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Voorwoord van de voorzitter
Het zal bijna niemand zijn ontgaan.
Eenzaamheid is ‘hot’.
Oftewel: iedereen praat erover.
En probeert er wat aan te doen.
Daarvoor worden veel onderzoeken gedaan naar de
oorzaken van eenzaamheid.
Dat werd een lange lijst: verlies van een partner of goede
vriend(in), daling van inkomen waardoor niet meer
meegedaan kan worden met de vrienden als het gaat om
uitstapjes en/of cadeaus, geen geld meer hebben om visite
uit te nodigen, ziekte die voor langdurig isolement zorgde ...
de lijst is lang.
Toch miste ik er eentje:
Als al je vrienden en kennissen chronisch ziek zijn waardoor de
energie steeds verder verdwijnt, dan hebben ze ook geen
energie meer om langs te komen, bezoek te ontvangen en
zelfs bellen kan te belastend worden.
En daar zit je dan.
Je wilt die vrienden helpen, maar zij vooral hun dag door
komen.
En meer niet.
Misschien zijn er in de vrienden- en familiekring ook nog wel
gezonde mensen, maar die zijn druk, wonen ver weg of
hebben gewoon niet door dat die ander steeds eenzamer
wordt omdat zij vaak niets afweten van de problemen van die
vrienden en dus ook niet van de gevolgen voor jou.
Iedereen snapt dat iemand eenzaam kan worden na het
overlijden van een partner.
En meestal begrijpt men ook wel dat die eenzaamheid lang
aanhoudt.
Als de partner echter niet is overleden, maar ‘gewoon’ uit het
huwelijk is gestapt, dan krijg je maximaal een half jaar om te
rouwen en daarna moet je gewoon niet meer eenzaam zijn.
4
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Voorbij is voorbij. Terwijl het rouwproces net als bij een
overlijden heel lang kan duren.
Beide situaties zijn zeer persoonlijk en voor iedereen weer
anders.
Er zijn dus nog steeds situaties waarbij de eenzaamheid
onderbelicht blijft.
En misschien zijn er nog wel meer redenen die ik nog niet
eerder heb gehoord.
Kijk dus eens om je heen en sta open voor andere mensen en
de mogelijkheid dat zij eenzamer zijn dan het op het eerste
gezicht lijkt.
Een simpel hallo op straat geeft iemand al het gevoel gezien
te worden.
En vaak is dat al voldoende voor een eerste stap.
Daarom eindig ik dit voorwoord met HALLO!
En hopelijk voelt u zich daarmee ook gezien en gehoord.
En zo niet: laat het me weten, dan zoeken we samen een
oplossing.
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Agenda
Activiteiten van Stichting Onder Dak
Attentie: De Pas van Dronten is voor iedere inwoner
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. Dit systeem heeft het
Toegankelijkheidsfonds vervangen.
Ook bij Stichting Onder Dak kan deze pas gebruikt worden om te
betalen voor cursussen en deelname aan activiteiten zolang er
voldoende tegoed op de pas staat.
De contactpersonen van de werkgroepen kunnen u hier meer over
vertellen.

Computerlessen
Op dit moment is een cursus gaande. Als er
nieuwe aanmeldingen komen, starten we over
enige tijd in overleg met een nieuwe groep.
De lessen zijn voor mensen met allerlei soorten
beperkingen.
De 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.

6
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Als u dus meer wilt leren over Windows, iPad of iPhone, geef u
dan snel op bij het secretariaat, 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 Mariska.
Bel dus met 06 ‐ 24 46 40 45 of mail naar
secretaris@onderdak.nl.

