
 

Lelystad, 13 september 2016 

Beste Lelystedeling,  

Graag nodigen wij u uit  voor : 

Lelykracht aan tafel  

 

Schuif aan bij een van de vele eetgroepen die Lelystad rijk is en praat met ons mee.   

20 september is dat mogelijk bij een van onderstaande locaties: 

 

Ontbijt   08:00 – 11:30   Aan Tafel in Atolplaza, Schor 1     

Lunch   11:30 – 13:30   Aan Tafel in Atolplaza, Schor 1     

Lunch   12:00 -  13:00  Eetgroep MFA de Brink, Griend 33-07 

Lunch   11:30 – 13:30   Eetgroep MFA de Waterbever, Voorstraat 313 

Lunch   12:00 – 14:00  Eetgroep MFA de Windhoek, Ringdijk 187 

Lunch  11:30 – 13:30   Eetgroep ’t Prakkie MFA Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201 

 

Ontbijt met de nieuwe burgemeester  

 

24 september kunt u onder het genot van een heerlijk ontbijt kennismaken met de nieuwe burgemeester 

Ina Adema en 299 andere Lelystedelingen. Een gezellige ochtend waar wij mooie verhalen met elkaar 

delen. We starten het ontbijt om 08:00 uur en het duurt tot ongeveer 11:00 uur. Onze nieuwe 

burgemeester is tussen 08:30 en 09:30 uur aanwezig.   

 

Er zijn geen kosten verbonden aan bovenstaande activiteiten. Aanmelden is noodzakelijk en kan via 

Welzijn Lelystad, tel. (0320) 707159 of via info@welzijnlelystad.nl. Wees op tijd want vol = vol.  Om 

iedereen kans te geven kunt u slechts aan een activiteit deelnemen.  

Extra info: Bij ‘Aan Tafel’ in Atolplaza is er vrije inloop gedurende genoemd tijdstip en de lunch bij  

’t Prakkie betreft een warme maaltijd. 

 

Meer informatie 

In deze week vinden er ook nog andere activiteiten plaats, geschikt voor jong en oud. Kijk op 

www.lelykracht.nl  voor meer informatie of volg ons op Facebook en Twitter. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Lelykracht  

Lelykracht is een initiatief van Kubus, Sportbedrijf Lelystad, FlevoMeer Bibliotheek en Welzijn Lelystad met 

als ultiem doel om Lelystedelingen de komende jaren te helpen trots te zijn op zichzelf en op de stad 
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