
 

Lekker griezelen en spoken met het gezin? Ga dan naar Walibi Holland en beleef Halloween Spooky 
Days: speciaal voor stoere monsters van 6 tot 12 jaar!  

Op 17, 18 en 19 oktober 2022 krijgt u korting als u betaalt met het tegoed op uw Pas van Dronten. 

Wat zijn de kosten?                                                                                                                                  
Op bovenstaande dagen betaalt u € 26,50 per persoon. Voor kinderen van 3-5 jaar betaalt u € 18,00 per 
persoon. 

Hoe kunt u betalen?                                                                                                                                 
Op 17, 18 en 19 oktober 2022 kunt u met het tegoed op uw Pas van Dronten betalen bij de groepskassa 
bij Walibi Holland. 

 

De prijzen van energie stijgen en dat kan betekenen       
dat u flink meer moet betalen voor gas en elektra.  

Wij hebben daarom afspraken gemaakt met                    
Gezondverzekerd.nl - Goedkope energie.  

Zij bieden samen met een aantal energieleveranciers 
goedkopere energiecontracten aan en helpen u met het 
beste advies voor uw situatie. Is overstappen op dit        
moment bijvoorbeeld voordeliger? 

Heeft u een vast contract?                                                                                                                      
Dan is de kans groot dat overstappen op dit moment niet voordeliger is.  

Heeft u een variabel contract?                                                                                                               
Het is in uw situatie misschien verstandig om over te stappen naar een leverancier, waar u een vast    
contract kunt afsluiten. 

Vergelijk uw contract online                   
Ga naar www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie en vergelijk uw huidige contract met die van de  
geselecteerde energieleveranciers. Als het aanbod u bevalt, kunt u gelijk overstappen.                         
Gezondverzekerd.nl - Goedkope energie helpt u hierbij. 

Heeft u liever persoonlijk advies?                                                                          
Start een chat op www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie                                                                               
Of bel naar 085-303 5389. 
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Houdt u – na betaling van uw vaste maandlasten – van uw inkomen niet meer voldoende geld over voor 

de  wekelijkse boodschappen voor voeding? Kunt daardoor niet elke dag een warme maaltijd op tafel  

zetten?  Hoe dit ook komt … u kunt dan misschien de hulp van de Voedselbank goed gebruiken.  

U kunt bij de Voedselbank Dronten een gratis voedselpakket voor uzelf of uw gezin aanvragen.             

De pakketten bieden u voldoende voedingsmiddelen voor tenminste 3 warme maaltijden per week.       

De voedselpakketten worden iedere vrijdag uitgedeeld in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.  

Hoe kunt u een voedselpakket aanvragen?                                                                                                                                     

Ga naar vbdronten.nl en klik op ’Ik zoek hulp’. Of bel naar  06-48 20 94 85 of stuur een e-mail naar                     

klantenzorg@vbdronten.nl  

Wat gebeurt er na de aanvraag?                                                                                                                                                       

Na ontvangst van uw aanvraag wordt  u gebeld door het team Klantenzorg, dus zorg dat u telefonisch 

bereikbaar bent.  U ontvangt - meestal nog in dezelfde week - een pakket voor enkele weken.  

Daarna wordt u uitgenodigd voor een gesprek bij Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).             

MDF bespreekt met u  - in opdracht van de Voedselbank - uw inkomenssituatie en kan u eventueel hulp 

bieden bij uw problemen. De Voedselbank ontvangt na dit gesprek een advies van MDF voor hoeveel 

maanden u het voedselpakket nodig heeft. 

Heeft u de nieuwsbrief op papier ontvangen, maar wilt u deze vanaf nu per e-mail ontvangen? Geef dan 

uw mailadres en naam door via sociaal@dronten.nl. Dan ontvangt u de volgende nieuwsbrief ook     

digitaal.  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.  
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