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Voorwoord van de voorzitter 
 

Het bestuur is heel blij dat er weer versterking is. 

Onze nieuwste aanwinst heet Michèla en zij is 

algemeen bestuurslid.  

Aangezien zij in Biddinghuizen woont, zal zij zoveel mogelijk 

contactpersoon voor deze dorpskern worden zodra zij 

voldoende ingewerkt is. 

Haar ruime ervaring elders zal zeker helpen om dit proces vlot 

te laten verlopen. 

 

Onze activiteiten komen langzaam maar zeker ook weer op 

gang. Het is nu natuurlijk nog volop zomer en veel mensen zijn 

nog op vakantie, maar onze scootmobiel- en fietsclub gaat 

heerlijk op de laatste zaterdag van iedere maand op pad met 

als bekroning een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.  

We hebben ook bij deze groep wat nieuwe vrijwilligers, zodat 

we altijd voorzien zijn van voldoende verkeersregelaars, die de 

veiligheid van de deelnemers kunnen garanderen. 

 

De kinderzwemlessen zijn ook weer volop bezig. Deze groep is 

zo succesvol, dat we inmiddels vier groepen hebben draaien.  

In groepjes van maximaal zes kinderen is weinig afleiding, 

zodat deze kinderen volle aandacht kunnen krijgen van de 

instructeur. 

 

Ik heb geen idee of u de Olympische Spelen gevolgd hebt, 

maar dat was behoorlijk aanpoten om alles te kunnen kijken. 

Mijn opnameapparatuur draaide overuren, zodat ik alle 

programma’s op zowel Eurosport als Nederland kon opnemen. 

De volgende dag alles kijken? Nee, dat lukt natuurlijk niet. 
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Minder interessante dingen werden gewoon versneld 

doorgespoeld.  

 

Maar ik ben nu wel heel benieuwd hoeveel aandacht de 

televisie zal besteden aan de Paralympics. Deze worden 

gehouden van 24 augustus tot en met 5 september en ik weet 

bijna zeker, dat ik nauwelijks tijd nodig heb om alles te 

bekijken. Zo is het tot nu toe altijd gegaan en helaas, 

verwacht dit keer niets anders. 

Wat ik wel heel interessant vond, was om te lezen dat Tokyo 

volledig aangepast is voor mensen met een beperking.  

In Nederland kunnen we daar nog wat van leren kennelijk. 

Op internet is alle informatie terug te vinden bij onderstaande 

link: 

https://tokyo.nl/paralympische-spelen/ 

 

Zowel bij de ‘gewone’ Spelen als bij de Paralympics zijn ook 

teams samengesteld uit vluchtelingen.  

In 2016 in Rio de Janeiro werd voor het eerst zo’n team 

samengesteld. Zij vragen door hun deelname wereldwijd 

aandacht voor het vluchtelingenprobleem. 

Kennelijk heb ik niet opgelet, want in 2016 is mij dit volkomen 

ontgaan. 

Dit jaar heb ik beter opgelet. 

Als u meer hierover wilt weten, kunt u dit teruglezen op: 

https://www.nu.nl/olympische-

spelen/6138312/vluchtelingenteam-voor-olympische-spelen-

bestaat-uit-29-sporters.html 

 

En als u meer wilt weten over de deelnemers aan de 

Paralympics, dan valt dat hier te lezen: 

https://nocnsf.nl/tokyo-2020/paralympische-

spelen/gekwalificeerde-sporters 

https://tokyo.nl/paralympische-spelen/
https://www.nu.nl/olympische-spelen/6138312/vluchtelingenteam-voor-olympische-spelen-bestaat-uit-29-sporters.html
https://www.nu.nl/olympische-spelen/6138312/vluchtelingenteam-voor-olympische-spelen-bestaat-uit-29-sporters.html
https://www.nu.nl/olympische-spelen/6138312/vluchtelingenteam-voor-olympische-spelen-bestaat-uit-29-sporters.html
https://nocnsf.nl/tokyo-2020/paralympische-spelen/gekwalificeerde-sporters
https://nocnsf.nl/tokyo-2020/paralympische-spelen/gekwalificeerde-sporters


 

 
Kwartaalblad van St. Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten 6 

 

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 

En nu we het toch over sport en bewegen hebben: elders in 

dit blad staat wat extra informatie over warmwaterzwemmen.  

