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Aansprakelijkheid 
Het programma 2021-2022 is met zorg samengesteld en informatief van 
aard. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleed.  
 

U kunt ook de digitale versie van dit Groene Boekje downloaden. Ga naar 
de website www.kboflevoland.nl en klik daar op Afd. Lelystad. Daarin 
staan de snelkoppelingen naar de genoemde websites en mailadressen. 
 
 
 

Druk: MEO Alkmaar. 

http://www.kboflevoland.nl/
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KBO afdeling Lelystad 

Bestuur 

Voorzitter   Koos de Groot   0320 - 25 08 77 
   E-mail voorzitter.lelystad@kboflevoland.nl 

Secretaris  Annemieke Ester  0320 - 22 29 85 
   Mary Apeldoorn  06 - 11 60 09 96 
   E-mail secretaris.lelystad@kboflevoland.nl 

Penningmeester Juan Dirksz   0320 - 25 86 99  
   E-mail penningmeester.lelystad@kboflevoland.nl 

Activiteiten  Piet Groen   0320 - 25 88 60 
   E-mail activiteiten.lelystad@kboflevoland.nl 

Lief en Leed  Hanneke Bakker  0320 - 41 18 02  
   E-mail liefenleed.lelystad@kboflevoland.nl 
 
 

Postadres   KBO Lelystad p/a mevr. Annemieke Ester 
Beukenhof 256, 8212 EE  LELYSTAD 

 

E-mail    secretaris.lelystad@kboflevoland.nl 
 

Bankrekening: KBO Lelystad rek.nr. NL 86 RABO 0186 7296 18  
 
 

KBO Lelystad op het internet www.kboflevoland.nl 
Unie KBO op het internet www.uniekbo.nl 
 
 

Belastingen en Toeslagen 

Jaap Broskij 06 - 23 48 44 53   Fred Berest  0320 - 75 12 28 
Piet Groen 0320 - 25 88 60    Gerhard Visschedijk  06 - 41 31 47 85 
Jaap Broskij verzorgt ook alle nieuwe belastingen en toeslagen vragen. 
 

Ouderenadviseur 

Jan Klein Swormink 0320 - 23 30 32 
E-mail ouderenadviseur.lelystad@kboflevoland.nl 
 

Ledenadministratie KBO Lelystad Onno Rutte  0321 – 78 58 18 
E-mail ledenadministratie.lelystad@kboflevoland.nl 

 

Websitebeheer Mart Roepert  0320 - 84 86 26 
E-mail websitebeheerder.lelystad@kboflevoland.nl 
 

Lidmaatschap 

De contributie voor 2022 wordt in de Algemene Ledenvergadering op 
woensdag 29 september vastgesteld. 
Op 1 maart 2022 vindt de automatische incasso plaats. 

mailto:voorzitter.lelystad@kboflevoland.nl
mailto:secretaris.lelystad@kboflevoland.nl
mailto:penningmeester.lelystad@kboflevoland.nl
mailto:activiteiten.lelystad@kboflevoland.nl
mailto:liefenleed.lelystad@kboflevoland.nl
mailto:secretaris.lelystad@kboflevoland.nl
http://www.kboflevoland.nl/
http://www.uniekbo.nl/
mailto:ouderenadviseur.lelystad@kboflevoland.nl
mailto:ledenadministratie.lelystad@kboflevoland.nl
mailto:websitebeheerder.lelystad@kboflevoland.nl
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Voorwoord 
 

Beste leden van de KBO afdeling Lelystad. 
 

Er is een jaar voorbij gegaan waarbij geen 
enkele bijeenkomst kon doorgaan. Alle 
fysieke bijeenkomsten die in het vorige 
Groene Boekje stonden hebben wij vanwege 
het corona-virus moeten laten vervallen.  
Wij weten dat veel leden de soosmiddagen, 
onze bijeenkomsten en uitstapjes heel erg hebben gemist.  
 
Maar gelukkig zijn de vooruitzichten gunstiger en hopen we vanaf 1 
september weer bijeenkomsten te organiseren waarbij de geldende regels 
in acht genomen moeten worden. Zo zal de 1,5 meter afstand nog wel 
even standhouden. Dat betekent dat we bij onze bijeenkomsten maar een 
beperkt aantal leden kunnen ontvangen en dat we bij de grote 
bijeenkomsten een inschrijving moeten hanteren. We zijn aan het 
uitzoeken hoe dit te regelen. 
 
Een speciaal woord van dank aan onze vrijwilligers van Lief en Leed en de 
bezorgers van het Magazine. Zij hebben ervoor gezorgd dat de banden 
met de afdeling bleven bestaan. Op de achtergrond en minder zichtbaar 
voor u zijn we wel bezig geweest om, daar waar het mogelijk was, uw 
belangen te behartigen zowel op lokaal als landelijk niveau. 
 
Het komende jaar hopen wij wel uitvoering te kunnen geven aan de 
geplande activiteiten en we weer niet, zoals in het afgelopen 
verenigingsjaar, deze moeten afblazen omdat het besmettingsgevaar een 
te groot risico vormt. Wij presenteren wederom met trots het nieuwe 
programma van onze afdeling voor het verenigingsjaar 2021 - 2022. 
 
Het is weer een fraaie uitgave geworden met veel informatie en 
wetenswaardigheden. De samenstellers hebben hun best gedaan er een 
overzichtelijk, begrijpelijk en leesbaar boekje van te maken. Mocht er 
onverhoopt toch nog vragen zijn, schroom dan niet en stel ze. Wij willen u 
graag van dienst zijn en helpen. 
 
Namens het Bestuur,  
Koos de Groot, voorzitter 
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Werkgroep Activiteiten 
 
Hierbij presenteert de werkgroep ’Activiteiten’ het programma voor het 
komende jaar.  
 

Tot mei 2022 is voor elke maand een activiteit voorlopig aangegeven; 
verdere informatie en invulling volgt in de betreffende Bulletins. 
 

Raadpleeg altijd het ‘Bulletin’ voor informatie over onze activiteiten. 
 

De werkgroep bestaat uit Mary Apeldoorn, Annemieke Ester, Anna Scarfo 
en Piet Groen en heeft dringend versterking nodig. 