Scootmobiel- en fietsclub
Bij het ter perse gaan van deze uitgave was nog niet bekend
wanneer de eerste tocht weer gehouden zal worden.
Dit in verband met familieomstandigheden bij de
leidinggevende.
Wij werken eraan om deze informatie zo spoedig
mogelijk te kunnen delen met u.
De groep maakt gezamenlijk tochtjes in de
omgeving. 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 Meerpaal.
Tussen de georganiseerde tochten door kunnen de
deelnemers uiteraard ook onderling afspraken maken om er
lekker tussenuit te gaan.
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De gezamenlijke tochten kosten € 5,- per keer, inclusief een
kopje koffie of thee onderweg met iets lekkers erbij.
De tochtjes die mensen tussendoor maken kosten uiteraard
geen 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.
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 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,
telefoon 31 79 26.
Jan Reijmerink start zelf ook weer een nieuwe groep via zijn
Pauzegebouw en daarom kunt u die informatie terugvinden
bij de activiteiten van andere organisaties hieronder.

8
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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 in Aphrodite’s Thermen
in Dronten. Er zijn drie groepen. De lessen
worden gegeven op zaterdagochtend van 7.00
tot 7.30 uur, op woensdagavond van 18.00 tot 18.30 uur en op
woensdagavond van 18.00 tot 18.30 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.

Zwemmen voor volwassenen onder leiding van een
fysiotherapeut
Zwemmen voor volwassenen onder leiding van een
fysiotherapeut
Locatie: Zwembad Overboord. 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
Kwartaalblad van St. Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten
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oefeningen worden gedaan onder begeleiding van een
fysiotherapeut. Vrijwilligers bieden, waar nodig en gewenst,
ondersteuning bij aan- en uitkleden, 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, 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 u dan geen individuele fysio-oefeningen krijgt,
maar gewoon in de groep meedraait. Ons
warmwaterzwemmen is dus voor iedereen toegankelijk.
Niets zo fijn als in rustig tempo oefenen in lekker warm water.
Aanmelding en informatie bij Joke, telefoonnummer 31 79 26.

Activiteiten van andere organisaties
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 we huifkartochten voor groepen.
Website: www.spgf.nl
Informatie: info@spgf.nl of bij Ton, tel.: 06 - 14 44 49 16.

10
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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 telefoonnummer 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.
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.
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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
De rijbewijskeuringen vinden plaats in zalencentrum Open Hof
op de 2e woensdagmorgen en 4e dinsdagmiddag van elke
maand.
Data voor de komend periode:
11 maart

24 maart

8 april

28 april

13 mei

26 mei enz.

Keuring kost € 40,- , leden van een ouderenbond kunnen 5
euro korting krijgen op vertoon van pasje of adresstrookje.
Voor groot rijbewijs betaalt u € 65,-.
Voor informatie of maken van afspraak belt u 06 – 10 32 95 60
of: 06 – 20 67 01 05.

12
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Alzheimer Café Dronten

Wanneer?
Hoe laat?

De tweede woensdag van elke maand.
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
www.alzheimercafedronten.nl.
Waar?
De Meerpaal, De Rede 80.
Contactgegevens Alzheimer Café Dronten:
Katja Oerlemans 06 – 16 09 87 54
Mail:
alzheimerdronten@gmail.com
Twitter:
www.twitter.com/acdronten
Website:
www.alzheimercafedronten.nl

Diabetescafé
Deze bijeenkomsten worden altijd
gehouden in De Pionier, De
Redepassage 18, 8254 KD Dronten.

Diabetescafé
Flevoland

Er zijn helaas nog geen nieuwe data,
maar u kunt altijd contact opnemen
via de 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.
Het tel. no. Is dan: 06 – 24 46 40 45.
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Pauzegebouw
Jan Reijmerink start weer met teken- en schilderlessen voor
beginners - leren waarnemen:
Kosten voor deze lessen zijn:10 lessen voor € 100,- inclusief
materiaal.
Locatie De Vier Seizoenen. Dit is
de horeca in de Golfresidentie.
Makkelijk te vinden, want vlak bij
de ingang.
Meer info: drontywood@hotmail.com.

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

14
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Recept: Boeuf Stroganoff spécial
Boeuf Stroganoff spécial voor 4 personen
Dit keer een heel oud recept.
Een klassieker op zeer eenvoudige manier.
Dit gerecht kunt u van tevoren maken en later opwarmen.
Zeer geschikt dus als u eters krijgt.

