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Van de bestuurstafel 
 

Dit is het laatste Bulletin vóór de 
zomervakantie en veel activiteiten konden dit 
jaar gelukkig weer doorgaan; we konden en 
mochten elkaar weer fysiek ontmoeten. Hoe 
het verder gaat is koffiedik kijken. Het aantal 
mensen wat wordt opgenomen in het 
ziekenhuis gaat weer omhoog. De minister 
heeft een oproep gedaan aan de ouderen 
om toch vooral de vierde vaccinatie, de 
tweede booster, te halen. Een 
boostervaccinatie is een extra prik die helpt 
om de bescherming tegen het coronavirus 
hoog te houden. Het is uiteraard een eigen 
keuze en ik sta positief tegenover deze 
oproep. 
 

Helaas moet ik ook een tegenslag melden. 
Het bestuur heeft geconstateerd dat de 
opzet om mensen, die behoefte hebben aan 
een ontmoeting met anderen die ook te 
maken hebben met het gevoel van 
eenzaamheid, niet het gewenste resultaat 
heeft opgeleverd en er wordt niet verwacht 
dat hierin verbetering komt. Het bestuur 
heeft besloten om hiermee niet verder te 
gaan. Verderop in dit Bulletin komen wij 
hierop terug. 
 

Dat er weer wat mogelijk is vinden wij ook 
terug in de aanmeldingen van nieuwe leden 
en daar zijn wij blij mee. De laatste jaren is 
de aanwas van nieuwe leden door corona 
achtergebleven en is het ledenaantal verder 
gedaald dan verwacht. Al een aantal 
vergaderingen bespreekt het bestuur hoe we 
de belangstelling voor onze afdeling kunnen 
verhogen. U kunt natuurlijk ook in uw eigen 
kennissenkring onze afdeling promoten. Zie 
ook de leus in het vorige Bulletin “Bij de KBO 
ben je onder de pannen”. 
 

 

Tekst gaat verder op pagina 2 
 
 

 

Agenda 
 
Juli 
27 Rijbewijskeuring 
 
Augustus 
10 Rijbewijskeuring 
24 Rijbewijskeuring 
 
September 
28 Dagtocht naar 
     de Weistaar en 
     Bennekom 
 
Oktober  
  1 Dag van de 
     Ouderen 
12 Dagtocht Abdij 
     van Egmond 
26 Ontmoetingsdag 
 
November 
 9  Receptie 40 jarig 
     Jubileum 
23 Vrijwilligers- 
     middag 
 
December 
  7 Algemene 
     Leden  
     Vergadering  
     Daarna optreden 
14 Kerstdiner   
 
Januari 
11 Nieuwjaars- 
     receptie 

 
 

                

 

 

 

    Wonen, welzijn         Veiligheid      Koopkracht       Digitalisering        Zingeving 
         en zorg  
 

Het volgende KBO-PCOB Magazine voor september met Bulletin komt uit op 23 augustus 
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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 

 

 

Van de bestuurstafel   vervolg van pagina 1 

Hoopvol kijken wij vooruit naar het komende seizoen. In oktober/november gaan we uitgebreid 

aandacht schenken aan ons 40-jarig jubileum. Dit heugelijke feit laten wij zeker niet ongemerkt 

voorbijgaan. Een aantal datums hebben wij al vastgesteld, ideeën hierop losgelaten en 

voorlopige afspraken gemaakt. Een ding is zeker: iedereen zal weten dat we deze mijlpaal 

hebben gehaald. 
 

Tot slot: Wij wensen iedereen een paar mooie zomermaanden. Mocht u op reis gaan dan 

wensen wij u een prettige en vooral veilige vakantie. Als u thuisblijft dan hopen wij oprecht dat 

men u niet vergeet en dat er veel mooie momenten zijn van ontmoeting of contact. Bijgaand 

ontvangt u ook de folder van de Senioren Zomerdaagse Lelystad. Een aantal vrijwilligers en 

organisaties hebben een leuk zomerprogramma, net zoals in de voorgaande jaren, 

samengesteld. Hier zal ongetwijfeld wel een aansprekende activiteit voor u bij zitten, maak er 

gebruik van.           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 juni 
 

 

 

 

 

 

 

Energietoeslag 
Graag wijzen we u nogmaals op de energietoeslag die kan worden aangevraagd. Deze 

toeslag is bedoeld voor inwoners met een smalle beurs die onevenredig hard worden 

getroffen door de sterk gestegen energieprijzen. De inkomensgrens waaronder u recht 

heeft op deze toeslag ligt op 120% van het sociaal minimum. Mocht u denken dat u ook 

behoort tot de groep die hier recht op heeft schroom dan niet en vul digitaal of op papier 

het daarvoor bedoelde aanvraagformulier in. 