 
 

Kosten 

Voor de meeste activiteiten wordt in de Petruskerk een door het bestuur 
vastgestelde bijdrage gevraagd; in het Bulletin wordt dit vermeld.  
Voor activiteiten elders wordt, afhankelijk van de afstand, een bijdrage 
gevraagd voor meerijden.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Activiteiten 
 

woensdag 15 september Dagtocht naar Texel 

woensdag 29 september Algemene Ledenvergadering 

donderdag 30 september –  
woensdag 5 oktober  

Week tegen Eenzaamheid 
georganiseerd door Welzijn 

dinsdag 5 oktober –  
zaterdag 9 oktober 

Senioren5daagse georganiseerd 
door Welzijn en OSOL 

woensdag 20 oktober Feestelijke Ontmoetingsdag 

woensdag 10 november Vrijwilligersmiddag 

woensdag 15 december Kerstdiner 

woensdag 5 januari Nieuwjaarsreceptie 

februari  Levenstestament en Testament 

maart Verkeersborden en verkeersregels 

28 april Tulpenroute Noordoostpolder 

mei Naar ‘De Bijbel in zand’ Elburg 
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Nog te plannen uitgestelde activiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Belang van mondzorg en mondgezondheid voor ouderen 

2 Wmo loket: Toegang tot en welke ondersteuningen zijn er 

3 Cursus ‘Wat een kunst’ herstart 

4 Informatie over het inloophuis Passie en het Respijthuis 

5  

6  

7  

8  

 
 
 
 

PCOB activiteiten 

 

 

 
Op donderdagmiddag in de 
Ontmoetingskerk 
Schor 4, van 14.00-16.00 uur 

 

 
 

 
Raadpleeg het Bulletin voor de komende PCOB bijeenkomsten. 
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Woensdag 15 september 
Dagtocht naar Texel 

  

 
De bus vertrekt om 08.45 uur vanaf de Petruskerk 
en we zijn rond 18.00 uur weer terug. 
De kosten zijn € 48,50 per persoon; er is plaats 
voor 50 personen.  
 
Dit bedrag is inclusief koffie/thee met gebak op de 
heenreis, overtocht Den Helder – Texel v.v., lunch 
(koffietafel met warme snack in buffetvorm), 
rondrit op Texel met lokale gids en vrije tijd in de 
middag in De Koog. 
 
Als u meegaat geef dat door aan Koos de Groot 
(tel. 25 08 77) of Piet Groen (tel. 25 88 60 of via 
e-mail pjbgroen@gmail.com).  
 

Na aanmelding s.v.p. betalen op onze bankrekening: 
NL86 RABO 0186 7296 18 ten name van KBO Lelystad o.v.v. “Busreis 
Texel”. Als de betaling is ontvangen is de inschrijving definitief.  

  
  

Woensdag 29 september 
Algemene Ledenvergadering 

 
De vergadering vindt plaats in de 
Petruskerk om 14.00 uur en de zaal is 
open vanaf 13.30 uur.  
U wordt ontvangen met een kopje koffie/ 
thee met een versnapering. 
Op de agenda van de vergadering staan 
in ieder geval de bevindingen van de 
kascommissie, de jaarrekening en de 
begroting. 
 
Na de vergadering geeft één van de eerste Lelystedelingen een kijkje in 
het echte leven in de beginjaren van onze stad. 
 
 

mailto:pjbgroen@gmail.com
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Woensdag 20 oktober 

Ontmoetingsdag in de Petruskerk 

 

Vanaf 10.30 uur inloop met 
koffie/ thee met iets erbij. 
 

Om 11.00 uur begint de 
viering waarbij iedereen 
welkom is.  
 

Er is in deze viering aandacht 
voor onze leden die in het 
afgelopen jaar zijn overleden. 
 
 

 
Afhankelijk van wat op dat moment is toegestaan en veilig voor u is:  

➢ volgt een aperitief en lunch waarvoor een kleine vergoeding kan 
worden gevraagd  

➢ beleven we opnieuw de jaren 60 en 70 in een nostalgische 
terugblik.  

 
 
 

Woensdag 10 november  
Vrijwilligersmiddag in de Petruskerk 

 
 
Het bestuur organiseert deze 
middag voor al onze 
vrijwilligers, om hen onder het 
genot van een drankje en 
hapje te bedanken voor hun 
inzet. 
 
Zonder vrijwilligers kan onze 
afdeling niet functioneren. 
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Kerstdiner 
 
 

Op woensdag 15 december vanaf 16.30 uur bent u van harte welkom 
voor het kerstdiner in woonzorgcentrum De Hoven, Het Ravelijn 181 te 
Lelystad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er wordt u een 4-gangen kerstdiner aangeboden waarbij iedereen welkom 
is.  
 
Het kerstdiner is vooral voor die leden die de Kerstdagen zonder familie 
doorbrengen. 
 
Kosten: € 25,00 per persoon voor het diner en 3 consumpties. 
 
 

Nieuwjaarsreceptie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op woensdag 5 januari vanaf 14.00 uur stellen wij u in de gelegenheid 
gezamenlijk het glas te heffen op het Nieuwe Jaar en elkaar de beste 
wensen over te brengen. 
 

Wij nodigen u uit om aan deze klinkende middag in de Petruskerk deel te 
nemen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
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Februari 2022 
Informatie over Levenstestament en Testament 

 
 
‘Alles goed geregeld voor nu 

en later!’ 

 

Nabestaandenbegeleiders Wilko 

en Baukjen van de stichting 

Nabestaandenzorg Flevoland 

geven, samen met notaris 

Fenneke Koster-Joenje uit 

Lelystad, informatie over het 

levenstestament en testament, en wat zij voor u kunnen betekenen.  

 

Zie ook pagina 19 en 20.   

 

Maart 2022 

‘Verkeersborden en verkeerregels’ 

 

Voor velen is het lang gelden dat zij geslaagd 

zijn voor het rijbewijs. Regelmatig komen er 

nieuwe borden en regels bij en ieder wordt 

geacht deze regels te ‘kennen’.  

Een opfriscursus door een speciaal voor 

senioren getrainde docent van een rijschool 

komt u ‘bijscholen’.  
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Donderdag 28 april 

‘Tulpenroute door de Noordoostpolder’ 

 

 

 
Komend voorjaar gaan we de route door de Noordoostpolder rijden en het 
tulpeninformatiecentrum in Creil bezoeken. Vertrek vanaf de Petruskerk.  
 

Mei 2022: naar ‘De Bijbel in zand’ 

 

 

 

 

 

Aan de Havenkade in Elburg is één van ’s werelds grootste zandsculptuur-
projecten. Met zo’n 4.000 m3 zand, tientallen sluisdeuren, 1.000 jaar oude 
olijfbomen, botters en beeldhouwwerken, komen de verhalen van onze 
cultuur van bijbels en botters tot stand. Vertrek vanaf de Petruskerk. 
 

