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09.00 – 12.00 uur 
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Alle gebruikers van Atolplaza openen 16 april hun deuren, 
Kom langs, kijk, vraag, informeer en doe zelf mee!! 

 
Onder andere; 

 Inloop bij scholen, deelnemende organisaties en activiteiten 
 Zelf deelnemen aan diverse activiteiten 
 Rondleidingen door het gebouw 
 Neem een kijkje in alle ruimtes van Atolplaza 
 Live radio maken met Radio 81 
 Kennismaken met de activiteitencommissie Atolplaza 
 Spelletjes spelen 
 Koffie, thee, zelfgebakken lekkers 

 

 Bekijk ook het vernieuwd vrolijk en kleurrijke Atolplaza, 
uitgewerkt en vormgegeven door Yvonne van Oirschot. 
(ook zij zal aanwezig zijn tijdens het Open Huis) 

 

Zie achterzijde voor meer informatie.. 

Atolplaza | Schor 1 t/m 9 | 8224 CM Lelystad 
T: 0320- 767674 via Atolplaza | T: 0320- 707159 via Welzijn Lelystad 

@: atolplaza@gmail.com | www.atol-plaza.nl 

 

mailto:atolplaza@gmail.com
http://www.atol-plaza.nl/


 

Op 16 april organiseren de gebruikers van Atolplaza een Open Huis. Dit 
in verband met het driejarig bestaan van het gebouw en de in gebruik 
name ervan. 
 
Gedurende de hele dag zijn er tal van activiteiten in en om Atolplaza: 
09.00 – 12.00 uur  Open Huis 
Atolplaza, de organisaties en activiteiten openen hun deuren voor u. 
Hebt u altijd al eens in (een van de) basisscholen willen kijken? Of wilt u 
nu eindelijk eens weten wat het Centrum voor Jeugd en Gezin, of Icare 
nu allemaal doen in Atolplaza? Dan is dit uw kans! Ook kunt u 
deelnemen aan diverse activiteiten of gewoon informatie inwinnen of 
een kopje koffie of thee drinken 
 
13.00 – 16.00 uur Voetbal op het Cruyff Court  
Onder begeleiding van het team Jeugdwelzijn van Welzijn Lelystad kan 
er gevoetbald worden. 
 
18.00 – 20.30 uur Breed Overleg Atolplaza 
Een aantal malen per jaar komen alle gebruikers van Atolplaza n èn 
betrokken buurtbewoners  bij elkaar in Atolplaza om zich uit te spreken 
en in te zetten voor het nog meer laten bruisen van Atolplaza. In een 
eerder overleg is afgesproken dat de we ons de komende periode in 
gaan zetten op twee thema’s, namelijk: Taal en Gezonde Leefstijl. 
Vanavond gaan we verder met de uitwerking van beide thema’s 
 
Bent u als organisatie of vrijwilliger betrokken bij Atolplaza of bent u die 
wijkbewoner die zich in wil zetten voor de doorontwikkeling van 
Atolplaza? Sluit dan aan bij het breed overleg Atolplaza. Aanmelden is 
vereist en kan via: Marco van Driel. @: m.vandriel@welzijnlelystad.nl 
 

Wij hopen u te mogen begroeten op woensdag 16 april a.s. 
Namens alle deelnemende organisaties! 
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