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Van de bestuurstafel 
 

April en mei waren eindelijk maanden 
zonder opgelegde beperkingen! 
 

Koningsdag was dit jaar op woensdag en 
ook de dag van onze ontmoetingen en 
daar hebben we een feestelijk tintje aan 
gegeven. Er was bij de koffie oranje 
gebak en later oranjebitter ter verhoging 
van de feestvreugde.  
 

Op 4 mei was de jaarlijkse herdenking 
waar wij traditiegetrouw namens het 
OSOL ook een bloemstuk mochten 
leggen en altijd een emotionele dag voor 
velen. 
 

Op 12 mei een zeer interessante 
voorlichting van geriatrisch tandarts Wim 
van Ouwerkerk die met een heel team 
gespecialiseerd is in mondgezondheid 
voor ouderen. Er ging een wereld open 
op welke wijze goede mondzorg geleverd 
kan worden aan ouderen en het belang 
voor de gezondheid. Daarna volgde de 
GGD die ons wegwijs maakte in de 
mogelijkheden. Een leerzame middag 
met belangrijke informatie en ook nu viel 
de opkomst weer tegen! 
 

Op 17 mei was de bijeenkomst met de 
vrijwilligers van Lief en Leed. Juist deze 
vrijwilligers zijn belangrijk voor het 
onderhouden van de contacten met onze 
leden en dat onze leden weten dat wij 
voor hen in de bres staan wat betreft 
belangenbehartiging en kunnen bijstaan 
als hun persoonlijke omstandigheden 
drastisch wijzigen.  
 

Vervolg op pagina 2 
 

Agenda 
 
Juni 
22 Fietstocht 
 
Juli 
13 Rijbewijskeuring 
17 Rijbewijskeuring 
  
Augustus 
10 Rijbewijskeuring 
 
September 
28 Dagtocht naar 
     de Weistaar en 
     Bennekom 
 
Oktober  
  1 Dag van de 
     Ouderen 
12 Dagtocht naar de 
     Abdij in Egmond 
26 Ontmoetingsdag 

 
 
 

                

 

 

 

    Wonen, welzijn         Veiligheid      Koopkracht       Digitalisering        Zingeving 
         en zorg  
 

Het volgende Magazine voor juli/augustus met Bulletin komt uit op 28 juni 
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Bestuur 
 

 
 

voorzitter 

 

Koos de Groot 
 

0320 - 25 08 77 

  jmgroot1942@gmail.com 
secretaris Annemieke Ester 0320 - 22 29 85 
E-mail adres  annemieke.ester@outlook.com 
Post adres KBO Lelystad Beukenhof 256 8212 EE Lelystad 
penningmeester Juan Dirksz 0320 - 25 86 99 
  j.dirksz@upcmail.nl 
lief en leed Hanneke Bakker 0320 - 41 18 02 
  s.bakker66@upcmail.nl 
activiteiten Piet Groen 0320 - 25 88 60 
  activiteitenkbolelystad@gmail.com 
communicatie Michiel de Graaff 0320 - 84 71 05 
  michiel020@hotmail.com 

 

Ondersteuning 
 

 

ledenadministratie Onno Rutte 06 - 13 78 32 99 
  orrutte@gmail.com 
belastingen & toeslagen Jaap Broskij 06 - 2348 4453  

ook voor nieuwe leden 
 Fred Berest 0320 - 75 12 28 
 Gerhard Visschedijk 06 - 4131 4785 
 Piet Groen 0320 - 25 88 60 
ouderenadviseur Jan Klein Swormink 0320 - 22 30 32 
 

Websites 
 

KBO Lelystad kboflevoland.nl/afdelingen/lelystad   

U kunt u daar ook aanmelden 
voor de 2 KBO Nieuwsbrieven 

Unie KBO www.uniekbo.nl 

 

Bankrekening 
 

NL86 RABO 0186 7296 18  t.n.v. KBO Lelystad 
 

Het lidmaatschap voor 2022 is € 30,00 per lid 

 

Collectieve 
Zorgverzekering 

 

Zilveren Kruis Achmea tel. 071 - 751 0052 
Collectiviteitsnr. 207 000 837 

Collectieve  

Adres KBO-PCOB Seniorenorganisatie KBO-PCOB 
Ringwade 67 
3439 LM Nieuwegein  
030 - 3 400 600              info@kbo-pcob.nl 

 

Vervolg van pagina 1 

Op woensdag 18 mei onze zeer geslaagde dagtocht naar de Biesbosch. Busreizen zijn 

altijd in trek en snel vol geboekt. Het was schitterend weer en de Biesbosch is een stuk 

natuur in Nederland waar je u tegen mag zeggen en trots op kan zijn dat wij zoiets 

hebben. De rust, de stilte, de veelheid aan vogelsoorten, teveel om op te noemen. 