Contactmiddagen in De Uiterton 
 

Indien mogelijk starten we op maandagmiddag in september weer in het 
restaurant van De Uiterton, Markstraat 1. 
U kunt er kaarten (klaverjascompetitie), rummikubben en sjoelen.  
U kunt er ook even bijkletsen onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Neem gerust eens een introducé mee.  
Het is een prima gelegenheid om mensen te ontmoeten en contacten te 
leggen met andere senioren. Voor de koffie en thee wordt een bijdrage 
gevraagd van € 2,00. 
De leiding over de contactmiddagen en de gastvrouwen is in handen van 
Henny Ygosse tel. 24 62 27 en Loes Stuijt tel. 28 85 10  

 
Er is dringend behoefte aan aanvulling bij de gastvrouwen; jonge 
senioren die mee willen doen in toerbeurt kunnen zich melden bij Henny 
Ygosse. 
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Activiteiten door andere organisaties 

Sportbedrijf Lelystad  
 

Sport voor Ouderen 
Bewegen op maat; een wekelijkse activiteit voor volwassenen  
vanaf 18 jaar en senioren met een lichte beperking. 
Waar:   Gymzaal Atolplaza, Schor 1 
Wanneer:  elke woensdag behalve in de schoolvakanties 
Tijd:   16.30 – 17.30 uur. 

Kosten € 1,00 per keer per deelnemer  (inschrijven is niet nodig) 

Info bij Tamar Yoës Kok, tel. 06-13 92 07 42  e-mail t.kok@sportbedrijf.nl 
 

De Derde Helft 
Op een centrale ontmoetingsplek voor 55-plussers met activiteiten van 
dóór en vóór senioren. Hier worden diverse activiteiten gehouden en 
hebben ouderen de mogelijkheid elkaar wekelijks te ontmoeten. 
Waar:   Tennisvereniging ITL, Houtribweg 10 
Wanneer:  elke donderdag 
Tijd:   09.30 - 12.00 uur. 

Kosten: u betaalt alleen voor de koffie/thee  (inschrijven is niet nodig). 
 

Golden Sports 
Een veelzijdig bewegingsprogramma voor 55 plussers. Wekelijks 
aandacht voor verbetering van balans, coördinatie, lenigheid en spier-
kracht. Door verschillende sport- en spelvormen werken ouderen aan hun 
conditie en ontmoeten zij leeftijdsgenoten. 
Waar:   vv. Unicum Lelystad, Schouw 54-01 
Wanneer:  elke dinsdag (wekelijks) 
Tijd:   11.00 - 12.00 uur. 

Kosten € 3,00 per keer per deelnemer. 

Inschrijven bij Mitchell Tollenaar per e-mail m.tollenaar@sportbedrijf.nl 
 

Old Stars Tennis 
Aangepaste tennisvariant voor senioren. Deze variant is een geschikte 
vorm om op een gezonde manier en zonder blessuregevaar te bewegen 
op de tennisbaan. Zeer geschikt voor degene die voor het eerst kennis 
maakt met tennis. Iedereen speelt op zijn/haar eigen niveau, want plezier 
en ontmoeting staat centraal. 
Waar:   Tennisvereniging ITL, Houtribweg 10 
Wanneer:  elke donderdag 
Tijd:   09.30 - 12.00 uur. 

Kosten: u betaalt alleen voor de koffie/thee  (inschrijven is niet nodig). 

mailto:t.kok@sportbedrijf.nl
mailto:m.tollenaar@sportbedrijf.nl
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De Koploper 

 

Wilt u spieren en gewrichten soepel houden?  
Wilt u nieuwe contacten opdoen? 
Of wilt u zich gewoon fit en vitaal voelen?  
Neem dan deel aan het Senioren Fit programma 
voor 50 plussers. Bij een heerlijke watertemperatuur van 33 graden werkt 
u onder leiding van deskundige instructeurs aan uw conditie en 
spierversterking. 
Het Senioren Fit-programma bestaat uit 3 aquasporten, t.w.: 

• Fifty Fit. 45 minuten sporten in het water. We beginnen met een 
warming up en besluiten met een ‘cooling down’.  
Gezellig in een groep sporten. 

• Senioren Fit Power. 30 minuten bewegen op tempo met opzwepende 
muziek. Elke week wisselt men van materiaal en oefeningen. 

• Senioren Fit. Senioren Fit is gemaakt voor die personen die de vorige 
twee programma’s iets te zwaar vinden. De les duurt 30 minuten.  
In het water voelt u weinig weerstand zodat de oefeningen goed zijn uit 
te voeren. 

Om te kunnen ervaren wat het is kunt u ook eerst een proefles nemen. 
Voor informatie kunt u terecht in de Koploper waar men u graag vertelt wat 
de mogelijkheden zijn. Telefoon 0320 - 28 53 85 
Voor informatie kunt u natuurlijk ook terecht op de website sportbedrijf.nl of 
per e-mail: info@sportbedrijf.nl  
 
Welzijn Lelystad 

In verschillende buurthuizen 
is er een verscheidenheid 
aan activiteiten, cursussen, 
workshops en sporten voor 
50 plussers. 
Belangrijke zaken voor ouderen die Welzijn behartigt zijn o.a.: 
– men verzorgt buurtbemiddeling 
– op diverse locaties zijn er buurtkamers waar men elkaar kan ontmoeten 
– men organiseert het buurtwerk 
– men regelt de huisbezoeken die op aanvraag worden verricht 
– men zorgt voor vrijwilligers die als maatje fungeren 
– de organisatie voor vervoer De Opstap en ANWB Automaatje. 

Veel folders liggen klaar op het kantoor van Welzijn, de Schans 19-09 en 
bij de wijkcentra. Voor informatie kunt u ook bellen naar 0320 – 70 71 59 
of e-mail naar info@welzijnlelystad.nl 

https://www.sportbedrijf.nl/
mailto:info@sportbedrijf.nl
mailto:info@welzijnlelystad.nl
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Resto van Harte 
 
 

 
Resto van Harte; de sociale 
buurtrestaurants in Lelystad.  
 
Iedereen is er welkom en u kunt er 
een betaalbaar, goed en gezond 
driegangendiner komen eten.  
De kosten bedragen € 7,00 per 
diner exclusief drankjes. 

