
 

  
 

 
 
 
 

 
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. 

 

Zaterdag 3 oktober       10.00 – 17.00 uur 
 

Truckrun buurtcentrum de Joon 
 
Wat:  Voor de 13e keer organiseert buurtcentrum de Joon de Truckrun. Het  

evenement waarbij kinderen met een beperking een prachtige rit in een 
vrachtwagen kunnen maken. Afsluitend is er een spetterende middag. Dit jaar 
vanuit het nieuwe onderkomen van de Joon in wijkcentrum Zuiderzee. 

 

 Wijkcentrum Zuiderzee, buurtcentrum de Joon 
 

 Via wijkcentrum Zuiderzee, Quiryn Valkenet, t: 0320 – 745 710 
 
 
 

Zaterdag 3 oktober en zondag 4 oktober:    12.00 – 18.00 uur 
 

10 jarig bestaan Atelier Route Lelystad 
Wat:  Aterlier route Lelystad viert haar 10 jarig bestaan. Lelystadse kunstenaars 

exposeren hun werk in dit weekend in diverse locaties door de stad. Dit jaar 
ook in Wijkcentrum Zuiderzee. Voor alle deelnemers en het volledige 
programma kunt u kijken op: http://atelierroutelelystad.eu/wp/?p=9467 

 
 

 Wijkcentrum Zuiderzee e.v.a. locaties 
 

 Van 12.00 – 18.00 uur 
 

Stichting Culturale, Secretariaat 
Oostkaap 23, 8224 EK Lelystad 
www.atelierroutelelystad.eu 
info@atelierroutelelystad.eu 

 

 
Dinsdag 13 oktober      14.00 – 14.30 uur 
 

Alzheimercafé 
 
Wat:  Bij het alzheimer café zijn lotgenoten, mantelzorgers, professionals, maar ook 

andere geïnteresseerden van harte welkom. Tijdens het café is er tijd voor een 
praatje, voorlichting, gezelligheid en ontspanning.  

 
 Plein 201 (in MFA Hanzeborg) 
  

 Van 14.00 – 15.30 uur 
 

 Via Rita Borgijink, Welzijn Lelystad 
 

r.borgijink@welzijnlelystad.nl 
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Woensdag 14 oktober      19.30 – 22.15 uur 
 

Vrouwen van Nu thema bijeenkomst 
 

Wat: Zeer regelmatig organiseert de Vrouwen van Nu themabijeenkomsten voor 
haar leden. Deze avond staat in het teken van Hindeloopen, een van de elf 
Friese steden, gelegen aan het IJs 

  
Plein 201, in MFA HAnzeborg 

 http://vrouwenvannu.nl/lelystad 
 

U dient lid te zijn van de Vrouwen van Nu 

 
 
 
Woensdag 21 oktober      16.00 – 19.00 uur 
 
Bijles Stichting ONS (Onderwijs na Schooltijd) 
 

Wat: Stichting ONS is een jonge organisatie met een pedagogisch achtergrond die 
zich inzet voor leerlingen om bijles te krijgen. 
 
Wat doen wij? 
Leerlingen huiswerkbegeleiding geven. En leerlingen bijles geven die zich 
willen voorbereiden op de toetsen. 
Voor wie? 
Basisschoolleerlingen & eerste- tweede klassen. 
Wanneer en waar? 
Iedere woensdag en vrijdag, in Wijkcentrum Zuiderzee, 16:00 tot 19:00uur. 
Kosten?  
Basisschool: €15,- p/m. 
Voortgezetonderwijs 1ste /2de klassen: €25,- p/m. 

 
Heb jij extra les nodig? Meld je dan snel aan! 

 
                     Hoe? 

Bel of mail en schrijf je in.  

Ook voor meer informatie bel je met Mevr. S. Laktit.  
Tel. 06-242 29 088 
stichting-ons@outlook.com 
 

 

 
Donderdag 1 oktober:   11.00 - 15.00 uur 
 

Dag van de Ouderen 
 

Wat:  De OSOL en Welzijn Lelystad hebben de Dag van de Ouderen georganiseerd. 
Dit jaar met het thema ‘vrienschap 

 Tussen 11.00  en 15.00 uur wordt u een gevarieerd programma aangeboden in 
en om MFA Atolplaza. 

 
  

 MFA Atolplaza, Schor 1 
 

 Donderdag 1 oktober, van 11.00 – 12.00 uur 
 

 Voor meer informatie; osol@kpnmail.com of  
 

Kaarten zijn te koop voor € 3,- p.st. in de voorverkoop bij Atolplaza en Plein 
201  aan de deur op 1 oktober kosten ze € 4,00. P.st. 
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