Voordat we aan de boottocht met uitgebreide lunch begonnen hadden we koffie met 

gebak in restaurant “Onder de Pannen” in Leerbroek. Ik bedacht een mooie slogan voor 

de KBO: “Bij de KBO ben je onder de Pannen!” 

Uw voorzitter. 

mailto:jmgroot1942@gmail.com
mailto:annemieke.ester@outlook.com
mailto:j.dirksz@upcmail.nl
mailto:s.bakker66@upcmail.nl
mailto:activiteitenkbolelystad@gmail.com
mailto:michiel020@hotmail.com
mailto:orrutte@gmail.com
https://www.kboflevoland.nl/afdelingen/lelystad
https://www.uniekbo.nl/
mailto:info@kbo-pcob.nl
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Nieuws mei 
 

 

 

 

 

 

Energietoeslag 

We merken allemaal dat door de oorlog in Oekraïne de prijzen voor elektra, gas en 

benzine de laatste maanden fors zijn gestegen. Onze overheid heeft in eerste instantie 

de energiebelasting verlaagd waardoor de verhoging wordt gedempt echter dat is voor 

mensen met een laag inkomen denk aan AOW en klein aanvullend pensioen niet 

voldoende. Daarom is er voor deze mensen een extra toeslag van € 800 beschikbaar 

gesteld. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitkering van dit bedrag.  

De gemeente Lelystad heeft ervoor gekozen om eerst de mensen die ze in beeld heeft 

en tot deze categorie behoren het bedrag uit te keren.  

De gemeente verwacht dat er daarnaast nog zo’n 1800 mensen zijn die in aanmerking 

komen voor deze toeslag. Naar deze mensen is de gemeente nu op zoek.  

Via www.lelystad.nl/vergoeding-energiekosten kunt u, als u denkt in aanmerking te 

komen voor deze extra toeslag, een aanvraag indienen. U komt in aanmerking als u 

inkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum. Als u niet over een computer 

beschikt of het liever via een papieren formulier aanvraagt kunt u bij de gemeente een 

aanvraagformulier ophalen. Ons advies: Vraag deze toeslag aan als u denkt dat u er 

recht op hebt!  Het OSOL heeft zich samen met de cliëntenraad ingespannen voor 

goede communicatie en de mogelijkheid om een aanvraag via papier te kunnen doen. 
 

Bestuur 

Wij zijn blij dat we in het bestuur van het OSOL Juanita Molner mogen verwelkomen. 

Juanita schuift eerst een paar keer aan om vervolgens een definitief besluit te nemen al 

of niet bestuurslid te worden. Juanita komt oorspronkelijk uit Spanje en is na enkele 

jaren in Guinee in West-Afrika gewoond te hebben als kind naar Nederland gekomen. 

Juanita woont al ruim 30 jaar in Lelystad en zet zich als vrijwilliger bij Welzijn in als 

taalcoach voor allochtonen en asielzoekers.  

Wij hebben elkaar gevonden via NOOM, de organisatie voor oudere migranten van niet 

Nederlandse komaf. We zijn blij dat we met Juanita nu ook een bestuurslid van niet 

Nederlands komaf hebben en via Juanita een ingang naar de zelforganisatie van 

migranten in onze stad. We kunnen onze opdracht om de belangen van de Lelystadse 

senioren te behartigen nog beter waarmaken. 
 

Wonen met zorg 

De provincie Flevoland heeft geconstateerd dat er in onze provincie te weinig 

woonvoorzieningen met een zorgcomponent zijn, zeker als wordt gekeken naar de 

trend dat het aantal senioren de komende jaren stijgt. Daarbij is diversiteit ver te 

zoeken. Bureau Companen gaat de komende maanden via gerichte enquêtes onze 

wensen voor wonen met zorg in kaart brengen. Als OSOL zitten we in de 

klankbordgroep en hebben mee mogen denken over de opzet van het onderzoek.  

De bedoeling is dat de resultaten worden gebruikt om daarmee een divers aanbod aan 

woonvoorzieningen met zorg in de provincie te realiseren.  

Als u door bureau Companen wordt benaderd kunt u uw wensen voor als u toe bent 

aan een woning met zorg kenbaar maken. Zeker doen dus. 
 

Koos de Groot, voorzitter KBO 

Wim Hijmissen, Voorzitter OSOL 
 

http://www.lelystad.nl/vergoeding-energiekosten
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Contributie 2022 
 
 

De leden, die zelf de contributie overmaken en dit nog niet hebben gedaan, vragen wij 
de contributie á € 30,00 per lid zo snel mogelijk over te maken op 
 

NL86 RABO 0186 7296 18 t.n.v. KBO Lelystad o.v.v. ‘contributie 2022’. 
 

