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1. KBO Lelystad 
 

 
 

 

Voorwoord 
 

 

Beste leden van de KBO afdeling Lelystad. 

Het afgelopen seizoen hebben we gelukkig 
normaal kunnen beëindigen en we gaan 
met goede moed het nieuwe verenigingsjaar 
tegemoet. Een mooi feestelijk jaar als we in 
oktober ons 40-jarig jubileum gaan vieren. 
 

Jammer dat we het jaar in enige mineur hebben afgesloten en we onze 
ontmoetingsbijeenkomsten op de woensdagochtend wegens geringe 
belangstelling hebben beëindigd. Daarnaast zijn onze soos-middagen 
in de zomer wel doorgegaan omdat daar wel behoefte aan bestond.  
De andere bijeenkomsten lagen in de zomermaanden stil.  
 

Het komende jaar gaan wij intensiever samenwerken met de PCOB en 
meer aandacht geven aan elkaars bijeenkomsten waar iedereen 
welkom is. Wij juichen deze ontwikkeling van harte toe.  
In de belangenbehartiging trekken wij al meer dan dertig jaar samen op 
binnen het OSOL. Daar komt geen verandering in en we gaan ook 
intensiever elkaars activiteiten promoten. Bestuurlijk zullen wij meer 
met elkaar overleggen om tot goede resultaten te komen.  
 

Wij hopen dat wij op provinciaal niveau de bestuurlijke problemen in 
KBO-Flevoland kunnen oplossen en een duidelijke koers kunnen gaan 
varen. De samenwerking met de PCOB zal op provinciaal niveau grote 
vooruitgang moeten boeken. Aan de KBO en PCOB in Lelystad zal het 
niet liggen, wij zien hier veel perspectief in om onze belangen ook in de 
provincie te gaan behartigen. 
 

En tot slot dit Groene Boekje. Wederom is het weer een fraaie uitgave 
geworden met veel informatie en wetenswaardigheden. Wij zijn dank 
verschuldigd aan de samenstellers die hun best hebben gedaan er een 
overzichtelijk, begrijpelijk en leesbaar geheel van te maken.  
 
Namens het Bestuur 
Koos de Groot, voorzitter 
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Bestuur 
 

voorzitter Koos de 
Groot 

0320 - 25 08 77 
jmgroot1942@gmail.com 

secretaris Annemieke 
Ester 

0320 - 22 29 85 
annemieke.ester@outlook.com 

postadres 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 - 41 31 47 85 
 Piet Groen 0320 - 25 88 60 
ouderen adviseur Jan Klein Swormink 

Anne-Marie Swater 
0320 - 22 30 32 

geestelijk adviseur 0320 - 24 61 27 
 

  

Bankrekening 
 

NL86 RABO 0186 7296 18 t.n.v. KBO Lelystad 
Het lidmaatschap voor 2023 is € 30,00 per lid 

Collectieve  

Adres  
KBO-PCOB 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB 
Ringwade 67 3439 LM Nieuwegein  

030 - 3 400 600   info@kbo-pcob.nl 
 
 

Website kboflevoland.nl/afdelingen/lelystad   
 

 

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
mailto:info@kbo-pcob.nl
https://www.kboflevoland.nl/afdelingen/lelystad


 

 
5 

 
  

 
 

KBO- en PCOB-activiteiten 

 

September 2022 
14 Naar de zandsculpturen in Garderen. 

Het jaarthema is vaderlandse geschiedenis. 
KBO 

28 Dagtocht naar kaasboerderij De Weistaar met lunch 
en daarna naar het kijk- en luistermuseum in 
Bennekom. 

KBO 

29 Herman Teerhöfer: “De Bijbelse Boodschap van 
Vrede”. Het werk van kunstenaar Marc Chagall, in 
het bijzonder de glas in lood ramen van de 
Stephanskerk in Mainz. 

PCOB 

Oktober 2022 
1 Stadhuis Lelystad, dag van de Ouderen van  

10.00 – 15.00 uur. In Lelystad wordt deze dag altijd 
feestelijk gevierd met muziek, workshops, veel 
gezelligheid en ruim 300 ouderen. 

OSOL 
en 

WELZIJN 

12 Met de bus naar de Abdij van Egmond.  
Leo Feijen is vrijwilliger in de abdij en vertelt ons o.a. 
“Hoe blijf je jong in de herfst van je bestaan?” 

