief om alle inwoners van Dronten 

(ongeacht hun leeftijd) met elkaar in contact te brengen via 

een gratis telefoon- of contactcirkel. 

 

MeerSamen helpt u graag verder. 

Heeft u vragen over de belcirkels? 

1. Mail naar infor@meersamen.nu en stel uw vraag 

2. We nemen zo snel mogelijk contact met u op 

 

Wilt u meer weten over Stichting MeerSamen? Kijk op onze 

website www.meersamen.nu.  

 

*Andere organisaties kunnen zich op een later moment 

aansluiten bij dit aanbod. 

 

mailto:infor@meersamen.nu
http://www.meersamen.nu/
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Guusjes 
 

Gemeente Almere heeft op hun website een flink deel gewijd 

aan voorzieningen voor mensen met een beperking.  

Zelf vond ik het deel over de ‘Guusjes’ heel leuk. 

Guusjes zijn kaarten met vervelende situaties uit de praktijk. 

Alledaagse dingen waar mensen met een beperking 

tegenaan kunnen lopen. 

Ook is er een boekje verschenen met verhalen uit de praktijk. 

 
De plaatjes zijn te bekijken op deze website: 

https://www.almere.nl/wonen/zorg-en-welzijn/iedereen-doet-

mee/de-guusjes. Hier kunt u tevens het boekje downloaden. 

 

Wie graag het boekje wil hebben, maar niet in staat is om via 

een computer iets te downloaden, kan contact opnemen 

met ons secretariaat (06 - 24 46 40 45). Daar wordt dan 

gezorgd dat u het boekje uitgeprint thuisgestuurd krijgt.  

 

https://www.almere.nl/wonen/zorg-en-welzijn/iedereen-doet-mee/de-guusjes
https://www.almere.nl/wonen/zorg-en-welzijn/iedereen-doet-mee/de-guusjes
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Recept. 
 

Italiaans stoofvlees 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 450 g magere runderlappen,  

 peper,  

 zout,  

 wat bloem,  

 4 el olijfolie,  

 1 blikje tomatenpuree,  

 2 dl witte wijn, enkele blaadjes basilicum, takje tijm,  

 2 el zwarte olijven, eventueel maïzena 
 

Snijd vlees in stukken van 3 bij 3 cm.  

Bestrooi met peper en zout en bestuif met bloem.  

Verhit olie in grote braadpan en braad rondom bruin.  

Voeg puree toe en laat even meebakken.  

Giet voorverwarmde wijn erbij of in dun straaltje langs wand van pan. 

Voeg basilicum en takje tijm toe of gebruik gedroogde kruiden.  

Laat 1 ½ uur zachtjes stoven. Giet nu en dan wat water in pan.  

Voeg olijven toe en laat alles nog 30 minuten stoven.  

Bind vocht eventueel met aangemaakte maïzena.  

Opdienen met spaghetti. 
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Uw kapper in Dronten-Zuid 

Openingstijden: 

di t/m vr van 9:00 tot 

18:00 uur 
za van 9:00 tot 17:00 uur 

Het Spaarne 71 

8253 PE Dronten 

0321 - 332050 
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Dierenkliniek dronten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Rede 20 

8251 ev Dronten 

tel:0321-317017 

www.dierenkliniekdronten.nl 

 
praktijk voor gezelschapsdieren 

 

behandeling uitsluitend op afspraak. 
 

Openingstijden: 

ma-vrij 8:30-19:00 

za    9:00-12:00 

voor spoedgevallen is de praktijk 24 uur per dag bereikbaar. 

 

Dierenartsen: 

Mw M.W.M Breukel 

MW A.C Corten 

Dhr F.J Lok 

Dhr J.Lemmen 
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Colofon 
 
UStichting Onder Dak 
Secretariaat:     Postbus 244 
      8250 AE  Dronten 
      tel. 06 - 24 46 40 45 
 
Bank: ABN/AMRO    NL31ABNA0438291107 
K.v.K. nr.     41 24 67 52 
  
USamenstelling Dagelijks Bestuur: 
Voorzitter ........................ Judy Koopman 31 49 51 
Secretaris ......................... Mariska van Ruitenbeek 06 - 24 46 40 45 
Penningmeester .............. Theo den Hartog 06 - 42 74 97 66 
Algemeen bestuurslid ..... VACANT  
Algemeen bestuurslid ..... Leo Arnoldus 06 - 54 65 53 09 
 
  
 

UAdviseurs: 
Judy Koopman  sociaal adviseur    31 49 51 
 
  
U 
UE-mailadressen Stichting Onder Dak 
Website   HUwww.onderdak.nlU 
e-mail    HUsecretaris@onderdak.nl U 
    HUvoorzitter@onderdak.nl U 
    HUpenningmeester@onderdak.nlU 
    larnoldus@onderdak.nl  
 
      
webmaster:    Alfred Vorsselman 
Lay-out (K)Letskrant  Barry Bolder 

http://www.onderdak.nl/
http://www.onderdak.nl/
mailto:secretaris@onderdak.nl
mailto:secretaris@onderdak.nl
mailto:secretaris@onderdak.nl
mailto:voorzitter@onderdak.nl
mailto:voorzitter@onderdak.nl
mailto:voorzitter@onderdak.nl
mailto:penningmeester@onderdak.nl
mailto:penningmeester@onderdak.nl
mailto:penningmeester@onderdak.nl
mailto:larnoldus@onderdak.nl
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Alle contactgegevens op een rijtje 
 

Adviseur Judy 
0321-31 49 51 

j.koopman44@chello.nl 

BTB-groep Judy 
0321-31 49 51 

j.koopman44@chello.nl  

Computerlessen Paul 
06 – 45 52 64 01 

pam.otter@gmail.com 

Kinderleszwemmen Joke 
0321- 31 79 26 

kinderzwemmen@onderdak.nl 

Scholenproject Leo 
0321-31 59 55 

leo.boersma@hetnet.nl 

Scootmobiel- en fietsclub Lilian 06 - 29 45 99 35 

Teken- en schilderlessen Joke 
0321-31 79 26 

jokedebruin99@gmail.com 

Voorlichting Judy 
0321-31 49 51 

j.koopman44@chello.nl 

Warmwaterzwemmen Joke 
0321-31 79 26 

jokedebruin99@gmail.com 
 

mailto:j.koopman44@chello.nl
mailto:j.koopman44@chello.nl
mailto:pam.otter@gmail.com
mailto:kinderzwemmen@onderdak.nl
mailto:leo.boersma@hetnet.nl
mailto:jokedebruin99@gmail.com
mailto:j.koopman44@chello.nl
mailto:jokedebruin99@gmail.com
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