 

Activiteiten in de zomer 

Van 16 juli tot 28 augustus heeft onze regio zomervakantie. De scholen zijn gesloten en 

veel mensen trekken er op uit om van de zon en de natuur te genieten. Het lijkt wel of 

alle activiteiten stilvallen. Senioren gaan veelal voor of na de schoolvakantie er op uit 

als de gezondheid dat toelaat.  

Gelukkig zijn er van 19 juli tot eind augustus gezellige activiteiten in het kader van de 

Senioren Zomerdaagse. Cultuur, natuur, beweging en reflectie activiteiten om samen 

van te genieten.  

Voor alle activiteiten is aanmelden verplicht! Aanmelden kan digitaal bij de 

organiserende partijen, Senioren Zomerdaagse en Sportbedrijf Lelystad. Al vast veel 

plezier gewenst. 

 

Dag van de Ouderen  

Op 1 oktober is het na 2 jaar wachten zover. De Lelystadse Dag van de Ouderen staat 

dan gepland en wordt in het Stadhuis gehouden. Net als vorige edities is er weer een 

keur aan activiteiten en optredens zoals een infomarkt, artiesten, koren, workshops en 

natuurlijk hapjes en drankjes.  

Op last van de brandweer mogen er maximaal 400 mensen tegelijk in de burgerzaal 

aanwezig zijn waardoor het aantal toegangskaarten is beperkt tot 350. Wees er dus op 

tijd bij. Als OSOL zijn we betrokken bij de organisatie en programmering. Met de 

stichting Welzijn zijn wij verantwoordelijk voor deze dag.  

Via de pagina Lelystadmakers in de Flevopost wordt u verder geïnformeerd.  

 

Week tegen Eenzaamheid 

Van 29 september tot 6 oktober worden er in Lelystad tal van activiteiten georganiseerd 

in het kader van de Week tegen Eenzaamheid.  

Het activiteitenprogramma wordt in augustus via de Flevopost verspreid.  

Samen met veel andere organisaties werken we als OSOL mee aan het tot stand 

komen van het programma. 

 

Wij wensen u allen een mooie zomer toe. 

 

Koos de Groot, voorzitter KBO 

Wim Hijmissen, voorzitter OSOL 
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Ook Soosmiddagen in de vakantie 
 

Op verzoek van de soosbezoekers gaan de soosmiddagen tijdens de zomermaanden 
gewoon door. 
Elke maandagmiddag kunt u terecht in de Petruskerk voor het leggen van een kaartje, 
een spelletje of een leuk gesprek. Uiteraard is er dan ook een kopje koffie / thee met 
een koekje. 
Misschien een leuk idee om als u toch thuis bent eens langs te komen en te ervaren 
hoe leuk het kan zijn op de soos. Weet u iemand die van klaverjassen houdt neem die 
gerust mee; er is genoeg plek. 
 

De soos is open om 13.00 uur en sluit om 16.15 uur. 
De kosten bedragen € 2.00 per persoon voor koffie/thee en wat lekkers. 
De gastvrouwen ontvangen u graag. 
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Een tegen Eenzaamheid. 

 
 

Helaas maar waar  !!!!!! 
 
Vorig jaar september zijn wij samen met de Pax Christi Geloofsgemeenschap gestart 
met ontmoetingsmomenten in het kader van “Een tegen Eenzaamheid”. KBO-Lelystad 
heeft daarvoor een convenant getekend met meerdere organisaties. 
De eerste formule  was om op woensdagmiddag wekelijk een samenzijn te creëren. Na 
een paar maanden bleek deze formule niet de juiste te zijn. De opkomst bleef ver onder 
onze verwachtingen en een aantal vrijwilligers haakten vanwege de zeer minimale 
belangstelling af. Toen kwam er weer een periode dat door corona bijeenkomsten in de 
Petruskerk niet mogelijk waren.  
 
In maart van dit jaar kwam er gelukkig weer ruimte om iets te organiseren. Gelet op de 
eerdere ervaringen hebben wij het concept aangepast. Nu was ‘s morgens de 
mogelijkheid tot koffiedrinken, het houden van een goed gesprek, eventueel een 
spelletje spelen en als afsluiting een lunch. Ook deze opzet heeft niet tot een grotere 
toeloop geleid. De opkomst bleef zeer matig en de doelgroep werd niet bereikt. Daarom 
hebben wij met pijn in ons hart besloten om hiermee te stoppen, ondanks dat het voor 
de aanwezigen zeer gezellig was. Gelukkig zijn er in Lelystad veel mogelijkheden om 
daar bij aan te sluiten en dat juichen wij alleen maar toe. 
 