 
Iedere dinsdag is er een Resto van Harte geopend. 
De ene Resto van Harte is open in wijkcentrum Zuiderzeewijk, 
Waddenlaan 1 (op de eerste 3 dinsdagen) en de ander in wijkcentrum  
De Dukdalf, Punter 35-27 (op de laatste dinsdag van de maand).  
U moet vooraf reserveren.  
Contactgegevens: Manon Geerlings,  
e-mail m.geerlings@restovanharte.nl 
tel. 06 - 18 34 52 81 zie ook op www.restovanharte.nl  
 
 
 
 
 

Seniorenpastoraat 

 

 
 
 
 
 
 
 
De werkgroep seniorenpastoraat richt zich op de senioren in onze 
geloofsgemeenschap en speciaal op de 80-plussers.  
Zij worden bezocht en voor hen wordt 2x per jaar een ontmoetingsmiddag 
met Eucharistieviering in de Petruskerk georganiseerd.  
In ieder verzorgingshuis is een contactpersoon die de bewoners daar 
bezoekt.  
U kunt contact opnemen met het parochiesecretariaat tel. 25 00 10  

mailto:m.geerlings@restovanharte.nl
http://www.restovanharte.nl/
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Medische keuring Rijbewijs 
 

 
Als u 75 jaar of ouder bent is het 
wettelijk verplicht een medische 
keuring te ondergaan bij het 
vernieuwen van uw rijbewijs.  
 
 
 
 
 

 
De volledige procedure 

1. Invullen gezondheidsverklaring. 
a) Deze kan online worden ingevuld. U gaat naar mijn.cbr.nl en 

logt in met uw DigiD. U vult het formulier zelf in (het zijn ja/nee 
vragen). Als u het heeft ingevuld wordt u verzocht via iDEAL te 
betalen! Dit is de betaling aan het CBR. U vindt na ongeveer 
een week uw Keuringsverslag in ditzelfde programma. 

b) U kunt een papieren versie bij de gemeente kopen, die u na het 
invullen moet opsturen naar het CBR (denk om voldoende 
frankering!). U ontvangt hiervan een bevestiging. Vergeet niet 
een kopie te maken, het is een officieel document. Het CBR 
stuurt u een A4 enveloppe toe met uw Keuringsverslag daar in. 

 

2. Maak nu een afspraak voor de rijbewijskeuring op een van de 
onderstaande telefoonnummers. We verzorgen de keuringen 
vanuit wijkcentrum De Dukdalf, Punter 35-27 in Lelystad. 

3. De Keuringsformulieren worden digitaal ingevuld via het 
ZorgDomein waarbij de keuringsarts is aangesloten. Uw 
Keuringsverslag is dan direct bij het CBR!  

4. U ontvangt bericht van het CBR of u bent goedgekeurd of dat 
verder onderzoek moet plaatsvinden. 

 

Is uw gezichtsvermogen nog goed? 

Bij twijfel over het gezichtsvermogen moet u zeker voorafgaande aan de 
keuring uw ogen laten controleren. Daarmee voorkomt u dat u na de 
keuring door het CBR naar een oogarts wordt gestuurd. U kunt daarvoor 
de opticien/oogarts bezoeken en het verslag meenemen. 
 

  

https://mijn.cbr.nl/
https://www.rijbewijs-keuring.com/procedure.htm
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Tijdig aanvragen 
Wij adviseren u uw aanvraag voor de verlenging van het rijbewijs 4 
maanden van tevoren te doen. Er is GEEN achterstand meer bij het 
CBR. Mocht u toch vertraging ondervinden, dan kunt u voor advies bij ons 
terecht. 
 

Begint u veel te vroeg dan kan het CBR u verplichten nogmaals een 
Gezondsverklaring te kopen voor een hernieuwde keuring!!   
 

 
Meenemen naar de keuring: 

1) Keuringsverslag, ontvangen van het CBR, of een zelf uitgeprint 
Keuringsverslag (via mijn.cbr.nl). Neem alle papieren mee omdat 
de ZD-code (ZorgDomein) soms op een ander blad vermeld staat. 
Zonder deze code kunnen we niets doen.  
U mag dit keuringsverslag niet zelf invullen!!  

2) Heel klein beetje urine (is niet nodig indien u diabeet bent). 
3) Medicijnoverzicht van de apotheek (niet zelfgeschreven). 
4) De bril die u nodig heeft in de auto of bij het televisiekijken, mocht 

u contactlenzen dragen neemt u dan het pasje mee waar de 
sterkte op vermeld staat. Het verslag van de opticien/oogarts.  

5) Uw geldig rijbewijs (ter legitimatie) of een ander geldig 
legitimatiebewijs. 

6) € 45,- voor het B-rijbewijs, liefst pinnen maar mag ook contant. 

En natuurlijk krijgt u op vertoon van uw KBO-pasje € 5,- korting. 
Er zijn zorgverzekeringen (b.v. Zilveren Kruis in 2021 € 35,- voor KBO-
PCOB leden met tenminste 1 aanvullende verzekering na opsturen 
kwitantie) die deze kosten vergoeden.  
Bij verzuim afmelding voor een afspraak wordt € 5,- administratiekosten in 
rekening gebracht. Bij meer dan 2 ‘categorieën’ wordt de keuring gerekend 
onder ‘Medisch’ en kost deze € 65,-. 
Het afspraken nummer voor Lelystad is 06-10329560 of 06-20670105 
Zie ook www.rijbewijs-keuring.com  
e-mail b.schultze@rijbewijs-keuring.com 

 

  

https://mijn.cbr.nl/
http://www.rijbewijs-keuring.com/
mailto:b.schultze@rijbewijs-keuring.com
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Stichting OSOL 

 

 
Het OSOL is het overkoepelend orgaan van de gezamenlijke  
ouderen- en seniorenorganisaties in Lelystad.  
 
De hoofddoelstelling is het behartigen van de belangen van senioren en 
ouderen in Lelystad naar bestuur, politiek en maatschappelijke 
organisaties. 
 
Samenstelling 
Het OSOL wordt gevormd door de organisaties KBO, PCOB, CNV-
Senioren en FNV-Senioren.  
KBO en PCOB leveren ieder 2 leden in het OSOL-bestuur, de senioren 
van CNV en FNV ieder 1 lid en er is 1 ANBO lid op persoonlijke titel.  
De directeur van Stichting Welzijn Lelystad is agenda-lid van de 
bestuursvergaderingen.  
 