Ingrediënten













2 uien
boter of margarine
500 gram biefstuk in dunne reepjes gesneden
1 blik geconcentreerde tomatensoep
1 klein blikje champignonschijfjes
1 eetl. franse mosterd
2 eetl. bruine suiker
Worchesthire saus
1 kop zure room
zout en peper
1 kop pitloze rozijnen
1 kop bombaynoten

Bereiden
Schil de uien, snijd ze in dunne plakken en bak ze in een braadpan in wat boter
of margarine goudgeel.
Neem de uien uit de pan en bak het vlees in dezelfde boter onder voortdurend
roeren snel bruin.
Roer de tomatensoep erdoor, de uitgelekte champignons, de mosterd, bruine
suiker, enkele druppels Worcestershire saus, zure room, zout en peper.
Dit alles kunt u vooraf doen.
Roer inhoud van pan goed om, laat met deksel op pan heel even doorkoken.
Roer vlak voor het opdienen de noten erdoor.
Serveer hierbij droge witte rijst en een gemengde groene sla.
Eet smakelijk.

Bronvermelding
uit: "Eenvoudige dineetjes" van Carla Lee
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Afscheid Wil van den Dungen.
Hallo allemaal,
Per 20 januari 2020 heb ik officieel afscheid genomen bij het
WGO (Werkgroepenoverleg) van Stichting Onder Dak.
Ik heb er bijna 12 jaar opzitten en bijna altijd met veel plezier.
Veel geleerd en gedaan.
In 2008 eerst als deelnemer bij het rolstoeldansen.
Na een paar maanden heb ik het penningmeesterschap van
Ron Boer Rookhuizen overgenomen.
Dit heb ik per 1 januari 2016 overgedragen aan Jaap Lont,
waarna ik algemeen bestuurslid ben geworden.
Na zijn afscheid heb ik het weer een half jaartje overgenomen
en per 1 januari 2019 heeft onze huidige penningmeester Theo
den Hartog het stokje overgenomen.
Daar ik per 25 januari 2020 ga verhuizen naar Veenendaal
(dus ben ik al verhuisd als deze (K)Letskrant verschijnt), was het
uiteraard niet mogelijk om nog langer aan te blijven als
algemeen bestuurslid.
De administratie van het kinderzwemmen, die ik in de loop
van de jaren overgenomen heb van Judy, heb ik
overgedragen aan Joke de Bruin.
Doordat ik nu uit het bestuur ben gestapt, is er daar dus weer
een vacature die nodig ingevuld moet worden.
Dus wie voelt zich geroepen??
Ik dank iedereen waarmee ik op een of andere manier mee
heb samengewerkt en ik wens jullie al het goeds voor de
toekomst.
Dat Onder Dak nog maar lang mag blijven bestaan en veel
goede dingen mag blijven doen.
Aan het bestuur zeg ik: Veel sterkte met alle taken en
werkzaamheden.
16
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Eens in de maand blijven Bert (ja, met hem ga ik
samenwonen) en ik naar Dronten komen om de
schootmobieltochten mee te rijden, dus jullie zijn niet
helemaal van me af.
Ik blijf tevens ook verkeersregelaar bij deze
ritten.
Al het goeds van mij
Wil van den Dungen
Wij bedanken Wil voor al haar werk in de
afgelopen jaren en zijn bijzonder blij dat ze bij de
scootmobielclub als vrijwilliger aan wil blijven.
Zo raken we haar niet helemaal kwijt.
Wil en Bert: veel geluk samen in Veenendaal.

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
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Hulpmiddelenconvenant
Bron: Gemeente.nu / ANP Mediawatch..

Afspraken over Wmo-hulpmiddelen in werking.
De afspraken om problemen met hulpmiddelen uit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan te pakken zijn
een feit. Lange wachttijden moeten hiermee tot het verleden
behoren en bij verhuizing naar een andere gemeente is een
cliënt een op maat gemaakt hulpmiddel niet langer kwijt.
Afgelopen november kondigde minister De Jonge van
Volksgezondheid aan in januari met afspraken te komen,
omdat er veel klachten zijn over onder meer de levertijd van
hulpmiddelen uit de Wmo zoals een rolstoel, traplift of speciale
fiets. Gemeenten, verzekeraars en leveranciers hebben
afgelopen week onder toeziend oog van patiënten- en
cliëntenorganisaties het Actieplan hulpmiddelen in werking
gesteld. Het zou per direct moeten leiden tot merkbare
verbetering voor de cliënt.