Voor veel mensen een prettige manier van bewegen zonder 

te veel belasting van het lichaam. 

 

Tot de volgende keer. 

 

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 
 

 

Het Talenten Traject 

Dit is een volkomen nieuwe activiteit. 

Daarom verwijzen wij naar elders in deze (K)Letskrant om het 

hele verhaal te lezen. 

Daar staat ook hoe u zich kunt opgeven. 

 

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. De eerste 

rit is alweer gereden. Er wordt rekening gehouden 

met de gangbare coronaregels, dus ook mensen 

met een zwakkere gezondheid kunnen veilig 

meerijden. 

Zolang het nodig blijft, worden de pauzes buiten gehouden 

op veilige afstand van elkaar. Dan kan er toch gezellig 

gepraat worden onder het genot van koffie / thee en een 

kleine traktatie erbij. 

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. Dit kan uiteraard 

pas weer als het volkomen veilig is. 

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.  
 

Op dit moment zijn de tochten nog gratis, omdat een 

bezoekje aan een restaurant uitgesloten is. Pas als dit weer 

mogelijk is, gaan de tochten weer € 5,- kosten, maar dan is er 

opeens ook wel weer lekker een gebakje mogelijk bij de koffie 

in de pauze. 
 

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. 
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Aangezien wij fietsen en scootmobielen combineren, is het 

mogelijk voor het hele gezin om gezellig aan te sluiten. 
 

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 ons secretariaat via 

de mail secretaris@onderdak.nl of telefonisch 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, 

telefoon 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. 

 

mailto:secretaris@onderdak.nl
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 

Locatie: Aat de Jonge Zwembad. Bedoeld voor 

iedereen die 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. 

 

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. 

info@spgf.nl
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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. 
 

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. 

mailto:secretariaat@herbergdronten.nl
http://www.herbergdronten.nl/
http://www.kwintes.nl/
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Rijbewijskeuringen 
www.rijbewijs-keuring.com 

 

 

 

 

De keuringen kunnen weer plaatsvinden en wel op:   

08 en 28 

september, 

13 en 26 

oktober, 

10 en 23 

november, 
08 december.  

Let op: GEEN keuringen op 28 december. 

Voor informatie of een afspraak belt  u 06 – 20 67 01 05 of 

06 – 10 32 95 60 op werkdagen tot 17.00 uur.   

 

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 

 

http://www.rijbewijs-keuring.com/
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/
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Diabetescafé 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen via de e-mail met Monique 

Baartman, Trijntje Hartman en Inge 

Verlaan: 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. 

 

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/ 

 

 

Diabetescafé 
Flevoland 

mailto:dvnflevoland@gmail.com
mailto:drontywood@hotmail.com
http://www.janreijmerink.nl/pauzegebouw/
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Warmwaterzwemmen  
 

Warmwaterzwemmen is een activiteit die dankzij Corona heel 

lang heeft stilgelegen. 

Hierdoor is de groep deelnemers erg uitgedund. Zonder extra 

aanmeldingen zal de groep uiteindelijk moeten stoppen. 

Dit is erg jammer, want veel mensen hebben moeite met 

bewegen. In water gaat dit een stuk makkelijker.  

Als lopen moeilijk gaat, dan helpt het water een handje mee. 

De druk op de benen wordt een stuk minder door het water. 

Verder is het gewoon gezellig om in een kleine groep onder 

leiding van een fysiotherapeut bezig te zijn. Zij heeft 

jarenlange ervaring en weet waar mensen behoefte aan 

zouden kunnen hebben. 

Voor iedereen is er ook af en toe één-op-één aandacht. 

Dan kan er nog specifieker gekeken worden naar welke 

extra’s de mensen afzonderlijk nodig hebben. 

In veel gevallen vergoedt de ziektekostenverzekering de 

fysiotherapeut. Dit hangt af van de manier waarop iemand 

verzekerd is en of er al gebruik gemaakt wordt (of werd) in 

een bepaalde periode. Hierover kan onze fysiotherapeut u 

alles vertellen bij de eerste kennismaking. 

Indien vergoeding niet mogelijk is en zelf bijdragen uitgesloten, 

kan er een regeling getroffen worden met Stichting Onder 

Dak. Ook de Pas van Dronten kan ingezet worden. 

Entree van het zwembad betalen de deelnemers zelf. 