1. Initiatieven 

• Project ‘Lage Drempels’ 

• Project ‘Innovatieprogramma Langer thuis – inclusieve wijk’ 

• Het breed aanbieden van sport voor senioren 

• Project ‘Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad’ 

• Project ‘Dag van de Ouderen’   

• Eigentijdse huisvestingsprojecten voor senioren / ouderen / 

inbreng in de woonvisie 

• Project ‘Elke 14 dagen een Seniorenpagina in de Flevopost’. 

 

2. OSOL deelname in adviesraden 

• Cliëntenraad Sociaal Domein (CSD) 

• Ronde Tafel Eenzaamheid. 
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3. Actieve contacten met het stadsbestuur en het maatschappelijk 

middenveld 

• Afstemming met bestuursleden en directie van woningcoöperatie 

Centrada huurdersvereniging Ons Belang, Woonzorg Flevoland en 

zorgorganisatie Coloriet 

• Met de leiding van Sportbedrijf Lelystad 

• Delegatie OSOL aanwezig bij de Jaarlijkse Herdenking op 4 mei 

• 2x per jaar ambtelijk overleg met beleidsambtenaren van Lelystad 

• 2x per jaar overleg met de wethouder verantwoordelijk voor o.a. 

het ouderenbeleid. 

 

4. Communicatie 

Het OSOL is sinds 2020 betrokken bij de invulling van de pagina 
Stadmakers/Senioren in de Flevopost.  
Ook gaan persberichten standaard naar Radio Lelystad en Omroep 
Flevoland.  
In de ledenbladen van de organisaties in het OSOL worden de 
activiteiten gemeld en toegelicht. 

 
Zie ook de website van het OSOL www.osol-lelystad.nl  
Daar vindt u o.a. actuele informatie over lopende projecten, 
persinformatie, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 
aanvragen mantelzorgwaardering, Stichting Behoud Ziekenhuis 
Lelystad en uitgebreide informatie over het verlengen van het rijbewijs.  
 
 
 

Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis/Achmea 

 
 

KBO-PCOB biedt haar leden een zeer 
complete en voordelige collectieve 
zorgverzekering aan bij Zilveren 
Kruis/Achmea.  
Kijk voor meer informatie op  
www.kbo-pcob.nl  
Deze verzekering is specifiek afgestemd op 
senioren en exclusief voor KBO-PCOB leden. 
 

 

http://www.osol-lelystad.nl/
http://www.kbo-pcob.nl/
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Stichting Nabestaandenzorg Flevoland 

 

Op 8 juni 2020 is de Stichting 

Nabestaandenzorg Flevoland opgericht 

onder het motto: 

‘Alles goed geregeld voor nu en later!’ 

 

Alles goed geregeld!  

De Stichting werkt uitsluitend met 

professionals die gecertificeerd en bekwaam zijn in het vakgebied. Wij 

houden ons bezig met nabestaandenzorg in de breedste zin van het 

woord.  

De dienstverlening kenmerkt zich door transparantie, zorgvuldigheid en 

deskundigheid. 

 

Waar staan wij voor 
Het opstellen van een levenstestament en testament biedt de 
mogelijkheden om zelf de regie te houden tijdens uw leven en na 
overlijden. Als Stichting Nabestaandenzorg Flevoland geloven wij dat u 
zelf de keuze kunt maken: 
 

➢ Wie voor u zorgt op het moment dat u dat niet meer 
zou kunnen of willen. 

➢ Op welke wijze uw laatste wil wordt uitgevoerd. 

Onze diensten 

➢ Voorbereiding levenstestament 
➢ Voorbereiding testament 
➢ Professioneel executeur 
➢ Professioneel levensexecuteur & toezichthouder 
➢ Afhandeling nalatenschap. 
 
En uiteraard sluiten we aan bij uw wensen. 
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Wat wij voor u kunnen betekenen: 

 
Wijs ons aan als levensexecuteur zodat 
uw belangen worden behartigd als u dat 
zelf niet meer kunt. 
 
 
Neem ons op als toezichthouder dan is 
er een controle op de uitvoering van uw 
levenstestament, voor uzelf en uw 
omgeving. 
 
 
Benoem ons tot executeur in uw 
testament of wijs ons aan als 
plaatsvervanger. 
 
 
 
 
Wij kunnen samen met u of zelfstandig 
de nalatenschap afhandelen. 
 
 
 
 
 
Op verzoek van een erfgenaam of een 
schuldeiser kunnen wij door de 
rechtbank tot vereffenaar worden 
benoemd. 
 
 
 

Meer informatie 
Wilko Knol 06 - 20 15 31 68 
Baukjen Anema 06 - 22 22 40 71 
E-mail info@nbzf.nl en op www.nbzf.nl  
 
FKJ Notaris 0320 - 74 89 16 
E-mail info@fkjnotaris.nl en op www.fkjnotaris.nl  

mailto:info@nbzf.nl
http://www.nbzf.nl/
mailto:info@fkjnotaris.nl
http://www.fkjnotaris.nl/
https://www.nbzn.nl/levensexecuteur/
https://www.nbzn.nl/executeur/
https://www.nbzn.nl/gevolmachtigde/
https://www.nbzn.nl/vereffenaar/
https://www.nbzn.nl/toezichthouder/
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Wijkcentra (MFA’s) 

 

 
 

Wijkcentrum Noordoost  
(Atolwijk, Zuiderzeewijk, Groene Velden, Oostervaart en 
buitengebied)  
 

MFA Atolplaza, Schor 1, tel. 0320 - 74 57 20 
Geopend: ma t/m vr van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
Open spreekuur: donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur, verder op 
afspraak. 
 
 

Wijkcentrum Noordwest  
(Kempenaar, Kogge, Schouw, Gondel, Jol, Punter, Karveel, Boeier, 
Parkhaven en Golfpark/-resort) 
 

MFA De Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201, tel. 0320 - 74 57 80 
Geopend: ma t/m vr van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
Open spreekuur: dinsdag van 13.00 uur tot 14.00 uur, verder op afspraak. 
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Wijkcentrum Zuidwest  
(Lelystad-haven, Noordersluis, Hollandse Hout, Landstrekenwijk, 
Warande, Tjalk, Botter en Stadshart) 
 

MFA De Windhoek, Ringdijk 187A, tel. 0320 - 74 57 60 
Geopend: ma t/m vr van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
Open spreekuur: maandag van 10.00 uur tot 11.00 uur, verder op afspraak. 
 