Onze dank gaat uit naar de Locatieraad van de Pax Christi Geloofsgemeenschap die de 
ruimte en de koffie ter beschikking stelde en onze dank gaat ook uit naar de vrijwilligers 
die zich hebben ingezet. 
 

Maar vooral gaat onze dank uit naar Michiel de Graaff die zorgde voor een smakelijke 
en complete lunch, naar Annemieke Ester die zorgde dat de koffie/thee op tijd klaar 
stond en dat je direct werd bediend bij binnenkomst. 
 

Namens de Pax Christi Geloofsgemeenschap  Petra van der Hem   
Namens KBO-Lelystad     Koos de Groot   
  
 

 

Vrijwilligers gezocht 
 

Onze afdeling is dringend op zoek naar u o.a. 

voor: 

• Nieuwe activiteiten, informatie daarover geeft 

Piet Groen 

• Lief en Leed de wijk Kamp en de wijk Boeier + 

Golfpark, informatie bij Hanneke Bakker 

• Bestuurslid voor algemene zaken, informatie 

geeft Koos de Groot. 
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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 
 
Voor meer informatie zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-
antwoord/wat-is-de-kostendelersnorm-in-de-bijstand 

 

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. Voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-
kostendelersnorm-in-de-bijstand 
 
 

Aan te vragen via Mijn Uitkering op https://lelystad.e-inwoner.nl/login 
 

 

Heeft u hulp nodig? 
Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met het financieel spreekuur in uw wijk of 
uw belastingen en toeslagen contactpersoon. 
 
  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-kostendelersnorm-in-de-bijstand
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-kostendelersnorm-in-de-bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-kostendelersnorm-in-de-bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-kostendelersnorm-in-de-bijstand
https://lelystad.e-inwoner.nl/login
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Nieuws uit de afdeling 
  

 

 

Lief en leed   “Omzien naar elkaar”  
 

Onze zieken 
Mevrouw Klaren, mevrouw Gerda Barlag, 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 1 juni is de heer N W M van Schaik overleden  

op de leeftijd van 97 jaar. 

Op 8 juni is mevrouw F.N.M. Vereecke-van Os overleden  

op de leeftijd van 91 jaar. 
 

MOGEN ZIJ RUSTEN IN VREDE 
 

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

 

 

 

Nieuwe leden 
 

Wij verwelkomen mevrouw van Kerkwijk-van Deurzen en 
mevrouw Vermij-van Hees als nieuwe leden en hopen hen snel 
te ontmoeten. 
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Rijbewijs keuringen in Lelystad 
 

 

 

De keuringen vinden nu plaats in  

Buurtcentrum de Brink, Griend 33-07. 

De volgende keuringen zijn op 27 juli en 10 en 24 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. 
 

 

 

Het Openbaar vervoer:  Ook iets voor U? 
 

 

Inloopspreekuur Lelystad 
Maandelijks inloopspreekuur waar senioren terecht kunnen met vragen over reizen met 
het openbaar vervoer. OV-ambassadeurs beantwoorden graag uw vragen: 

• hoe werkt de OV-chipkaart? 
• welk abonnement past bij mij? 
• hoe plan ik mijn reis? 

 

Ervaar het OV is een samenwerkingsverband van provincies Flevoland, Gelderland en 
Overijssel, Arriva, Breng, OV regio IJsselmond en Syntus. 
 

www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur 
 

Wanneer:  

• 14 juli 2022   11 augustus 2022 

• 8 september 2022  13 oktober 2022 

• 10 november 2022  8 december 2022 
 

Hoe laat:  10.00 - 11.30 uur 
Waar:  FlevoMeer Bibliotheek, De Promesse 4, Lelystad 
Voor meer informatie bel 038 - 30 37 010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

https://www.regelzorg.nl/keuringslocaties
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 
18.00 uur Terug in 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 
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Correspondentieadres: Dag van de Ouderen , Botter 12-44, 8232JA Lelystad 
 

DAG VAN DE OUDEREN 
 

Zaterdag 1 OKTOBER 2022: zet alvast de datum in uw agenda 
 

Wij zoeken vrijwilligers 
 
Wij zijn terug van weggeweest. We mogen elkaar weer ontmoeten na 2 jaar corona. 
 