 

Wat doet Onder Dak? Wij leveren vrijwilligers. Deze vrijwilligers 

kunnen assisteren bij uit- en aankleden, vervoer van 

kleedhokje het water in en weer terug én tijdens de 

activiteiten zijn er altijd vrijwilligers in het water om te helpen 
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én op de kant om het overzicht te bewaren om de veiligheid 

te garanderen. 

 

Nieuwsgierig geworden en tijd beschikbaar op 

woensdagmorgen? Neem dan contact op met de leiding van 

deze werkgroep. Joke 0321 – 31 79 26 of per mail 

jokedebruin99@gmail.com.  

 

 

Het Juiste Loket 
 

Vindt u het lastig om passende zorg te 

krijgen? En voelt u zich van het kastje 

naar de muur gestuurd? 
 

U kunt daarbij hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij uw zorgverlener, 

ergotherapeut of Het Juiste Loket. 
 

Het Juiste Loket is een landelijk informatie- en adviespunt van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en wordt 

uitgevoerd door medewerkers van Ieder(in) en Per Saldo. 
 

Het Juiste Loket staat open voor cliënten, naasten en professionals 

die niet weten waar zij voor passende zorg of ondersteuning 

terechtkunnen. 
 

Het Juiste Loket denkt met u mee welke stappen u kunt zetten. De 

medewerkers bekijken bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is om de 

zorg en/of ondersteuning geregeld te krijgen. 
 

Zo nodig zet Het juiste Loket meldingen door naar het ministerie van 

VWS. VWS kan de verantwoordelijke partijen actief betrekken en 

doet wat nodig is om tot passende zorg en ondersteuning te komen. 
 

U kunt op werkdagen bellen naar Het juiste Loket op 030 – 78 97 87 8, 

van 10.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar 

meldpunt@hetjuisteloket.nl. 

mailto:jokedebruin99@gmail.com
mailto:meldpunt@hetjuisteloket.nl


 

 
Kwartaalblad van St. Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten 19 

 

Eigen bedrijf starten 
 

UWV helpt met voorzieningen 

aan startende ondernemers 

 

Onlangs ontvingen wij het 

verzoek om wat aandacht te 

besteden aan het feit dat het UWV ondersteuning kan bieden 

aan mensen die een eigen bedrijf willen starten terwijl zij een 

Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering ontvangen. 

 

Er zijn meerdere mogelijkheden, die we hieronder allemaal 

even de revue laten passeren: 

 starterskredieten 

 voorbereidingskredieten 

 mogelijkheden tot extra begeleiding tijdens en na de 

start 

 vergoedingen voor aanpassing van de werkplek 

 vergoedingen voor vervoer 

 inkomenssuppletie (een aanvulling gedurende de 

eerste 4 jaar als je bedrijf nog niet voldoende geld 

oplevert) 

 startersaftrek arbeidsongeschiktheid 

 Bart de Graaff Foundation 

 

Al deze regelingen hebben hun eigen specifieke 

voorwaarden.  

Daarom plaatsen wij hier niet het complete artikel, maar een 

link waar u zelf alle mogelijkheden rustig kunt doorlezen. 

Als u niet in staat bent om via internet dit artikel te lezen en u 

wilt wel graag meer informatie, dan kunt u contact opnemen 
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met Judy Koopman en een afspraak maken om samen het 

artikel door te nemen. 

Tevens plaatsen wij onderstaande link op onze website, zodat 

u nog langere tijd deze link kunt terugvinden. 

 

https://bieb.knab.nl/ondernemen/starten-met-een-

arbeidsbeperking-financiële-tegemoetkomingen 

 

Judy Koopman, sociaal adviseur 

 
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 

https://bieb.knab.nl/ondernemen/starten-met-een-arbeidsbeperking-financiële-tegemoetkomingen
https://bieb.knab.nl/ondernemen/starten-met-een-arbeidsbeperking-financiële-tegemoetkomingen
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Beste Idee van Dronten oftewel het Talenten 

Traject 
 

In onze vorige uitgave zijn we al 

uitgebreid op deze activiteit 

ingegaan. 

Inmiddels zijn de plannen 

vergevorderd en we beginnen 

voorzichtig met mensen op te 

roepen om zich aan te melden. 

Mensen kunnen zich opgeven als zij voldoen aan de eis van 

de gemeente Dronten, dat zij een besteedbaar inkomen 

hebben van hooguit 10% meer dan de bijstandsnorm. 