Bij een aantal leden is de inning van de contributie via de machtiging eind april om 
onbekende redenen niet gelukt. Op 24 mei wordt voor deze leden een nieuwe incasso-
opdracht naar de bank gezonden. 
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Websites van KBO Flevoland en KBO Lelystad. 
 

Op de website van KBO Flevoland staat bijvoorbeeld onder Terugblik een korte eerste 

versie van “van Zuiderzeewerken naar provincie Flevoland”.  

U kunt u onder Nieuws aanmelden voor de 2 verschillende KBO-PCOB digitale 

nieuwsbrieven. 
 

Op de website van KBO afdeling Lelystad staat onder Nieuws o.a. het laatste Bulletin, 

Ervaar het OV, Energietoeslag aanvragen en Financieel Spreekuur. 
 

Verder op deze website onder Album foto’s van activiteiten vanaf 15 september 2021 

en een verslag van de dagtocht naar Texel. 
 

 
 

Energietoeslag aanvragen. 
 

Inwoners met een uitkering van de Gemeente (of die in het 

eerste kwartaal bijzondere bijstand ontvingen) ontvingen 11 

mei een eenmalige energietoeslag van € 800,- per 

huishouden om de extra energiekosten te kunnen betalen. 

 

U heeft recht op de energietoeslag van gemeente Lelystad als u op 1 maart 2022: 
• 21 jaar of ouder bent; 
• in gemeente Lelystad woont; 
• een zelfstandig huishouden voert; 
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en 

een laag inkomen heeft. Dit is het maandinkomen dat niet hoger is dan 120% van 
het sociaal minimum *. 

 

*Inkomensgrenzen tot 120% van het sociaal minimum  per maand inclusief 
vakantietoeslag die van toepassing zijn: 

Alleenstaand zonder kinderen vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde 
leeftijd 

 € 1.310,05 

Alleenstaand met kinderen vanaf 21 jaar tot  pensioengerechtigde leeftijd  € 1.310,05 

Samenwonend / getrouwd vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd  € 1.871,50 

Alleenstaand vanaf pensioengerechtigde leeftijd  € 1.455,67 

Samenwonend / getrouwd vanaf pensioengerechtigde leeftijd  € 1.971,05 
 

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 maart 2022: 
• jonger bent dan 21 jaar; 
• in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of 

begeleid wonen); 
• alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen 

woonadres heeft; of kosten delende medebewoner bent. 
 
 

Aan te vragen via Mijn Uitkering 
 

 

Heeft u andere hulp nodig? 
Heeft u andere (geld)problemen en komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met 
het financieel spreekuur in uw wijk. 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/wat-is-het-sociaal-minimum-en-wat-als-mijn-uitkering-lager-is-dan-dat-minimum
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/wat-is-het-sociaal-minimum-en-wat-als-mijn-uitkering-lager-is-dan-dat-minimum
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-kostendelersnorm-in-de-bijstand
https://www.e-inwoner.nl/lelystad/login


BULLETIN 21e Jaargang nr. 8  24 mei 2022 pagina 6 van 8 

 

  

Nieuws uit de afdeling 
  

 

 

Lief en leed   “Omzien naar elkaar”  
 

Onze zieken 
 

Mevrouw Klaren, mevrouw Gerda Barlag, mevrouw Boonman, 

mevrouw Debets, mevrouw Heeroma, mevrouw Grimbergen en 

mevrouw Waisfisch-Kaiser.   

Wij wensen hen, en ook al onze andere zieken waarvan wij het 

niet weten, heel veel sterkte en van harte beterschap.  
 

Stuur eens een kaartje met een lieve groet, dat doet iedereen goed.  
 

  

Onze overledenen 
 

 

 

Op 2 april is de heer D. Kampert overleden op de 

leeftijd van 81 jaar. 

 

Op 1 mei is de heer L.B. van der Waals overleden op 

de leeftijd van 90 jaar. 
 

 

 

 

MOGEN ZIJ RUSTEN IN VREDE 
 

Wij wensen familie en naasten veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



BULLETIN 21e Jaargang nr. 8  24 mei 2022 pagina 7 van 8 

 

 

Rijbewijs keuringen in Lelystad 
 

 

 

De keuringen vinden plaats in Wijkcentrum Zuiderzee, 

Waddenlaan 1. 

De volgende keuringen zijn op 13 en 17 juli en 10 augustus. 

Een keuringsafspraak is alleen mogelijk  

• via telefoonnummer 088 - 23 23 300 of  

• via www.regelzorg.nl/keuringslocaties 
 

Zie ook het Groene Boekje pagina 15 en 16 voor de procedure. 
 

 

Woensdag 22 juni Fietstocht in en om Lelystad 
 
Op 22 juni is weer de gezellige fietstocht in en om 
Lelystad van ongeveer 25 km.  
Vertrek is om 13.30 uur vanaf de Petruskerk.  
 