 

Wijkcentrum Zuidoost (Boswijk, Waterwijk en de Landerijen) 
 

MFA De Waterbever, Voorstraat 309-313, tel. 0320 - 74 57 40 
Geopend: ma t/m vr van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
Open spreekuur: dinsdag van 13.30 uur tot 14.30 uur, verder op afspraak. 

 
 

Algemene ouderenondersteuning 
 

 

In Lelystad bieden onderstaande organisaties, naast onze 
ouderenadviseur, algemene ouderenondersteuning aan: 

 

Humanitas afdeling Lelystad-Dronten 
Voor tijdelijke ondersteuning van mensen op gebieden waarin Humanitas 
hulp kan bieden, zoals: Thuisadministratie, Steun bij Rouw en 
Vriendschappelijk Huisbezoek. 
Ga voor informatie naar https://www.humanitas.nl/afdeling/lelystad-dronten 
 
Ouderenadviseurs MDF 
Ouderenadviseurs MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) 
heeft tot taak om ouderen tijdelijk zodanig bij te staan, dat zij in staat zijn 
om zelfstandig te kunnen participeren in de maatschappij.  
Informatie vindt u op de website van MDF www.mdflevoland.nl  
 
 
 

Stichting Welzijn Lelystad 
De Stichting Welzijn Lelystad organiseert en coördineert 
welzijnsactiviteiten voor alle inwoners van Lelystad over een zeer breed 
gebied. Deze omvatten vooral activiteiten binnen de doelstellingen van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Welzijn faciliteert de vergaderingen van het OSOL en in samenwerking 
met hen organiseert de Stichting Welzijn jaarlijks de ‘Dag van de Ouderen’ 
in Lelystad. 
Een totaaloverzicht van de activiteiten vindt u op de website 
www.welzijnlelystad.nl 
Bezoekadres: De Schans 19-09 tel. 0320 - 70 71 59.  

https://www.humanitas.nl/afdeling/lelystad-dronten/
http://www.mdflevoland.nl/
http://www.welzijnlelystad.nl/
http://www.welzijnlelystad.nl/
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Belangrijke telefoonnummers 

 
 

KBO-helpdesk     Tel: 030 - 34 00 655 
Hier kunnen KBO-leden terecht met vragen. 

• Servicetelefoon: ma t/m do 10.00 - 13.00 uur. 

• Pensioentelefoon: wo 13.00- 15.00 uur. 

• Juristentelefoon: do 13.00 – 15.00 uur 
 

Huisartsenpost Lelystad     Tel: 0900- 33 36 333 
Hier kunt naar toe bellen op werkdagen van 
17.00 uur tot 08.00 uur de volgende dag en  
in de weekenden als u een arts nodig heeft. 

 

Algemeen telefoonnummer politie   Tel: 0900 – 88 44 
U kunt dit nummer dag en nacht bellen voor 
algemene zaken en meldingen die geen spoed 
hebben. Voor spoed en heterdaad belt u 112. 

 

Algemeen telefoonnummer gemeente  Tel: 14 - 0320 
U krijgt een keuzemenu te horen en kunt u uw  
keuze maken. 
 

Sensoor, de landelijke luisterlijn   Tel: 0320 - 31 03 10 
Sensoor biedt dag en nacht een luisterend oor. 
Er wordt goed geluisterd of gelezen en u krijgt een  
persoonlijke reactie. De hulp is vrijblijvend en anoniem. 
 

IDO: Inloophuizen, schuldhulpverlening en maaltijden 

Inloophuis ‘Waterwijk’, Oostzeestraat 7-11   Tel: 0320 - 25 24 50 
Inloophuis ‘Open Haven’, Fjord 135   Tel: 0320 - 28 04 00 
 

 
 

 
Het is verstandig bij uw telefoon een lijstje te hebben  
met belangrijke telefoonnummers  

 

• denk hierbij aan familieleden, huisarts, apotheek 

• verzekeringen met polisnummers 

• vrienden en bekenden  

•  

•  
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Kleine klussen in en om het huis 

De Kluswinkel 

 

De Kluswinkel is gevestigd aan de Rode Klif 209, 8223 CK  Lelystad. 
U kunt hen bellen, tel. 0320 - 23 18 21 of mailen naar 
klantenservice@kluswinkel-lelystad.nl  
 

Bij de kluswinkel kunt u informeren welke klussen zij doen en wat de 
tarieven zijn om gereedschap te huren. 
Voor huurders van Centrada gelden speciale regelingen. 
Kijk eens op hun website www.kluswinkel-lelystad.nl 
 
 

Vervoer van senioren in en om Lelystad 
 

Voor senioren zijn er de volgende aanbieders voor vervoer: 

 
 

De Regiotaxi 

 

Voor de regiotaxi moet u naar het wijkinformatiepunt, omdat dit een 
maatwerkvoorziening vervoer is onder de Wmo. Het sociale wijkteam kan 
u informatie geven over de regiotaxi. 
 
 

Vervoersdienst De Opstap van Welzijn Lelystad 

 

De Opstap is er voor senioren van 55+ met mobiliteitsproblemen.  
De Opstap is beschikbaar van ma t/m vr van 09.00 uur tot 17.00 uur.  
U kunt een 10-strippenkaart kopen voor € 15,00. Mensen met een 
inkomen onder de 120 % van het minimum kunnen bij het sociale wijkteam 
een gratis strippenkaart aanvragen van 20 strippen. Als deze op zijn kunt 
u weer een nieuwe strippenkaart aanvragen zonder extra kosten. 
Voor verdere informatie kunt u kijken op 
www.welzijnlelystad.nl/projecten/opstap  
of bellen met Welzijn Lelystad, tel. 0320 - 70 71 59. 
 
 

ANWB Automaatje 

 

ANWB Automaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder 
mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwilligers gebruiken 
daarvoor hun eigen auto. Zij ontvangen een kleine onkostenvergoeding 
van 30 cent per kilometer, gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger, 
vermeerderd met de eventuele parkeerkosten. Het vervoer beperkt zich 
niet alleen tot een bezoek aan ziekenhuis of dokter, ook leuke doelen als 
een bezoekje afleggen, gezellig winkelen of naar de kapper behoren tot de 
mogelijkheden. 

mailto:klantenservice@kluswinkel-lelystad.nl
http://www.kluswinkel-lelystad.nl/
http://www.welzijnlelystad.nl/projecten/opstap
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Het ANWB Automaatje kan eventueel ook ingezet worden op een avond of 
in het weekend. Ook een rit buiten Lelystad is mogelijk. 