Wij zijn al volop bezig met het organiseren van deze dag. Het wordt een mooi en 
afwisselend programma. Om alles goed te laten verlopen hebben we u als vrijwilliger 
nodig. Met een team aan vrijwilligers zullen we zorg dragen voor een goed verloop van 
de dag. 
 
De taken lopen uiteen van kaartverkoop, uitserveren koffie/thee en broodjes, gastvrouw, 
-heer bij rolstoelbegeleiding en zorg standhouders, controlerende functie bij de 
ingangen en bij bloemschikking. Vanzelfsprekend hoeft u dan geen kaartje te kopen en 
wordt de inwendige mens goed verzorgd. Met elkaar maken we er een mooie dag van. 
 
Als u zich aanmeldt dan krijgt u een opgaveformulier thuis gezonden om uw voorkeur 
voor vrijwilligerstaken aan te geven. 
 
Op dinsdag 22 september vindt er een kennismaking en instructie plaats in Wijkcentrum 
de Dukdalf, Punter 35-27, om 15.00 uur. 
 
Op donderdag 20 oktober wordt er geëvalueerd, eveneens in wijkcentrum de Dukdalf 
om 15.00 uur. 
 
U kunt zich opgeven bij:  
Trudy van den Brink telefoon 06-10672353     e-mail  h.brinkosol@gmail.com 
Anne Beth Buijert     telefoon 06-28325134     e-mail  a.buijert@welzijnlelystad.nl 
 
of schriftelijk op bovenstaand correspondentieadres. 
 
Wij ontvangen graag uw opgave vóór 1 augustus a.s. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Welzijn Lelystad en Stichting OSOL 

  

mailto:h.brinkosol@gmail.com
mailto:a.buijert@welzijnlelystad.nl
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Vervoer voor senioren 
 

 

Korting voor 65+ bij bus, tram en metro 
Bent u ouder dan 65 en reist u met een persoonlijke (dus geen anonieme) OV-chipkaart 

op saldo? Dan reist u altijd met een korting van 34%. Deze korting wordt automatisch 

verrekend als u in- en uitcheckt tijdens uw reis. 

Deze korting gaat in vanaf de dag dat u 65 bent geworden. Zie ook:  

9292.nl/nieuws/voordeel/senioren-korting-ov  en  

arriva.nl/flevoland/reisinformatie/dienstregeling.htm en  

kboflevoland.nl/afdelingen/lelystad/ervaar-het-openbaar-vervoer/ 
 

Vervoersdienst ANWB Automaatje 
Bent u zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen?  

Moet u daardoor te veel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje kom u weer onder de 

mensen! ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder 

mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. U 

betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding per kilometer aan de vrijwillige chauffeur.  

Gezien de uitzonderlijke situatie rondom de prijzen van brandstof is deze 

onkostenvergoeding per 21 maart tijdelijk verhoogd naar € 0,35 per kilometer voor de 

resterende maanden van 2022. 

Voor meer informatie kunt u bellen met Welzijn Lelystad: 0320 - 70 71 59  of mailen 

naar automaatje@welzijnlelystad.nl  
 

Regiotaxi Flevoland 
In de provincie Flevoland is er aanvullend vervoer in de vorm van de Regiotaxi 

Flevoland. Met de Regiotaxi Flevoland kunt u een reis maken van maximaal vijf 

openbaar vervoerzones.  

In Lelystad is Regiotaxi Flevoland alleen beschikbaar voor reizigers met een indicatie 

volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze reizigers kunnen met 

een vervoerspas tegen een lager tarief gebruikmaken van Regiotaxi Flevoland. Met 

ingang van 1 januari 2021 is dit tarief binnen de van toepassing zijnde grens gesteld op 

€ 2,50 per rit per pashouder. Partners van pashouders en hun inwonende kinderen tot 

12 jaar mogen, net als voorheen, voor het gereduceerde tarief mee. De overige regels 

voor het reizen met de Regiotaxi Flevoland zijn ook ongewijzigd.  

Voor het aanvragen van de Wmo-pas kunt u terecht bij één van de vier sociale wijkteam 

die spreekuren houden op acht locaties.  