KBO en 
parochie 

26 Ontmoetingsdag. Eucharistieviering, lunch en 
daarna optreden koor Timeless uit Lelystad. 

KBO 

27 Ben Viveen vertelt over De Markerwadden. 
In het voorjaar mogelijk ook een bezoek daarheen. 

PCOB 

November 2022 
9 Viering 40 jaar KBO Lelystad met receptie. 

Alle leden zijn van harte welkom. 
KBO 

23 Vrijwilligersmiddag.  
Onze vrijwilligers worden in het zonnetje gezet. 

KBO 

24 Jotte van ‘t Theatertje ’t Huller-end. Zij neemt ons 
mee in “Oude verhalen van de Veluwe”.  

PCOB 

December 2022 
7 ALV: De begroting voor 2023 als agenda en daarna 

het optreden van het Westfries Collectief. 
KBO 

14 Kerstdiner in de Hoven. Het wordt weer een 
verrassende bijeenkomst. 

KBO 

20 Kerstmiddag “Op weg naar Bethlehem”  
op dinsdag. 

PCOB 
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Januari 2023 
11 Nieuwjaarsreceptie voor alle leden. We luiden het 

nieuwe jaar in. 
KBO 

24 Valpreventie voorlichting door GGD Flevoland 
samen met een fysiotherapeut op dinsdag. 

KBO 

26 Ton Kolijn vertelt over De geschiedenis van het 
werkeiland Lelystad-Haven. 

PCOB 

Februari 2023 
15 Belastingen De wijzigingen in de aangifte 2022. KBO 

23 Jaarvergadering met Pub-Quiz. PCOB 

Maart 2023 
1 Bezoek aan het MEC in Dronten. "Een geweldig 

nostalgisch museum waar je nog aan de spullen mag 
zitten!" schreef een bezoeker. 

KBO 

15 ALV: Verantwoording 2022 met aansluitend Bingo. KBO 

30 Jackie Howard Kunstenares.  
'Het Joodse Pesachfeest’ op weg naar Pasen. 

PCOB 

April 2023 
26 Tulpenroute per auto door Flevoland. KBO 

27 Koningsdag-viering in de kerk met oranje gebak,  
de tv-uitzending kijken en lunch op donderdag. 

KBO 

Mei 2023 
4 Daniel van den Bos: Wie was Nathan de Bruin?  

Hij ligt begraven op de kleine Joodse begraafplaats 
“de Sandberg” in Arnhem. 

PCOB 

24 Jaarlijkse dagtocht naar een mooie bestemming.  KBO 

25 Vincent van Poortvliet: “Bloeiende Betuwe, 
boerderijen, kerken en torens in de lente”.  

PCOB 

Juni 2023 
7 Samen dineren voor leden van de KBO en PCOB. KBO en 

PCOB 

22 Fietstocht in en om Lelystad. KBO 
 

De KBO in huis bijeenkomsten zijn in de Petruskerk, Botter 39-05  
op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Meestal wordt een bijdrage van  
€ 3 gevraagd voor 2x koffie/thee, zaalhuur en een presentje voor de 
spreker. 
De PCOB bijeenkomsten zijn op donderdag in de Ontmoetingskerk, 
Schor 4 van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis, er wordt een 
vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee gevraagd. 
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SOOS op maandagmiddag 
 

 

Maandagmiddag kunt 

u terecht in een zaal 

van de Petruskerk 

voor het leggen van 

een kaartje, een 

spelletje of een leuk 

gesprek. Uiteraard is 

er dan ook een kopje 

koffie/thee met wat 

lekkers. 

 
 

Misschien een leuk 
idee om eens langs te 
komen en te ervaren 
hoe leuk het kan zijn 
op de soos. Neem 
gerust eens een 
introducé mee.  
Het is een prima 

gelegenheid om 

mensen te ontmoeten 

en contacten te leggen 

met andere senioren.  

 
 

De soos is open om 13.00 uur en sluit om 16.15 uur. 
 

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor zaalhuur, koffie/thee met 
wat lekkers. 
 