 

Even nog in het kort: 

Deelname is gratis. 

Er worden een jaar lang workshops gegeven om te 

onderzoeken wat men leuk vindt en waar de talenten liggen. 

Deze workshops bevatten beeldende vorming, toneel en 

drama, creatief schrijven, fotografie en film, leren presenteren 

/ communiceren en mentale aandacht, werken aan een 

thema en tot slot een afsluiting met misschien een uitstapje.  

 

We starten eind september en samen met deelnemers wordt 

besloten of de workshops overdag of ’s avonds gegeven 

zullen worden. Bij opgave kunt u uw voorkeur alvast 

aangeven. 

De locatie zal volledig toegankelijk zijn voor mensen met een 

beperking, maar ook mensen zonder beperkingen kunnen 

zich uiteraard opgeven bij ons secretariaat 06 – 24 46 40 45 of 

secretaris@onderdak.nl o.v.v. Talenten Traject. 

mailto:secretaris@onderdak.nl
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Scoozy 

 

Onderstaand artikel bevat reclame en valt niet onder de 

verantwoordelijkheid van Stichting Onder Dak.  

 

De scootmobiel opnieuw uitgevonden: dit is de Nederlandse 

uitvinding Scoozy 

Voor veel mensen in Nederland is de scootmobiel een 

belangrijke schakel in een zelfstandig en mobiel leven. Maar 

een ‘sexy’ product waar je graag op gezien wilt worden, is het 

niet. En dus bedacht de Delftse startup Scoozy een moderne 

variant die ‘er beter uitziet, veiliger is en waar je meer mee 

kan’. 

Scoozy-baas Job van de Kieft: ‘Het gekke is dat 

scootmobielen al tientallen jaren bestaan en sindsdien niet 

heel erg veranderd zijn. De markt is vrijwel hetzelfde gebleven, 

terwijl er zoveel ruimte voor verbetering is. Het is een hele 

gecontroleerde en gereguleerde markt die vooral gericht is 

op een product dat niet te veel mag kosten. Precies zoveel als 

wordt vergoed. Dus er is geen ruimte het product beter, 

veiliger en mooier te maken’ 
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En dat is jammer, want naast mobiele beperkingen is voor veel 

mensen een traditionele scootmobiel vooral ook 

stigmatiserend. ‘Mensen voelen zich al snel bejaard of 

gehandicapt in zo’n ding. Wij komen dus nu met een vlottere 

en modernere variant waarin iedereen gezien wil worden.’ 
 

Naast visueel aantrekkelijk is Scoozy vooral ook veilig en 

robuust. Dankzij de vier grote 16 inch wielen kan Scoozy op 

meer plekken komen dan een traditionele scootmobiel, 

bijvoorbeeld in het bos. De vier banden bieden ook meer 

stabiliteit, de kans op omvallen bij een driewieler is vele malen 

groter. Men heeft qua besturing gekozen voor een joystick. 

Dat werkt heel intuïtief. Bij een traditionele scootmobiel moet 

je in hendels op het stuur knijpen om gas te geven. Op een 

fiets betekent dat juist remmen. Dat is verwarrend. De 

joystickbesturing heeft een actieve rem. Loslaten is zacht 

remmen, naar achteren sturen is een harde stop. Het 

begrensde stuursysteem beschermt je daarnaast tegen het 

maken van een te scherpe bocht op hogere snelheid. En 

omdat je geen stuur voor je neus hebt, voelt Scoozy heel open 

en vrij  

Uiteraard is wel aan veiligheid gedacht. Een veiligheidsgordel 

houdt je in je ergonomisch gevormde zitkuip met semi-

onafhankelijke vering, direct boven het lage zwaartepunt. 

Dankzij de lithium-ion accu heb je een bereik tot wel 100 km. 

Op het display is altijd een actuele status van het bereik in 

kilometers te zien. Een fluorescerend hesje aan de stoel is niet 

meer nodig door een reflector in de stoel. Verder heeft de 

Scoozy hooggeplaatste ledverlichting. 
 

Begin juni kwam de nieuwste versie van de Scoozy op de 

markt en de adviesprijs wordt  

€ 9995,00. 
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Scoozy wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar maar in 

sommige gevallen wel uit het persoonsgebonden budget 

(pgb) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

De Scoozy is een soort kruising tussen scootmobiel en 

elektrische rolstoel. Voor elektrische rolstoelen krijgt men een 

hogere vergoeding en dus wordt soms ook meer vergoed 

voor een Scoozy.  
 