 

Meer informatie of meedoen? 
Bel: 0320 - 70 71 59 maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur, vrijdag 
van 09.00 - 16.00 uur. 
Of e-mail automaatje@welzijnlelystad.nl  
Wilt u een rit maken? Vraag die dan minimaal 2 werkdagen ervoor aan. 

 

 
 
De Zonnebloemauto 

 

Een familiebezoek of een afspraak in het ziekenhuis zijn van die dagen dat 
een auto goed van pas komt. Het geeft u meer flexibiliteit en vrijheid. Zit u 
in een rolstoel of scootmobiel en heeft u geen eigen auto, dan is een 
Zonnebloemauto huren een betaalbare oplossing.  

Let op: Voor uw eerste reservering heeft u een Zonnebloempas nodig. 
 

U huurt deze auto al vanaf € 40 per dag. Dat is inclusief een WA-casco- 
en ongevallen-inzittendeverzekering. Uw eigen risico is € 350. Deze is af 
te kopen voor € 6 per dag. Na de eerste 100 kilometer zijn de meerkosten 
€ 0,20 per km. 

 

De Zonnebloemauto’s zijn volledig aangepast om uw rolstoel of 
scootmobiel mee te nemen. Dankzij de verlaagde bodem en oprijplaat rijdt 
u zo naar binnen. Goed om te weten: de bestuurdersplek is niet 
aangepast. 
Van noord tot zuid en van west tot oost, de Zonnebloemauto heeft 
afhaalpunten door heel Nederland. Er zit er dus altijd wel een bij u in de 
buurt. Meer info? Bel gerust naar het telefoonnummer 088 - 00 16 717. 
 
 
Arriva Dalvrij 65+ Lelystad 
 
Onbeperkt reizen in de daluren met de bussen van Arriva in Lelystad voor 
reizigers van 65 jaar en ouder 
 
Geldig na 9.00 uur op werkdagen, en op weekenddagen en feestdagen de 
gehele dag. 
Prijs abonnement is 15 euro per maand of 150 euro per jaar. 
Dit abonnement is verkrijgbaar via de webshop van Arriva www.arriva.nl 

 
 
  

mailto:automaatje@welzijnlelystad.nl
https://www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto/pas-aanvragen
https://www.arriva.nl/
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Medipoint hulpmiddelenuitleenpunt 
(in Kraamzorg ‘Een mooi begin’) 

 
 

Voor een tijdelijk hulpmiddel dat nodig is bij revalidatie thuis, na herstel 
van een operatie of bij verpleging aan huis.  
 
Indien u een zorg- of welzijns-hulpmiddel wil kopen, kunt u terecht in de 
Icare | Medipoint winkel aan de Wethouder Jansenlaan 92-94 in 
Harderwijk. 

 

Gratis gebruik tot 26 weken 
Zorgverzekeraars hebben een pakket vastgesteld van uitleen van 
hulpmiddelen die gratis gebruikt kunnen worden voor maximaal 26 weken. 
Het gaat om o.a. een rolstoel, toiletstoel, douchekruk of -stoel, 
bedverhogers, rugsteun, dekenboog, ondersteek, toiletverhoger, 
drempelhulpen en trippelstoel. Loophulpmiddelen worden niet door de 
zorgverzekeraar vergoed, maar kunnen worden gehuurd. Als enige 
dienstverlener in Nederland mag Medipoint voor álle zorgverzekeraars de 
uitleenhulpmiddelen leveren. 

 

Contact 
Meer informatie over de dienstverlening van Medipoint vindt u op 
www.medipoint.nl. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
klantenservice via telefoonnummer 088 - 10 20 100. 

 

Adres en openingstijden uitleenpunt 
Kraamzorg ‘Een Mooi Begin’ Muntstraat 151, 8232 WB Lelystad 

Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 10.00 - 16.00 uur. 
 

  

http://www.medipoint.nl/
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  Lief en Leed 
 
 

De leden van de werkgroep ‘Lief en Leed’ dragen zorgen 
voor onze leden bij bijzondere gebeurtenissen, bij 
eenzaamheid, bij ziekte en na overlijden. 

 

Omzien naar elkaar is belangrijk en wordt gewaardeerd door onze leden.  
 

Coördinatrice is Hanneke Bakker      Tel. 0320 - 41 18 02 
 

Wijk 01 Tjalk 
Fileke Stavast           Tel. 0320 - 25 51 03 

Wijk 02 Galjoen, Jol, Punter, Saerdam  
Hanneke Bakker        Tel. 0320 - 41 18 02 
 

Wijk 03 Bremenstraat, Koningsbergenstraat,  
Rostockstraat, Schouw 
Joan van Velden                 Tel. 0320 - 25 01 57 

Wijk 04 Botter 
Myra Swarte                     Tel. 0320 - 24 40 02 

Wijk 05 het Ravelijn 
Eef van der Linden             Tel. 0320 - 22 17 81 

Wijk 06 Kempenaar, Kogge 
Tineke Grimbergen              Tel. 0320 - 24 13 02 

Wijk 07 Noordersluis, Schoener, Werfweg 
Gerda Barlag         Tel. 06 -  5114 4668 

Wijk 08 Lelystad-Haven 
André van Baalen         Tel. 0320 - 24 36 32 

Wijk 09 Landstreken-West 
Bep Dinkgreve         Tel. 0320 - 76 90 85 
 

Wijk 10 Lelystad-Centrum: 
Agora, Neringweg, de Schans, Stadhuisstraat,  
Stationsplein, de Veste, Zilverparkkade  
Riet Groen         Tel. 0320 - 25 88 60 

Wijk 11 Buitenplaats, Delta, Oostkaap 
Ymkje Bos                Tel. 0320 - 22 23 03 

Wijk 12 Duinvoet, Parkhaven 
Sippie Schokker             Tel. 0320 - 41 59 57 
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Wijk 13 Wijngaard 
Vacature 

Wijk 14 Griend, Horst 
Annemieke Ester             Tel. 0320 - 22 29 85 

Wijk 15 Landerijen, Waterwijk 
Sjoukje Meijerink             Tel. 0320 - 24 21 72 

Wijk 16 Bovenover, Langevelderslag, 
Plaats, Rode Klif, Stadspark 
Riet Groen         Tel. 0320 - 25 88 60 

Wijk 17 Marktstraat, Plaats, Uiterton 
Loes Stuijt          Tel. 0320 - 28 85 10 

Wijk 18 Karveel 
Annemieke Ester        Tel. 0320 - 22 29 85 
 

Wijk 19 Archipel, Oostrandpark, Rozengaard, 
Beukenhof, Vennendal 
Ria Heeroma            Tel. 0320 - 22 80 80\ 