De leiding is in handen van Henny Ygosse tel. 0320 - 24 62 27 en  
Loes Stuijt tel. 0320 - 28 85 10  
 

Onze gastvrouwen ontvangen u graag. 
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Lief en Leed             OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

 2022 - 2023 

KBO leden van ‘Lief en Leed’ zijn er voor onze leden 
bij bijzondere gebeurtenissen, bij eenzaamheid, bij 
ziekte en na overlijden van een dierbare. 
 
 

Hanneke Bakker coördineert Lief en Leed 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 omgeving Hanzeborg en Schouw 
Joan van Velden              Tel. 0320 - 25 01 57 

Wijk 04 Botter 
Myra Swarte          Tel. 06 - 1594 3597  

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 
Gerda Barlag      Tel. 06 - 4026 2781 

Wijk 08 Lelystad-Haven 
André van Baalen           Tel. 06 - 1594 3597 

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

Wijk 10 Lelystad-Centrum, de Schans,  
de Veste  
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. 06 - 2243 8787 
 

Wijk 13 Wijngaard 
Mia Heyne              Tel. 0320 - 24 80 72 
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Wijk 14 Griend, Horst 
Annemieke Ester          Tel. 0320 - 22 29 85 

Wijk 15 Landerijen, Waterwijk 
Sjoukje Meijerink          Tel. 06 - 1044 1076 

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 
Annemieke Ester          Tel. 0320 - 22 29 85 

Wijk 26 Boeier 
Hennie Kater      Tel. 0320 - 24 73 28 

Wijk 27 Golfpark 
Riet Zuidberg      Tel. 0320 - 26 23 28 
 

Schroom niet contact op te nemen met de contactpersoon van uw 
wijk als u vragen heeft of als u zich eenzaam voelt. Zij zijn hiervoor, 
doen dit graag en kunnen u helpen met allerlei zaken, 
of sturen u door naar een deskundige.  
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Bezorgers Bulletin en KBO-PCOB Magazine 
 

 
In dit overzicht staat de bezorger voor uw adres. 
Koos de Groot is coördinator, tel. 0320 - 25 08 77 
 
 
Wijk 01 de Veste, de Schans, Agorabaan  
Mw. W-Huisman de Bruin Tel. 0320 - 24 42 45 
 

Wijk 02 Stadshart 
Ans de Groot Tel. 0320 - 25 08 77 
 

Wijk 03 Bovenover, Damrif, Fjord, Gors,  
Haf, Klip, Koraalrif, Kustrif, Schor, Zandbank 
Michiel de Graaff 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. 06 - 1044 1076 
 

Wijk 09 Landerijen, Waterwijk 
Dhr. A. van Houwelingen Tel. 0320 – 24 25 43 
 

Wijk 10 Tjalk 
Fileke Stavast Tel. 0320 - 25 51 03 
 

Wijk 11 het Ravelijn 
Eef van der Linden Tel. 0320 - 22 17 81 
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Wijk 12 Schoener 
Myra Swarte Tel. 06 - 1594 3597 
 

Wijk 13 Botter 
Myra Swarte Tel. 06 - 1594 3597 
 

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

Wijk 15 Galjoen, Gondel,  
Jol, Punter, Kolkweg 
Michiel de Graaff Tel. 0320 - 84 71 05 
 

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 
Dhr. H. van Woudenberg Tel. 0320 - 26 16 28 
 

Wijk 19 Landstrekenwijk 
Dhr. 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. 06 - 2243 8787 
 

Wijk 22 Lelystad-Haven,  
Hollandse Hout, Buizerdweg 
André van Baalen Tel. 06 - 4026 2681 
 

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

Wijk 25 Hofstede, Plantage, Voorhof, Wijngaard 
Rita van Steenderen Tel. 0320 - 24 23 98 
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2. Organisaties in Lelystad 
 

 

 

Digitale hulp 
 

 

 

Steeds meer zaken zijn alleen nog digitaal te regelen en 
ook de techniek staat niet stil. Wellicht heeft u soms 
vragen over de werking van uw apparatuur. Hiervoor 
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 voor 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. 

 
 

Hulpmiddelen uitleenpunten 
 

 

Als u ouder 
wordt of een 
ziekte of 
beperking heeft, 
gaan dagelijkse 
handelingen 
niet altijd meer 
vanzelf.  
 