Zie voor alle info over de sociale wijkteams: 

www.welzijnlelystad.nl/ik-zoek-hulp/volwassenen/sociaal-wijkteam  

Of gebruik de QR-code met uw telefoon:  

 

Klik voor alle informatie en voorwaarden van de regiotaxi op:    

www.lelystad.nl/4/Regiotaxi-Flevoland.html  

 

 

Valys, bovenregionaal vervoer 
Als u moeilijk loopt, in een rolstoel zit of een andere handicap hebt is zelfstandig reizen 

met het openbaar vervoer niet altijd mogelijk. Voor korte afstanden is er de Regiotaxi 

Flevoland. 

https://9292.nl/nieuws/voordeel/senioren-korting-ov
https://www.arriva.nl/flevoland/reisinformatie/dienstregeling.htm
https://www.kboflevoland.nl/afdelingen/lelystad/ervaar-het-openbaar-vervoer/
mailto:automaatje@welzijnlelystad.nl
https://www.welzijnlelystad.nl/ik-zoek-hulp/volwassenen/sociaal-wijkteam/
https://www.lelystad.nl/4/Regiotaxi-Flevoland.html
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Als u verder wilt reizen, is er Valys. Met Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief 

taxivervoer dat u naar uw bestemming brengt binnen Nederland. Het reizen met Valys 

valt niet onder de gemeentelijke Wmo, maar wordt door de Rijksoverheid geregeld.  

Als Valyspashouder hebt u recht op een standaard kilometerbudget van 750 kilometer 

per jaar. Indien u een zeer ernstige mobiliteitsbeperking hebt en geen gebruik kunt 

maken van openbaar vervoer en ook geen andere reismogelijkheden heeft, kunt u 

mogelijk in aanmerking komen voor een hoog persoonlijk kilometerbudget van 2.250 

kilometer per jaar. U mag één begeleider gratis meenemen.  

Voorwaarden voor de Valys  

Valys beoordeelt of u in aanmerking komt voor een Valyspas. U komt over het 

algemeen in aanmerking als u in het bezit bent van één van de volgende documenten:  

• Besluit van de gemeente dat u recht heeft op vervoer met de Regiotaxi Flevoland 

          Wmo-vervoer;  

• Besluit van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of – scootmobiel;  

• Gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;  

• OV-begeleiderskaart.  

Mocht het besluit niet meer in uw bezit zijn, neemt u dan contact met de gemeente.  

Valyspas aanvragen  

Via internet: www.valys.nl  of  telefonisch: 0900 - 96 30  
 

Klik voor alle voorwaarden, informatie en de tarieven op beide volgende linken: 

www.lelystad.nl/4/Valys,-bovenregionaal-vervoer.html  en www.valys.nl 
 

Vergoeding van reiskosten naar uw zorgverlener door uw verzekeraar 

in specifieke situaties 
In sommige gevallen worden de kosten van het reizen naar een zorgverlener vergoed 

door uw zorgverzekeraar. Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Zie de betreffende 

pagina’s van de vier grootste zorgverzekeraars:  

www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/reiskosten  

www.cz.nl/vergoedingen/vervoer 

www.vgz.nl/vergoedingen/vervoer 

www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/ziekenvervoer 

 

Digitale problemen 
 

Steeds meer zaken kun je alleen digitaal regelen en ook de 
techniek staat niet stil. Soms heeft u daarom vragen over de 
werking van uw digitale apparatuur. Hiermee kunt in Lelystad op 
2 locaties terecht: 
 

• Computerinloop Seniorenweb Atolplaza, Schor 1 
Maandag van 10:00-12:00 uur en Donderdag van 13:30-15:30 uur 
Tijdens de schoolvakanties gesloten. 
U kunt onder andere geholpen worden met de volgende onderwerpen: 
Apple / Back-up maken / E-mail / Fotobewerking / Internet / Internetbankieren / Office / 
Onderhoud / Overige apparaten / Tablet & Smartphone / Veiligheid / WhatsApp 
/ Windows. 
 

• Digicafé FlevoMeer Bibliotheek Lelystad, De Promesse 4 
Dinsdag van 14:00-16:00 uur en Vrijdag van 14:00-16:00 uur 
Met name vragen over het gebruik van en het inloggen met de e-reader en de laptop. 
Als u vragen heeft over uw e-reader, neem dan ook de laptop en het kabeltje voor de e-
reader mee, want deze heeft u nodig om de e-boeken op de e-reader te zetten. 

https://www.valys.nl/
https://www.lelystad.nl/4/Valys,-bovenregionaal-vervoer.html
https://www.valys.nl/
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/reiskosten
https://www.cz.nl/vergoedingen/vervoer
https://www.vgz.nl/vergoedingen/vervoer
https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/ziekenvervoer