Er rijden nog niet veel Scoozy’s in Nederland, maar over het 

algemeen kijken mensen hier positiever naar dan naar een 

scootmobiel. Dit geldt voor gebruikers en voor omstanders die 

vaak niet precies weten waar ze nu eigenlijk naar kijken. Dat 

brengt soms leuke gesprekken op gang. 

Verder kun je met een Scoozy vaak op plekken komen waar 

ze eerst niet konden komen, zodat in vakanties de omgeving 

beter verkend kan worden. 

,,Wat ik heel positief vind, is de feedback die we krijgen van 

gebruikers. Ik denk dat er nu zo’n 70 Scoozy’s door Nederland 

rijden. Waar een traditionele scootmobiel nog wel eens 

scheve blikken krijgt, is Scoozy juist iets positiefs. Gebruikers 

worden op een positieve manier nagekeken. Mensen weten 

ook nooit helemaal wat het precies is. Dat levert een 

gespreksonderwerp op, leuk contact. Wat je ook van 

gebruikers hoort, is dat ze nu op plekken kunnen komen waar 

ze eerder niet vaak meer kwamen.  
 

Er zijn accessoires  verkrijgbaar zoals voor bagage of 

loopkrukken en men blijft het product ontwikkelen. Wie 

belangstelling heeft, kan op www.scoozy.nl kijken waar een 

verkooppunt te vinden is. 

 

 

http://www.scoozy.nl/
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Trippel-/rolstoel LeTriple Wheels: 
 

Deze stoel heeft hoepels 

om hem als rolstoel te 

gebruiken plus alle 

voorzieningen om hem 

als trippelstoel te 

gebruiken, inclusief hoog-

laagfunctie. 

 

Over de vergoeding doet 

men vaak moeilijk. Een trippelstoel valt onder de 

zorgverzekeraar en een handbewogen rolstoel valt onder de 

Wmo van uw gemeente. 

 

Hieronder uitleg over vergoedingen: 

Voor de thuissituatie kunt u hiervoor terecht bij uw 

zorgverzekering en bij het Wmo-loket van uw gemeente. Een 

rechterlijke uitspraak heeft aangegeven dat beiden hier een 

verantwoordelijkheid hebben. 

Het College van Zorgverzekeringen heeft in haar publicatie 

“Kennis gebundeld” de verantwoordelijkheid van 

zorgverzekeraars nader omschreven. Het komt erop neer dat 

de verzekeraar moet vergoeden als er met name trippelend 

wordt voortbewogen.  

LeTriple Wheels is een juiste voorziening als er onvoldoende 

beenkracht is om zonder ondersteuning van de hoepelwielen 

te kunnen trippelen. Het trippelen blijft hier de 

vergoedingsgrondslag. Dat LeTriple Wheels compensatie biedt 

voor beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken 

geldt niet als vergoedingsgrondslag bij de zorgverzekering. 

Als er nauwelijks getrippeld wordt, maar hoofdzakelijk 

gehoepeld, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de Wmo. 
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LeTriple Wheels wordt in dat geval als rolstoel gebruikt. Blijft u 

met vragen zitten, dan denken wij graag met u mee bij de 

aanvraag. 

Voor de werksituatie kunt u hiervoor terecht bij het UWV. 

 

Komt u er niet uit en lijkt deze voorziening voor u de beste 

oplossing? Lees dan ook in deze (K)Letskrant het artikel over 

Het Juiste Loket. 

Het Spaarne 71 

8253 PE Dronten 

0321 - 332050 
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Toegankelijk Rijksmuseum Amsterdam. 

Het Rijksmuseum in Amsterdam is een aantal jaren geleden 

grondig verbouwd. 

Daarna was het mooier dan ooit. 

En scootmobielen waren niet langer welkom. 

Dit heeft veel klachten vanuit Onder Dak gegeven. 

 

Een paar jaar geleden is hier verandering in gekomen. Er 

kwam een ‘manager toegankelijkheid’. Een van haar eerste 

dingen was om alle klachten op dit gebied opvragen. Daar 

kwam het scootmobielprobleem heel duidelijk gelijk naar 

voren.  