Gelukkig zijn er honderden hulpmiddelen die u kunnen helpen. Maar 
om iets te kiezen dat bij u past, heeft u eerlijke informatie nodig, 
onafhankelijk en betrouwbaar. 
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www.hulpmiddelenwijzer.nl heeft geen commercieel belang.  
Er worden meer dan 500 hulpmiddelen op overzichtelijke wijze 
gepresenteerd. U wordt verteld wat het is, waarvoor u het kunt 
gebruiken, hoe het zit met vergoedingen en welke varianten er zijn. 
Voor sommige hulpmiddelen worden praktische keuzehulpen 
aangeboden! 
 

Tijdelijk gebruik hulpmiddelen 
Voor een tijdelijk hulpmiddel dat nodig is bij revalidatie thuis, na herstel 
van een operatie of bij verpleging aan huis kunt u terecht bij een 
Thuiszorgwinkel. 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 voor 
tijdelijk gebruik worden meestal niet door de zorgverzekeraar vergoed, 
maar kunnen worden gehuurd. 
In onze regio zijn twee leveranciers werkzaam die met alle 
verzekeraars samen werken: 
www.medipoint.nl 
De klantenservice is bereiken via 088 - 10 20 100 
Adressen uitleenpunten: 

• Icare, Zwarte Water 77 (in poli van St. Jansdal) in Dronten. 

• Icare | Medipoint, Wethouder Jansenlaan 92-94 in Harderwijk. 
www.vegro.nl 
De klantenservice is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.  
Bel gratis 0800 – 288 77 66 (vanuit het buitenland 0252 – 43 03 00) 
Adres uitleenpunt: Vegro zorgwinkel, Hospitaalweg 1, Almere. 
 

Loophulpmiddelen 
Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals rollators, krukken en looprekken, 
die te maken hebben met het ouder worden, zitten niet in het 
basispakket van de zorgverzekering. U kunt deze hulpmiddelen zelf 
kopen of huren. Bijvoorbeeld bij een thuiszorgwinkel. Het is ook 
mogelijk dat uw zorgverzekeraar deze hulpmiddelen heeft opgenomen 
in een aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.  
Complexere loophulpmiddelen (bijvoorbeeld een trippelstoel) of die te 
maken hebben met een ziekte (bijvoorbeeld een Parkinson-rollator) 
worden soms door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de 
basisverzekering en soms vanuit de Wmo via de gemeente. 
Raadpleeg daarom altijd goed het vergoedingenoverzicht van uw 
zorgverzekeraar. 

http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
http://www.medipoint.nl/
http://www.vegro.nl/
tel:08002887766
tel:0252430300
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Humanitas afdeling Lelystad-Dronten 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
De afdeling Lelystad-Dronten is er voor mensen die samen met een 
vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. 
Jaarlijks bieden onze ruim 145 goed geschoolde vrijwilligers hulp aan 
meer dan 250 deelnemers.  
Wij werken binnen vier thema’s:  

1. eenzaamheid 
2. rouw & verlies 
3. thuisadministratie  
4. opvoeden en opgroeien. 

 

Adres:  Humanitas Lelystad-Dronten 
Schans 18 02 
8231 KA Lelystad 

Email  mailto:lelystad-dronten@humanitas.nl 
Voor informatie https://www.humanitas.nl/afdeling/lelystad-dronten 
 

 

Kluswinkel: Kleine klussen in en on het huis 
 

 
 
 

De Kluswinkel is gevestigd aan de 
Rode Klif 209  
8223 CK Lelystad. 
 
 
U kunt 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 ook eens op hun website www.kluswinkel-lelystad.nl 

mailto:lelystad-dronten@humanitas.nl
https://www.humanitas.nl/afdeling/lelystad-dronten/
mailto:klantenservice@kluswinkel-lelystad.nl
http://www.kluswinkel-lelystad.nl/
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Luisterlijn 
 

 

 

 
Bellen met deze telefonische hulpdienst kan anoniem, dag en nacht, 
alle dagen van de week, het hele jaar door want praten lucht op. 
Wanneer u pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat u 
zich alleen voelt of juist blij.  
Belt u liever lokaal? Tel. 0320 - 310 310 
Dag en nacht een luisterend oor tel. 088 - 0767 000 

 
 

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDF  Meenthoek 10 8224 BS Lelystad  
  Postbus 1034  8200 BA Lelystad  
 

Tel. 0320 - 21 17 00 of Email mailto:mdf@mdflevoland.nl 

mailto:mdf@mdflevoland.nl
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OSOL 
 

 
Het OSOL is het 
overkoepelend orgaan 
van de gezamenlijke 
ouderen- en senioren-
organisaties in Lelystad.  
 