Wijk 20 Jagersveld, Zuiderzeewijk 
Etha Suripatty          Tel. 0320 – 24 61 31 

Wijk 21 Atolwijk Oost, Laarhof 
Dick Kroeders         Tel. 0320 - 22 71 25\ 

Wijk 22 Gondel  
Tineke Grimbergen         Tel. 0320 - 24 13 02 

Wijk 23 Landstrekenwijk-Oost 
Bep Dinkgreve         Tel. 0320 - 76 90 85\ 

Wijk 24 Atolwijk West 
Anna Scarfo         Tel. 0320 - 24 77 99 

Wijk 25 Kamp, Wold 
Mary Apeldoorn        Tel. 0320 - 78 53 56 

Wijk 26 Boeier, Golfpark 
Vacature 

 
 
 

Schroom niet contact op te nemen met uw wijkbeheerder/ster als u vragen 
heeft of als u zich eenzaam voelt. Zij zijn hiervoor, doen dit graag en 
kunnen u helpen met allerlei zaken, of zij sturen u door naar een 
deskundige. 
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KBO-PCOB-Magazine bezorgers 

 
In de onderstaande lijst staat de bezorger voor uw adres. 
Klachten melden bij Koos de Groot Tel: 0320 - 25 08 77 
 

Wijk 01 de Veste, de Schans, Agorabaan 
E.H. Weitering       Tel: 0320 - 23 07 02 
 

Wijk 02 Centrum: 
Florijnstraat, Muntstraat, Neringpassage, Neringweg, Promesse, 
Stadhuisplein, Stadhuisstraat, Stationsstraat, Zilverparkkade 

Ans de Groot       Tel: 0320 – 25 08 77 
 

Wijk 03 Bovenover, Damrif, Fjord, Gors, Haf,  
Klip, Koraalrif, Kustrif, Schor, Zandbank 
M. de Graaf       Tel: 0320 - 84 71 05 
 

Wijk 04 Bastion, Blauwe Slenk, Bosplaat, Breehorn, Langevelderslag, 
Marktstraat, Parkzijde, Rode Klif, Stadspark, Waterwijzer 

Janus Berkers      Tel: 0320 - 22 14 18 
 

Wijk 05 Buitenplaats, Bongerd, Delta, Oostkaap 
Eise Bos       Tel: 0320 - 22 23 03 
 

Wijk 06 Archipel, Beukenhof, Oostrandpark, 
Roderveld, Rozengaard, Vennendal 
Ria Heeroma      Tel: 0320 - 22 80 80 

 

Wijk 07 Kamp, Wold 
Isa Roymans         Tel: 0320 - 22 30 36 

 

Wijk 08 Horst, Griend, Zoom 
Sjoukje Meijerink        Tel: 0320 - 24 21 72 
 

Wijk 09 Landerijen, Waterwijk  
P. van Dijk      Tel: 0320 – 41 71 11 

 

Wijk 10 Tjalk 
Fileke Stavast      Tel: 0320 - 25 51 03 
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Wijk 11 het Ravelijn 
Eef van der Linden     Tel: 0320 - 22 17 81 

 

Wijk 12 Schoener 
Myra Swarte      Tel: 0320 - 24 40 02 

 

Wijk 13 Botter 
Koos de Groot      Tel: 0320 - 25 08 77 

 

Wijk 14 Kempenaar, Kogge 
Anna Scarfo      Tel: 0320 - 24 77 99 

 

Wijk 15 Galjoen, Gondel, Jol, Punter 
Riet Huisman      Tel: 0320 - 24 32 81 

 

Wijk 16 Karveel West 
Herman Smits      Tel: 0320 - 22 25 73 
 

Wijk 17 Boeier, Karveel Oost  
Kees Dol      Tel: 0320 - 22 86 38 

 

Wijk 18 Golfpark, Golfresort  
H. v Woudenberg     Tel: 0320 – 26 16 28 

 

Wijk 19 Buizerdweg, Delfland, Haagwinde, Kennemerland, 
Langstraat, Mergelland, Werfweg, Westerwolde, Zwanenwater 

A. van Houwelingen     Tel: 0320 - 24 25 43 

 

Wijk 20 Beginweg, Hoek van ’t IJ, Jagersveld, Reespoor,  
Vecht, Wildbaan, Zwartewater 
Etha Suripatty       Tel. 0320 – 24 61 31 
 

Wijk 21 Duinvoet, Parkhaven 
Sippie Schokker     Tel: 0320 - 41 59 57 

 

Wijk 22 Lelystad-Haven, Hollandse Hout 
André van Baalen      Tel: 06 - 40 26 26 81 

 

Wijk 23 Bremenstraat, Koningsbergenstraat,  
Kopenhagenlaan, Rostockstraat, Schouw 
Tjitske van der Werf     Tel: 0320 - 84 40 34 

 

Wijk 24 De Peel, Ellertsveld, Hunsingo, Oostergo,  
Westergo, Westerwolde, Zevenwouden 
A. van Houwelingen     Tel: 0320 - 24 25 43 

 

Wijk 25 Hofstede, Plantage, Voorhof, Wijngaard 
Rita van Steenderen      Tel: 0320 - 24 23 98 
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Computerinloop Atolplaza 
 

 
Heeft u problemen met de 
computer of programma’s 
dan biedt Welzijn Lelystad 
u de mogelijkheid dit 
samen met SeniorWeb op 
te lossen.  
 
Deze gratis computerinloop is op de eerste plaats bedoeld voor senioren, 
maar iedereen kan hiernaartoe. 
De inloop is op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en op 
donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.  
 
Ervaren vrijwilligers van SeniorWeb staan klaar om u te helpen en te 
adviseren over eventuele cursussen of workshops. 
Neem, als u kunt, uw eigen laptop of tablet en dergelijke mee. 
 
Adres MFA Atolplaza: Schor 1, te bereiken met buslijn 5 halte Atolplaza.  
 
 

 

Wist u dat???? 
 

 
 
 
 

• U een afspraak moet maken bij de gemeente voor burgerzaken. 

• Er gastvrouwen en gastheren worden gezocht. 

• De werkgroep activiteiten nieuwe leden zoekt. 

• Er vrijwilligers voor ‘Lief en Leed’ gezocht worden. 

• Er vrijwilligers gezocht worden voor hand- en spandiensten en 
activiteiten. 
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