Verhuizing.
Zo horen cliënten binnen vijf dagen na hun aanvraag iets van
de leverancier, die ze ook op de hoogte houdt van de
levering. Een op maat gemaakt hulpmiddel blijft beschikbaar
voor de persoon voor wie dat is gemaakt, zelfs na verhuizing
tussen gemeenten, door het verhuisconvenant. Voor een
cliënt met een Wmo-hulpmiddel die bijvoorbeeld naar een
Wlz-instelling verhuist, moet dit geregeld worden. En
revalidatiecentrum en de financier gaan eerder met elkaar
overleg.

Contactpersoon.
Ook is afgesproken dat mensen die een helemaal op hen
toegesneden hulpmiddel nodig hebben, kunnen aankloppen
bij een vaste contactpersoon. Deze casemanagers moeten in
december 2020 bij iedere gemeente en leverancier

18
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beschikbaar zijn. Verder is het plan dat alle cliënten die een
hulpmiddel gebruiken vanaf 1 januari 2021 een uniform,
persoonlijk ‘Hulpmiddelen Paspoort’ kunnen krijgen. Daarin is
informatie over de cliënt en zijn hulpmiddel(en) opgeslagen
om te delen met relevante partijen.

Financier eindverantwoordelijk.
Er hebben meer dan 50 partijen meegewerkt aan de
totstandkoming van het actieplan en het normenkader. De
cliënt staat volgens de afspraken in alle gevallen centraal. De
financier, dat kan gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor
zijn, is eindverantwoordelijk voor ‘het passend en tijdig leveren
van een adequate voorziening’. Daarbij moet ook gekeken
worden naar samenhang met andere hulpmiddelen en/of
diensten. De financier blijft te allen tijde aanspreekbaar.

Aanvulling van de redactie:
minister Hugo de Jonge promoot momenteel heel erg het
meldpunt Juiste Loket voor gevallen van frustratie vanwege
lang wachten op hulpmiddelen of juiste voorzieningen. Bij het
loket kan op laagdrempelige wijze ondersteuning en
voorlichting wordt gekregen.
Het lijkt of dit loket nieuw is, maar het bestaat al sinds 1
oktober 2016.
Ook vermeldt hij consequent alleen het mailadres hoewel er
ook een telefoonnummer bestaat.
Daarom hierbij beide mogelijkheden: 030 – 789 78 78 en
meldpunt@juisteloket.nl
Mail wordt binnen drie dagen beantwoord.
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Help, ik durf niet te rijden op mijn scootmobiel!
We horen met enige
regelmaat dat mensen hun
scootmobiel niet gebruiken
of maar gedeeltelijk
gebruiken.
Ze durven helemaal niet op
straat te rijden.
Of wel op straat, maar
oversteken blijkt te eng.
Een lift of smalle gang
levert problemen op
doordat de angst bestaat
dat er iets fout gaat.
Lekker buiten rijden gaat goed, maar de supermarkt in geeft
al klamme handen als er alleen maar aan gedacht wordt.
Dit soort situaties zijn (bijna) nooit onoplosbaar.
Allereerst is het mogelijk om aan een ergotherapeut te vragen
of die wil helpen oefenen. Dat is een gratis dienst en kan al
veel problemen en angsten verhelpen.
Verder kan hij of zij samen met u kijken of er misschien extra
spiegels op uw scootmobiel moeten komen, zodat u
makkelijker het verkeer achter u kunt zien. Dat maakt linksaf
slaan veel minder eng.
Maar in sommige gevallen is die hulp niet voldoende.
Zo’n grote scootmobiel over een galerij rijden of in en uit een
lift is absoluut gewoon mogelijk.
Maar als iemand dat gewoon niet durft, dan kan de
ergotherapeut honderd keer vertellen dat het wel kan: het
gaat niet gebeuren.
En wat dan?
Voor sommige mensen is een kleine scootmobiel een goede
oplossing.
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Voor het gevoel gaat die minder hard (hoewel een grote
scootmobiel ook heel langzaam gereden kan worden) en
deuren, gangen en galerijen lijken opeens niet meer te smal.
Dit is een goede oplossing voor mensen die de scootmobiel
vooral gebruiken in eigen
omgeving en om
boodschappen te doen.
Voor langere ritten is dit
meestal geen optie.
Wie zich herkent in de
situatie ‘alleen stukje rijden
in eigen omgeving en om
boodschappen te doen’
zou eens kunnen
overleggen met de eigen
gids bij de gemeente en/of
de leverancier/eigenaar
van de scootmobiel of de grote scootmobiel omgeruild kan
worden door een kleinere, langzame scootmobiel.
Wie weet zijn lift en gangen dan minder eng en kan de
scootmobiel weer vol plezier gebruikt worden.
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Ondertiteling
Bron: NVVS/Doof.nl.
Ook reclameblokken NPO nu met ondertiteling.
De reclameblokken van STER op de
televisiezenders NPO 1, 2 en 3 worden
voorzien van ondertiteling. Dove en
slechthorende kijkers kunnen de
reclamespotjes vanaf nu volgen door NPO
Ondertiteling TT888 in te schakelen.
Ruim 99% van het totale Nederlandstalige
aanbod op de televisiezenders NPO 1, 2 en
3 is momenteel al ondertiteld. De wettelijke verplichting
daarvoor is 95%.