 
 

• Het OSOL neemt initiatieven en zet zich actief in voor de 
belangen van senioren, georganiseerd en individueel.  

• Het OSOL neemt verder deel in adviesraden en voert 
overleg met het gemeentebestuur en maatschappelijke 
organisaties over zaken die van invloed zijn op het 
welzijn en welbevinden van senioren in hun 
leefomgeving. 

• Ook is het OSOL betrokken bij de invulling van de pagina 
LELYSTADMAKERS in de Flevopost en gaan 
persberichten naar Radio Lelystad en Omroep 
Flevoland. 

 

Resto VanHarte 
 

 
 

Resto van Harte Het sociale buurtrestaurant 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 de drankjes. 
 

Iedere dinsdag is Resto van Harte geopend in wijkcentrum 
Zuiderzeewijk, Waddenlaan 1. U moet vooraf reserveren:  
 

• Via tel. 0900 - 900 3030 van maandag tot vrijdag van 09.00 - 
12.30 uur of  

• Mail naar info@restovanharte.nl en Lelystad noemen. 

mailto:info@restovanharte.nl
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Menu 

Een afwisselend diner. 

Wij gebruiken dagelijks verse groenten. 

Regelmatig staat er vis op het menu. 

Wij verzorgen vegetarische en halal maaltijden als u dit bij uw 

reservering aangeeft (onder opmerkingen). 

Bij Resto VanHarte werken wij standaard met gluten, noten, lactose 

e.d., en proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met gasten 

die een allergie hebben of een dieet volgen.  

 
 

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. 0320 - 25 00 10 
 

 

Sportbedrijf Lelystad  
 

 
 

Bewegen op Maat 
Bewegen op Maat is een wekelijkse activiteit 
voor personen vanaf 50 jaar met een lichte 
beperking, zoals overgewicht, blessures, 
astma, lichte of matige COPD en/of weinig lichamelijke coördinatie en 
uithoudingsvermogen.  
Waar:   Gymzaal Atolplaza, Schor 1-9. 
Wanneer:   Elke woensdag (m.u.v. schoolvakanties). 
Tijd:   16.45 – 17.45 uur. 

Kosten:   € 2,00 per keer.  

Inschrijven:  Niet nodig. 

Meer info: Tamaryoës Kok t.kok@sportbedrijf.nl / 06 - 13 92 07 42. 

mailto:t.kok@sportbedrijf.nl
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De Derde Helft 
De Derde Helft is een centrale ontmoetingsplek waar activiteiten vóór 
en dóór senioren georganiseerd worden. De activiteiten variëren van 
jeu de boules tot tafeltennis en van kaartspelletjes tot een kopje koffie 
drinken. Alles is hier mogelijk, want ontmoeting willen wij stimuleren.  
Waar:   Tennisvereniging ITL, Houtribweg 10. 
Wanneer:   Elke donderdag. 
Tijd:   09.30 - 12.00 uur. 

Kosten:   Gratis, u betaalt alleen voor de koffie/thee.   

Inschrijven:  Roelof Schraa r.schraa@hotmail.com of 

    tel. 06 - 22 66 80 70. 
 

OldStars Tennis 
Deze aangepaste tennisvariant is een geschikte vorm voor senioren 
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:   € 3,00 per keer.  

Inschrijven:  Roelof Schraa r.schraa@hotmail.com of 

    tel. 06-22 66 80 70. 
GoldenSports 
Een veelzijdig beweegprogramma voor 55-plussers. Wekelijks 
aandacht voor verbetering van balans, coördinatie, lenigheid en 
spierkracht. Door verschillende sport- en spelvormen werken ouderen 
aan hun conditie en ontmoeten zij leeftijdsgenoten. 
Waar:   VV. Unicum Lelystad, Schouw 54-01  

(op het kunstgrasveld). 
Wanneer:   Elke dinsdag.  
Tijd:   11.00 - 12.00 uur. 

Kosten:   € 3,00 per keer  

of een strippenkaart van € 30,00 voor 11 lessen.  