Vervolgens heeft zij gebeld met vergelijkbare musea 

wereldwijd en daar bleken scootmobielen wel degelijk 

welkom. Na een risicoanalyse heeft zij de directie kunnen 

overtuigen. 

Er is afgesproken, dat Stichting Onder Dak  altijd contact met 

haar op kan nemen als er nog opmerkingen of verbeteringen 

mogelijk zijn, dus meld het vooral bij de leiding van onze BTB-

groep* (zie onderaan dit artikel) als u problemen op het 

gebied van elke vorm van toegankelijkheid tegenkomt bij een 

bezoekje aan het museum. 

Wij zorgen dan dat dit via korte lijnen direct opgepakt wordt. 
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Algemene informatie over de diverse vormen van 

toegankelijkheid kunt u nalezen op 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/bezoek/toegankelijk. 

 

Aangezien niet iedereen in staat is om ‘eventjes’ op internet te 

kijken, geven we hier een kleine samenvatting. 

 

Bezoekers met een loophulpmiddel of rolstoel 

Het hele museum is toegankelijk voor rolstoelen of 

scootmobielen. Ook loopfietsen zijn toegestaan. Bij de 

infobalie kun je rolstoelen, rollators, wandelstokken, 

kinderwagens en opvouwbare krukjes lenen. Vraag daar ook 

onze toegankelijkheidsplattegrond, waar de liften, bankjes, 

mindervalidentoiletten, etc. op zijn aangegeven. 

 

Blinde en slechtziende bezoekers 

Hulphonden, aangelijnd met een tuigje, mogen gewoon het 

museum binnen. 

Er worden ook speciale rondleidingen voor deze groep 

georganiseerd. 

Daarnaast heeft het museum een app met verschillende 

audiotours die je kunt downloaden op je telefoon en een 

podcastserie met verhalen over de tentoonstellingen en 

collectie. 

 

Voor dove bezoekers is er een videotour beschikbaar in 

gebarentaal. 

Wil je naar een lezing of andere activiteit van het museum? 

Mail dan naar dan access@rijksmuseum.nl zodat we een tolk 

Nederlandse Gebarentaal kunnen regelen! 

 

Slechthorende bezoekers kunnen gebruik maken van diverse 

voorzieningen zoals een ringleiding. 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/bezoek/toegankelijk
mailto:access@rijksmuseum.nl
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Bezoekers met een prikkelgevoeligheid 

In het Rijksmuseum kan het best druk zijn. Je kunt de drukte 

mijden door andere interessante delen van het museum te 

bezoeken dan de Eregalerij, maar ook door in het laagseizoen 

voor 10 uur en/of na 15.30 uur te komen. Mocht je toch 

overprikkeld raken, vraag dan naar de prikkelvrije ruimte. 

Onze collega's zijn ook bekend met het Sunflower Keycord. 

Ook organiseren we een paar zaterdagen per jaar een 

prikkelarme avondopenstelling, soms met familierondleiding. 

Blijf je liever thuis, bezoek dan online de Eregalerij of de 

collectie van het Rijksmuseum. 

 

Voor mensen met dementie en hun dierbaren zijn speciale 

rondleidingen. 

 

Er zijn rondleidingen op maat met speciale opdrachten voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

 

Doofblinde bezoekers kunnen gebruik maken van een privé-

rondleider. 

 

Als je je niet zelfstandig door het museum kan bewegen, mag 

een begeleider gratis mee. Ook hier zijn bepaalde regels aan 

verbonden. 

 

Contactinformatie leiding BTB-groep:  

Judy Koopman, 0321 – 31 49 51 of j.koopman44@chello.nl.  

 

* BTB staat voor: Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, 

Bruikbaarheid 

mailto:j.koopman44@chello.nl
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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 ..... Michèla Langstraat 06 - 52 15 08 53 
Algemeen bestuurslid ..... Vacant 
  
 

UAdviseurs: 
Judy Koopman sociaal adviseur 31 49 51 
 
  
U 
UE-mailadressen Stichting Onder Dak 
Website   HUwww.onderdak.nl U 
e-mail adressen   HUsecretaris@onderdak.nl U 
    HUvoorzitter@onderdak.nl U 
    HUpenningmeester@onderdak.nl U 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlgemeen bestuurslid:  m.koopman55@hotmail.com 

 
 
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:m.koopman55@hotmail.com
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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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