Inclusief denken.
Kanttekening hierbij is dat de kwaliteit van de ondertiteling
volgens veel dove en slechthorende kijkers vaak niet hoog
genoeg is. Dat de reclameblokken van STER vanaf nu ook
ondertiteld zijn, is wel een stap in de richting van een volledig
toegankelijke publieke omroep. Op deze manier wordt voor
de kijker ook duidelijk welke bedrijven ‘inclusief denken’ en
rekening houden met de belangen van doven en
slechthorenden.

4,5 miljoen gebruikers.
Uit recent onderzoek blijkt dat er ongeveer 4,5 miljoen
teletekstondertiteling-gebruikers zijn. Dat is veel meer dan de
1,5 miljoen Nederlanders met gehoorproblemen. Mensen
zetten de ondertiteling bijvoorbeeld aan vanwege
omgevingsgeluiden tijdens het televisiekijken. Anderstaligen
gebruiken de ondertiteling om de Nederlandse taal te leren.
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Hoe het werkt.
TT888-ondertitels zijn niet vast in beeld zoals vertalingstitels. Als
kijker kun je ervoor kiezen om deze ‘gesloten’ ondertiteling inof uit te schakelen. Dat kan als volgt:
• Op televisie op de publieke zenders via Teletekstpagina 888.
• Op NPO Start via het witte tekst-icoontje rechts boven in het
beeld en kies ‘Nederlands’. Het icoontje wordt dan oranje en
de ondertiteling is geactiveerd.