Inschrijven: Mitchell Tollenaar m.tollenaar@sportbedrijf.nl of  

tel. 06 - 12 59 07 33. 
 

 
 

mailto:r.schraa@hotmail.com
mailto:r.schraa@hotmail.com
mailto:m.tollenaar@sportbedrijf.nl
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Buizerd in Beweging  
Op een gezellige en laagdrempelige manier werken senioren aan hun 
uithoudingsvermogen, spierkracht, balans, coördinatie en lenigheid. 
Maar Buizerd in Beweging is meer dan alleen bewegen. Na afloop 
drinken we gezellig met zijn allen een kopje koffie/thee.  
Waar:   Wooncomplex De Buizerd, Tjalk 10-32. 
Wanneer:   Elke donderdag.  
Tijd:   10.30 - 12.00 uur. 

Kosten:  Gratis. 

Inschrijven: Mitchell Tollenaar m.tollenaar@sportbedrijf.nl of 

tel. 06 - 12 59 07 33. 
 

Online Routeplatform 
In Lelystad valt van alles te zien en te ontdekken. Het Online 
Routeplatform helpt u daarbij op weg door gratis routes aan te bieden 
om te gaan wandelen, fietsen, wielrennen en mountainbiken. Deze 
routes zijn ook nog eens gratis te downloaden en te gebruiken!  
Waar:   www.sportinlelystad.nl/routeplatform  
Wanneer:   Te gebruiken wanneer u wilt.   

Kosten:  Gratis.  

Meer info:  Timo Hoenderboom t.hoenderboom@sportbedrijf.nl  
of tel. 06-13 51 59 36. 

 
 

Vervoer van 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!  

mailto:m.tollenaar@sportbedrijf.nl
http://www.sportinlelystad.nl/routeplatform
mailto:t.hoenderboom@sportbedrijf.nl
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/
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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  
tel. 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 deze 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. 
 

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 mobiliteits-
beperking 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  
Ga voor alle voorwaarden, informatie en de tarieven naar de volgende 
linken www.lelystad.nl/4/Valys,-bovenregionaal-vervoer.html (let op 
de komma in het webadres) 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 

  

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
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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 klantenservice@welzijnlelystad.nl 
 
 

 

Wijkcentra 
 

 

mailto:klantenservice@welzijnlelystad.nl
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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 17.00 uur. 
Open wijkspreekuur 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 17.00 uur. 
Open wijkspreekuur dinsdag van 13.00 uur tot 14.00 uur, verder op 
afspraak. 

 
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 17.00 uur. 
Open wijkspreekuur 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 17.00 uur. 
Open wijkspreekuur dinsdag van 13.30 uur tot 14.30 uur, verder op 
afspraak. 
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3. Ook interessant? 
 

 

 
 

 

KBO-PCOB voordeel 
 

 
KBO-PCOB biedt haar leden een zeer complete 
collectieve zorgverzekering aan bij Zilveren 
Kruis/Achmea. Het collectiviteitsnummer 
is 207 000 837.  
Kijk op www.kbo-pcob.nl/ledenvoordeel  
Deze verzekering is specifiek afgestemd op 
senioren en exclusief voor KBO-PCOB leden.  
 

Ook kunt u gebruik maken van KBO-PCOB Energie, korting op 
private lease of shoppen in de ledenvoordeelwinkel. 
 

 

Rijbewijskeuring 
 

 
Wanneer de geldigheid van 
uw rijbewijs verloopt op of 
na uw 75ste levensjaar, kunt 
u uw rijbewijs pas 
verlengen na een medische 
keuring. Ook is uw rijbewijs 
niet langer 10 jaar geldig, 
maar nog maar maximaal 5 
jaar.  
 

Het gaat dus om de vraag: Op welke datum verloopt uw rijbewijs 
en hoe oud bent u dan? 
 

U kunt voor uw keuring terecht bij RegelZorg. Deze organisatie werkt 
met artsen door heel Nederland. De prijs verschilt per locatie en de 
kosten voor een Klein Rijbewijs (senioren) zijn € 40,00 – € 55,00. 

