
 

  

 

 
 
 
 
 

 
Deze ‘maandmenukaart’ is een aanvulling op het vaste activiteitenaanbod in de 
hieronder genoemde multifunctionele accommodaties (MFA’s). Met deze 
maand-menukaarten ‘serveren’ wij u eenmalige of bijzondere activiteiten, 
bijeenkomsten of evenementen die plaatsvinden op één van deze locaties.  
 
Wilt u deze maandmenukaart liever digitaal ontvangen? Mail dan het woord 
‘maandmenukaart’ naar één van de onderstaande adressen. 
 
  

MFA Atolplaza  Schor 1-9  
 

 0320 – 745 720  8224 CM  LELYSTAD 
 

 www.atol-plaza.nl        atolplaza@welzijnlelystad.nl 
 

 @MfaAtolplaza 
    
 Plein 201 (MFA Hanzeborg) Koningsbergenstraat 201-p  
 

 0320 – 745 780  8232 DC  LELYSTAD 
 

 www.hanzeborglelystad.nl       plein201@welzijnlelystad.nl 
 

 @Plein201 
 
 Wijkcentrum Zuiderzee  Waddenlaan 1 
 

 0320 – 745 710  8223 CL  LELYSTAD 
 

 ‘under construction’         zuiderzee@welzijnlelystad.nl 
 

 @MfaZuiderzee 
 
 MFA De Waterbever  Voorstraat 313 
 

 0320 – 256 111  8223 CL  LELYSTAD 
 

 www.bcdebever.nl         info@bcdebever.nl 
 

   
 Wilt u meedenken over het aanbod in de MFA’s, hebt u ideeën voor activiteiten, zou u zich in 
willen zetten als vrijwilliger of hebt u anders suggesties? Wij vernemen het graag van u. 

 

 
Vrijdag 5 september:      13.00 – 17.00 uur 
 

Open Huis Hanzeborg 5 jarig jubileum    
Wat:  MFA de Hanzeborg bestaat alweer 5 jaar. Van 31 augustus – 4 september 

vieren we met alle gebruikers dit lustrum! Op vrijdag 4 september houden we 
daarom open huis, van 13.00 – 17.00 uur met informatie, rondleidingen en 
een intieme markt van gebruikers. 

 
 

 MFA Hanzeborg/ Plein 201 
 

 Van 13.00 – 16.00 uur 
 

 m.vandriel@welzijnlelystad.nl of c.ruessen@woonzorgflevo.nl 
  

 
 
 
 
 
Dinsdag 22 september       
 

Taartjes voor Lelystad 
 
Wat:  Wij zijn een groep dames die op non-profit basis taarten bakken voor kinderen 

van 1 tot 12jaar waarvan de ouders gebruik maken van de voedselbank 
Lelystad. Er zijn per jaar ongeveer 150 kinderen die hun verjaardag niet 
kunnen vieren met een leuke taart, omdat hun ouders zich geen taart kunnen 
veroorloven. Daarom willen wij ons inzetten voor deze kinderen. Helpt u ook 
mee? 
 
We zijn op zoek naar sponsoren en donateurs die ons willen steunen zodat wij

 spullen voor de taarten kunnen inkopen.  

We hebben een website waarop de bedrijven komen te staan die ons steunen.
 www.taartjesvoorlelystad.nl  

Wij zijn ook te vinden op facebook: taartjes voor lelystad 

Voor meer informatie kunt u mailen naar : taartjesvoorlelystad@upcmail.nl  
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Iedere dinsdag en donderdag in Atolplaza  
 

Sociaal restaurant Aan Tafel´ 
 

Wat: Restaurant Aan Tafel is een initiatief van Stichting Samen en Sociaal en 
Stichting Welzijn Lelystad. Alle leerlingen, bezoekers, buurtbewoners en 
professionals van Atolplaza zijn er welkom voor een lekker, verantwoord en 
vers ontbijt of lunch. Dit alles tegen een gereduceerd tarief. 

 Iedere dinsdag en donderdag. 
  
 MFA Atolplaza 
 Ontbijt: 07.30 – 10.00 uur, voor slecht € 1,50 
 Lunch: 12.00 – 14.00 uur, broodjes, salades, warme hartige hapjes en soep 
 

 Via telefoonnummer: 06-4951 5715 
 

samenensociaal@outlook.com 
 

Ontbijt € 1,50, lunch afhankelijk van afname 

 
Donderdag 3 september:   11.00 - 12.00 uur 
 

Informatie bijeenkomsten ´succesvol solliciteren´ 
 

Wat:  Trainer Simon Compagnie, loopbaancoach in Lelystad en eigenaar van Compas 
Loopbaanadvies & Coaching, geeft deze sollicitatietraining i.s.m. Welzijn 
Lelystad. Tijdens deze informatiebijeenkomst kunnen belangstellenden 
informatie krijgen over een later aan te bieden basistraining ‘succesvol 
solliciteren’. Deze basistraining is bedoeld voor mensen:  

 die het lastig vinden om zichzelf te presenteren op de arbeidsmarkt; 

 die moeite hebben met het schrijven van een goede motivatiebrief en cv; 

 die graag effectief gebruik willen maken van sociale media;  

 die hulp kunnen gebruiken bij het inzetten van hun netwerk en alles wat 
daarbij komt kijken; 

 die begeleid willen worden bij een goede voorbereiding op het sollicitatie-
gesprek.  

 
  

 Wijkcentrum Zuiderzee 
 

 Donderdag 3 september Wijkcentrum Zuiderzee, van 11.00 – 12.00 uur 
 

 Voor meer informatie; www.atolplaza.nl of www.mijnkijkopwerk.nl 
Opgeven kan bij: atolplaza@welzijnlelystad.nl of zuiderzee@welzijnlelystad.nl 
 

Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis 
 De basistraining is € 25,- per persoon 

 
 
Zondag 5 september:       20.00 – 23.00 uur 
 

Bingo 
Wat:  Op iedere 1e en 3e zaterdag van de maand.  

Deze maand op 5 en 19 september. Er wordt altijd gespeeld om geldprijzen. 
 

MFA light de Waterbever  
  

 Van 20.00 – 23.00 uur 
 

 Meer informatie vindt u op: www.bcdebever.nl 
 

 Info: info@bcdebever.nl of e.boom@welzijnlelystad.nl 
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