Per 1 januari 2022 stopt De Friesland als aanbieder van onze collectieve zorgverzekering voor minima.
Als u nu nog collectief verzekerd bent bij De Friesland heeft u hierover van ons al een brief ontvangen.
Univé start op 1 januari 2022
Gelukkig hebben wij een opvolger gevonden in Univé. Univé biedt drie pakketten aan:
Gemeentepakket Compact, Compleet en Compleet met herverzekering eigen risico.
Welk pakket is vergelijkbaar met het pakket van De Friesland?
Het Gemeentepakket Compleet van Univé is vergelijkbaar met AV Frieso Compleet van De Friesland.
Wanneer zijn de premies en de inhoud van de drie pakketten bekend?
Vanaf 16 november 2021.
Deze kunt u dan bekijken op www.dronten.nl (zoek op Univé) en www.gezondverzekerd.nl (kies
gemeente Dronten).
Als u nu nog verzekerd bent bij De Friesland krijgt u half november een nieuwe brief van ons.
Wilt u overstappen naar Univé?
Dan hoeft u nu nog niets te doen. Vanaf 16 november 2021 kunt u zich aanmelden.
Hoe kunt u overstappen naar Univé?
Dat kan vanaf 16 november 2021 via www.gezondverzekerd.nl (kies gemeente Dronten). Uw oude
verzekering wordt dan automatisch opgezegd.
Wilt u hulp bij het overstappen?
Dan kunt u vanaf 16 november 2021 een afspraak maken bij de Univé winkel in Dronten (via 072 527
7595) of in het Huis van de Gemeente Dronten (via www.dronten.nl of 14 0321). Ook kunt u terecht bij
het financieel spreekuur van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).
Komt u nog wel in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering voor minima?
De toelatingseisen zijn niet veranderd. U kunt gebruik maken van de collectieve zorgverzekering minima
als u een inwoner bent van de gemeente Dronten en uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan 130
procent van de geldende uitkeringsnorm.

Stapels ongeopende post? Regelmatig papieren kwijt in de chaos?
Moeite om post te openen om wat er mogelijk in zou kunnen staan?
Geen inzicht in inkomsten en uitgaven? Ingewikkelde formulieren?
Is dit herkenbaar?
Een vrijwilliger geldzaken van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) kan u helpen!
Deze begeleiding is gratis.
Wat kan een vrijwilliger geldzaken allemaal doen?
Hij of zij kan met u de administratie op orde brengen. Of met u een budgetoverzicht maken: wat zijn de
maandelijkse inkomsten, wat zijn de vaste uitgaven? Samen formulieren invullen, om bijvoorbeeld iets
aan te vragen of te wijzigen. En als u schulden heeft, kan hij of zij met u meedenken, u adviseren of met
u een schuldenoverzicht maken.
Een vrijwilliger doet niets alleen, hij of zij werkt altijd met u samen. U blijft zelf altijd verantwoordelijk voor
uw eigen administratie, ingevulde formulieren en keuzes die u maakt tijdens deze vorm van begeleiding.
Meer informatie of aanmelden?
Ga naar www.mdflevoland.nl/vrijwilliger-geldzaken of bel met coördinator Wendy Rademakers
via (0321)319 522.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom zijn wij jaarlijks op
zoek naar ‘Het beste idee van Dronten’. Een idee om het verschil te maken voor
inwoners met een laag inkomen. In april werden weer prijzen uitgereikt.
De prijswinnaars geven gratis lessen of workshops aan inwoners met een laag
inkomen. Drie van de negen prijswinnaars zijn:
Talenten Traject
Stichting Onder Dak organiseert een jaar lang workshops tekenen, schilderen,
fotografie en film, creatief schrijven, leren presenteren, toneel en drama. Zodat u de
kans krijgt om te ontdekken wat u leuk vindt en waar uw talenten liggen. De gratis
workshops worden op dinsdagavond georganiseerd.
Meer informatie of aanmelden? Bel (0321) 314951 of stuur een mail naar secretaris@onderdak.nl
Kunstlap
Jan Reijmerink van het Pauzegebouw organiseert in het project KunstLap diverse gratis activiteiten: het
repareren en verstellen van kleding, het leren naaien en ontwerpen van kleding en kleding veranderen tot
een uniek kledingstuk.
Meer informatie of aanmelden? Bel met Jan Reijmerink op 06-14292292 of stuur een mail naar
drontywood@hotmail.com
Budo Ryu Kenshin Swifterbant
In november en december organiseert judoclub Budo Ryu Kenshin gratis introductielessen voor jeugd en
senioren. Dit doen zij op zes zaterdagen vanaf 13 november van 10.00 tot 11.00 uur in gymzaal De
Noordhoren in Swifterbant. Tijdens deze lessen doen jeugd (kinderen van 5 tot 15 jaar) en senioren
(ongeveer 60-plussers) leuke oefeningen en spellen.
Na de lessen is er gratis iets te drinken en wat lekkers. Vind je het zo leuk dat je na de introductielessen
lid wordt van de vereniging of de cursus ZekerBewegen gaat doen, dan helpen ze je met de aanschaf van
sportkleding (judopak of sportshirt) en de kosten voor het eerste jaar bij de Judo Bond Nederland.
Meer informatie of aanmelden? Bel met Peter Verschure op 06-12966257 of stuur een mail naar
brkjudoswifterbant@gmail.com

Het aanbod van de Maatschappelijke participatie en toegankelijkheid is sinds de
vorige nieuwsbrief uitgebreid met de volgende aanbieders:
Funzone Dronten (Avontura, bowlen, squashen)
www.familyleisurecompany.nl
Fitnessclub Easy Active Biddinghuizen
www.easyactive.nl
Rugbyclub Dronten
www.rcdronten.nl
Pauze gebouw voor creatieve lessen en workshops (zie ook Kunstlap op pagina 2)
www.janreijmerink.nl/pauzegebouw
Community fitness gym Dronten Silverback
www.silverbackcf.nl
Algemene muziekvereniging Amor Musae Swifterbant
www.amormusae-swifterbant.nl
Sport- en lifestyle centre Gym inn Dronten
www.gyminn.com
Sportkleding en -artikelen
Vanaf 1 januari 2022 kunt u met het tegoed op uw Pas van Dronten direct bij Scapino Dronten betalen.
U hoeft dan geen tegoed meer in te ruilen voor een Scapino sportcadeaukaart.

Heeft u de nieuwsbrief op papier ontvangen, maar wilt u deze liever per e-mail ontvangen? Geef dan
uw mailadres en naam door via sociaal@dronten.nl. Heeft u geen e-mailadres? Dan blijft u de
nieuwsbrief per post ontvangen. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Beantwoord dan deze
e-mail of neem telefonisch contact op met ons secretariaat. Wij verwijderen uw gegevens dan van onze
verzendlijst.
De Nieuwsbrief Participatie & Inkomen is een uitgave van het vakgebied Sociaal Domein van de
gemeente Dronten. De nieuwsbrief wordt minimaal vier keer per jaar gepubliceerd op www.dronten.nl
en wordt verspreid onder inwoners met een Participatiewet/IOAW/IOAZ-uitkering. Aan de inhoud van
deze nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen.