Wat wordt ondertiteld?
Zo goed als het gehele Nederlandstalige aanbod van de
publieke omroepen wordt door TT888 van ondertiteling
voorzien. Het volledige overzicht staat op de Teletekstpagina’s
201-209. Op NPO Start zijn ondertitelde programma’s voorzien
van een teksticoon.
Op NPO Start zijn alle uitzendingen met ondertiteling (terug) te
zien, die tijdens de eerste uitzending op NPO 1, 2 en 3 ook van
ondertiteling zijn voorzien. Ook veel kinderprogramma’s voor
kleuters zijn ondertiteld. Daarnaast worden ook Postbus 51spotjes en steeds meer STER-reclames ondertiteld.
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Hema (ingezonden stuk)
Iedereen is welkom bij
In de zomerperiode van 2019 is Hema Dronten omgebouwd
naar de nieuwste formule.
De winkel is ingedeeld in werelden en artikelen zijn logischer bij
elkaar geplaatst waardoor het voor de consument uiteindelijk
eenvoudiger is om bepaalde artikelen te vinden.
Ook is de kassa iets verder de winkel ingeschoven en is er voor
de kassa een zgn. kassaslang geplaatst. Hierdoor worden de
klanten op een ‘eerlijke’ manier naar de kassa geleid. Het
bleek echter, dat klanten in een scootmobiel of klanten met
een grote wandelwagen moeilijk door deze slang naar de
kassa konden komen. We hebben begin januari de slang
daarom wat gewijzigd en we zijn op dit moment aan het
bekijken of dit beter werkt.
Mocht u op- en aanmerkingen hebben over de
winkelindeling, of wilt u ergens bij geholpen worden, schroom
niet en spreek een verkoopmedewerker aan of iemand van
de leiding. Zij zullen u altijd te woord staan en op zoek gaan
naar een oplossing. Dit wil niet altijd zeggen dat de oplossing
gelijk kan worden geboden maar u kunt van mij aannemen
dat er wel degelijk serieus naar gekeken wordt.
Immers ook in Dronten geldt “ Hema is er voor iedereen“
Aschwin Koggel
Directeur Hema Dronten
Noot van de redactie:
De nieuwe opstelling werkt zonder die slang inderdaad beter.
En een wijziging die niet in het stukje opgenomen was: er is
geen afzonderlijke klantenservice meer.
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Klantenservice is geïntegreerd in de kassafunctie en klanten
moeten dus in de kassarij aansluiten om gebruik te maken van
klantenservice.
Reden is, dat binnen het bedrijfsconcept (dus niet uitsluitend in
Dronten) de kassa geacht wordt ook een klantenservice te zijn
en dat men daarvoor dus bij dezelfde medewerkers terecht
kan.
Dit veroorzaakt soms lang wachten en het advies is ook om
vragen zoveel mogelijk gewoon te stellen aan personeel dat
rondloopt in de winkel.
Dat is sneller en voorkomt ook dat mensen die snel iets willen
afrekenen heel lang moeten wachten als een klant met
ingewikkelde vragen komt.
Wij zijn blij dat de directie en medewerkers van Hema Dronten
open stonden voor een goed gesprek om problemen aan te
pakken.
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Colofon
Stichting Onder Dak
Secretariaat:

Postbus 244
8250 AE Dronten
tel. 06 ‐ 24 46 40 45

Bank: ABN/AMRO
K.v.K. nr.

NL31ABNA0438291107
41 24 67 52

Samenstelling Dagelijks Bestuur:
Voorzitter ........................ Judy Koopman
Secretaris......................... Mariska van Ruitenbeek
Penningmeester .............. Theo den Hartog
Algemeen bestuurslid ..... VACANT
Algemeen bestuurslid ..... Leo Arnoldus
Adviseurs:
Judy Koopman

31 49 51
06 ‐ 24 46 40 45
06 ‐ 42 74 97 66
06 ‐ 54 65 53 09

sociaal adviseur

E‐mailadressen Stichting Onder Dak
Website
www.onderdak.nl
e‐mail
secretaris@onderdak.nl
voorzitter@onderdak.nl
penningmeester@onderdak.nl
larnoldus@onderdak.nl

webmaster:
Lay‐out (K)Letskrant

26

Alfred Vorsselman
Barry Bolder

Kwartaalblad van St. Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten

31 49 51

jaar

25

Alle contactgegevens op een rijtje

Scootmobiel- en fietsclub

0321-31 49 51
j.koopman44@chello.nl
0321-31 49 51
Judy
j.koopman44@chello.nl
06 - 24 46 40 45
Mariska
secretaris@onderdak.nl
Joke
0321- 31 79 26
0321-31 59 55
Leo
leo.boersma@hetnet.nl
Lilian
06 - 29 45 99 35

Teken- en schilderlessen

Joke

Voorlichting

Judy

Warmwaterzwemmen

Joke

Adviseur

Judy

BTB-groep
Computerlessen
Kinderleszwemmen
Scholenproject

0321-31 79 26
0321-31 49 51
j.koopman44@chello.nl
0321-31 79 26
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