Er kunnen ook fietsers mee met een elektrische fiets;  
we rijden niet harder dan 15 km/u. 
Er wordt een paar keer kort gepauzeerd en een langere 
pauze om ergens iets te gaan drinken. 
 

Opgeven bij Piet Groen tel 25 88 60 
 

 

Dementheek Lelystad is weer van start gegaan! 
 

Naast het lenen van materialen zijn er ook inloopspreekuren.  
Je kunt er terecht voor informatie over de ziekte dementie en over alle hulp en steun die 
mogelijk is. Er is altijd een vrijwilliger aanwezig en een casemanager dementie is (op 
afroep of ter plaatse) aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 
 

Dementheek Lelystad is een samenwerkingsverband van Woonzorg Flevoland, 
Alzheimer Flevoland, Welzijn Lelystad, Coloriet, Icare en de FlevoMeer Bibliotheek. 
 

Voor meer informatie kunt u bellen met netwerkregisseur Wendela Erbrink,  
tel. 06 - 127 00 115 of e-mail netwerkdementie@woonzorgflevoland.nl 
 

Inloopspreekuren in juni 
Datum Tijdstip Locatie 
do 2 juni 10:00 - 11:30 uur FlevoMeer Bibliotheek Lelystad 
wo 8 juni 10:30 - 12:00 uur Buurtkamer De Windhoek 

ma 13 juni 
13:30 - 14:00 uur 
15:30 - 16:00 uur 

Alzheimer Trefpunt 
Plein 201 Hanzeborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lunchroom Harrels Sinds 1999 een 

begrip in Lelystad! 

 

In winkelcentrum ‘t Lelycentre  is 

deze lunchroom een locatie waar je 

in een gezellige, warme ambiance 

kunt genieten van een lekker kopje 

koffie tijdens of na het winkelen. 

http://www.regelzorg.nl/keuringslocaties
mailto:netwerkdementie@woonzorgflevoland.nl
http://www.lelycentre.com/
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Dagtocht op woensdag 28 september 
  

 

Naar de Weistaar en de Utrechtse Heuvelrug 
 

Deze leuke dag begint bij kaasboerderij de Weistaar in 
Maarsbergen.  
 

Onder het genot van kopje koffie met heerlijk gebak ziet 
u een korte film over het maken van kaas en boter. 
Tijdens de film krijgt u twee soorten kaas te proeven.  
 

Daarna kunt u een bezoek brengen aan het Kaas- en 
Botermuseum. Ook is de Kaasmakerij te bezichtigen 
waar vroeger de kaas werd gemaakt.  
In de Landwinkel treft u tal van Hollandse lekkernijen en souvenirs aan.  
 

Daar is ook de lunch en vervolgens rijden we via een 
mooie route over de Utrechtse Heuvelrug naar 
Bennekom.  
 

Het Kijk en Luistermuseum is de schatkamer van 
Bennekom. Alle zintuigen worden geprikkeld bij een 
bezoek aan dit veelzijdige museum.  
 

De collectie omvat 230 zelf-spelende muziekinstrumenten, zoals speeldozen, 
straatpiano’s en draaiorgels. Daarnaast nemen de historische voorwerpen en 
textielobjecten jong en oud mee naar het verleden van deze streek.  
Kom langs en maak een reis langs de topstukken van het museum.  
 

Programma 
09.00 uur Vertrek vanaf de Petruskerk en daarna langs Lidl Lelycentre 
10.30 uur Aankomst bij de Weistaar met 2x koffie en gebak  

daarna film & bezoek museum en kaasmakerij 

12.30 uur Lunch: een koffietafel met kroket  
13.45 uur Vertrek naar het kijk en luistermuseum via een toeristische route  

over de Utrechtse Heuvelrug 
14.45 uur Bezoek museum met demonstratie, aansluitend drankje 
16.45 uur Vertrek 
18.00 uur Aankomst Lelystad 
 

Prijs € 55,00 per persoon 
 

Aanmelden bij Koos de Groot (Tel 25 08 77) of Piet Groen (Tel 25 88 60)  
en het bedrag overmaken op bankrekening  
NL86 RABO 0186 7296 18 van KBO Lelystad o.v.v. van ‘Dagtocht 28 september’  
en de naam/namen van de deelnemer(s).  
Rollators kunnen ook mee en dieetwensen bij aanmelden doorgeven.  
 

Uw aanmelding is pas definitief als ook het bedrag is ontvangen. U krijgt daar verder 
geen bevestiging van.  
 

    Als u bij Lidl in het Lelycentre opstapt doorgeven aan Piet Groen tel. 25 88 60 
 

Nieuwe leden 
 

 

Wij verwelkomen mevrouw L. Warning, de heer J. Meijerink en de 
heer T. Adam als nieuwe leden en hopen hen snel te ontmoeten. 