 

DE PROCEDURE IN HET KORT 
Begin op tijd: minstens 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt en 
minstens 5 maanden als u verwacht dat u langs een specialist moet. 
 

http://www.kbo-pcob.nl/ledenvoordeel
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Koop (prijspeil 2022: € 41,50) eerst een Gezondheidsverklaring, vul 
deze in en verstuur deze naar het CBR. Dit kunt u:  

• Online; ga naar mijncbr.nl U heeft hiervoor een DigiD en 
internetbankieren nodig, of 

• Op papier: koop de Gezondheidsverklaring bij de gemeente of 
krijg deze thuisgestuurd na een aanvraag op www.cbr.nl of via 
www.regelzorg.nl. 

 

U ontvangt een verwijsbrief, een keuringsverslag voor de 
keuringsarts en eventuele hulpformulieren. 

• Verslagen moeten worden ingevuld door de RegelZorg 
keuringsarts, u hoeft hiervoor niet naar de huisarts. Heeft u 
meerdere formulieren ontvangen? Eén afspraak is voldoende. 

• Rapporten moeten worden ingevuld door medisch specialisten  
U maakt een afspraak bij de medici en laat hen de formulieren 
invullen. Ga om een afspraak bij een keuringsarts in Lelystad 
naar: www.regelzorg.nl/afspraak-maken-online 

 

De medisch adviseur van het CBR beoordeelt uw dossier. U ontvangt 
reactie van het CBR, dit kan zijn: 

• Beslissing: verklaring van medische rijgeschiktheid, waarmee u 
uw rijbewijs bij de gemeente kunt verlengen. 

• Aanvraag voor aanvullende medische informatie. Heeft het CBR 
meer informatie nodig van de keuringsarts waar u geweest bent? 
Belt u dan naar RegelZorg op 088 - 23 23 300. 

• Aanvraag voor een rijtest. 
Bij een positieve uitslag vraagt u uw nieuwe rijbewijs aan bij de 
gemeente.  
 

Op onze KBO Lelystad website staat de uitgebreide procedure. 

Rijbewijskeuring 
 

Telefoonnummers die belangrijk zijn 
 

 

Gemeente Lelystad tel. 14 - 0320 
U krijgt een keuzemenu te horen en dan kunt u uw keuze maken. 
 

Huisartsenpost Lelystad tel. 0900 - 33 36 333 
Op werkdagen vanaf 17.00 uur tot 08.00 uur de volgende dag en in 
de weekenden als u een arts nodig heeft. 
 

Hulpmiddelen uitleenpunten: 

• Medipoint 088 - 10 20 100 

• Vegro 0800 - 288 7766 

https://www.cbr.nl/nl/mijncbr/inloggen-op-mijn-cbr.htm?orgurl=https%3A%2F%2Fwww.cbr.nl%2Fweb%2Fnl%2Fmijncbr.htm
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/gezondheidsverklaring-op-papier.htm
https://www.regelzorg.nl/aanvragen/gezondheidsverklaring-bestellen-bij-regelzorg
http://www.regelzorg.nl/afspraak-maken-online
https://www.kboflevoland.nl/afdelingen/lelystad/medische-keuring-rijbewijs/
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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 
 

KBO-helpdesk tel. 030 - 34 00 655 

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

• Pensioen- en Juristentelefoon: wo en do 13.00 - 15.00 uur. 
 

Kluswinkel tel. 0320 - 23 18 21 
 

Luisterlijn tel. 088 - 07 67 000 
 

Maatschappelijke Dienst Flevoland (MDF) tel. 0320 - 21 17 00 
 

Nabestaandenzorg Flevoland  
tel. 06 - 201 53 168 of 06 - 222 24 071 
 

Politie tel. 0900 - 88 44 
Dag en nacht voor algemene zaken en meldingen die geen spoed 
hebben. Voor spoed en heterdaad belt u 112 
 

Resto VanHarte tel. 0900 - 900 3030 
 

Rijbewijskeuring Regelzorg tel. 088- 23 23 300 
 

Seniorenpastoraat tel. 0320 - 25 00 10 
 

Soos op maandagmiddag tel. 0320 - 24 62 27 of 0320 - 28 85 10 
 

Sportbedrijf Lelystad tel. 06 - 12 59 07 33 
 

Welzijn Lelystad tel. 0320 - 70 71 59 
 
 
 

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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Bbb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kijk   
 
        Kijk voor uitgebreidere en actuele informatie op onze website 

kboflevoland.nl/afdelingen/lelystad  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


