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Leefbaar Lelystad is sinds 2002 een gevestigde politieke partij in Lelystad die opkomt voor de belangen van onze 
inwoners. Wij luisteren proactief, waardoor Leefbaar Lelystad zich heeft ontpopt als grootste lokale en constructi-
eve partij. Geen politiek geneuzel, maar een helder gemeentelijk beleid, waarbij Leefbaar Lelystad de discussie 
aangaat en een duidelijke mening heeft vanaf dag één.

DAAR IS IE WEER
DE ENIGE ECHTE "LEEFBAAR 
LELYSTAD" KRANT
DE PARTIJ VOOR LELYSTAD 
MET NET DAT STUKJE 
MEER.......
DIGITAAL,  DUS HELEMAAL 
VAN DEZE TIJD.

Wij behartigen de belangen van u als inwoner van Lelystad 

Craciun Fericit
& an Nou Fericit

partij geëindigd. Dit betekent dat wij bij de 
komende verkiezingen  Lijst 2 krijgen toewezen. 
Het bestuur heeft hoge verwachtingen van de 
komende verkiezingen, want wij zijn de landelijke 
politiek (en partijen) wel een beetje zat. 

Tijdens het schrijven van dit stukje .zijn ze al 271 
dagen bezig met het formeren van een kabinet.
Het wordt tijd voor onze ‘LOKALE’ helden,lijst 2 
dus,  immers Leefbaar Lelystad is al 20 jaar een 
begrip in de hoofdstad van Flevoland. 
In dit verkiezingsjaar heeft het bestuur op 
verzoek van de leden een kiescommissie,
 een campagnecommissie en een 
programmacommissie benoemd.

De coördinatoren van respectievelijk 
de kiescommissie is Robert Esseboom, 
de campagnecommissie is Wim Botter 
en zeker de belangrijkste de 
programmacommissie is onze 
huidige fractie voorzitter 
Marianne van de Watering. 

Zowel het 
partijprogramma 
2022-2026 als de 
kieslijst met daarop 
onze kanjers zal zo 
mogelijk nog voor 
de jaarwisseling 
bekend worden
 gemaakt. 
 

gebruikelijk was. Zo zou de lijsttrekker 
bij een bijzondere ledenvergadering 
worden gekozen en daarna de rest
van de kieslijst worden bepaald. 
Ook de website www.leefbaarlelys-
tad.nl is vernieuwd. Verder zijn
op Facebook https://www.face-
book.com/lelystadleeft/ en Twitter 
@LBlelystad onze berichten van
de fractie, wethouder en het bestuur 
te lezen.

Mooi is dat nu ook via de website 
mensen ons kunnen bereiken via 
WhatsApp (06-30768310). Hiermee is 
de mogelijkheid geschapen dat 
inwoners berichten of vragen aan de 
wethouder, fractie of het bestuur via 
WhatsApp kunnen stellen. Daar wordt 
ook veel gebruik van gemaakt.
Het ledenaantal is sinds het aantreden 
van het bestuur gegroeid door een 
actieve ledenwerving. Als bestuur is 
daarbij nadrukkelijk gekeken naar 
potentiële raadsleden voor de 
toekomst. Ook daar zijn we in 
geslaagd. Tot slot hebben de leden op 
voorstel van het bestuur besloten om 
zich aan te sluiten bij Sterk Lokaal
Flevoland en is hiermee een wens in 
vervulling gegaan van Wouter Zweers, 
de oud voorzitter van Leefbaar 
Lelystad die helaas niet meer onder 
ons iSterkLokaalFlevoland maakt deel 
uit van het landelijk platform van de 
Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) 
die zaterdag 4 december is overge-
gaan naar een ander naamgeving 
Onafhankelijk Politiek Nederland 
(OPNL). SterkLokaalFlevoland onders-
teunt aan-
gesloten politieke partijen uit Flevo-
land, zoals Leefbaar Lelystad.

Verkiezingen 16 maart 2022

Vorige gemeenteraadsverkiezingen is 
Leefbaar Lelystad als tweede grootste 

Eind 2019 werd ik gevraagd of ik 
voorzitter zou willen worden van 
vereniging Leefbaar Lelystad op
weg naar de verkiezingen 2022. Daar 
had ik even bedenktijd voor nodig, 
maar na een week was ik akkoord. 
Omdat ik het enige bestuurslid was, 
vroeg ik aan Robert Esseboom en 
Hanneke Koenders of zij het bestuur 
zouden willen versterken. Beiden 
stemden in. We spraken af dat we de 
vereniging zouden gaan profession-
aliseren.

versterken. Beiden stemden in. We 
spraken af dat we de vereniging
zouden gaan professionaliseren. Nou 
dat is gelukt. Dit jaar hebben we 
Jolanda Prins binnen het bestuur 
weten te benoemen en dit zorgde voor 
een behoorlijke verjonging.
De herziening van het Huishoudelijk 
Reglement was de eerste stap naar 
vernieuwing binnen de partij.  Hiermee 
werden de verkiezingen op een andere 
manier aangevlogen dan te doen

Ik wens u namens het 

en een goede 
jaarwisseling toe.

Wout Jansen 
Voorzitter  
Leefbaar Lelystad.

Het team van De Brass bedankt u 
via deze weg voor uw support en 
begrip.

Wij hopen de komende kerstda
gen nog iets voor u te mogen 
betekenen en wensen u voor 
2022 een goede gezondheid en 
een corona vrij jaar.

U was er voor ons het afgelopen 
jaar en wij zijn er zeker ook weer 
voor u het komende jaar.

Het team van De Brass wens u  hele 
en een voorspoedig Nieuwjaar .

Ook met de kerstdagen staan wij voor u klaar om U kerstdiner voor thuis te verzorgen. 



Ook met de kerstdagen staan wij voor u klaar om U kerstdiner voor thuis te verzorgen. 

Het team van De Brass wens u  hele �jne Kerstdagen
en een voorspoedig Nieuwjaar.

Ook met de kerstdagen staan wij voor u klaar om 
u kerstdiner voor thuis te verzorgen. 



 

 

Voor wat betreft de Wmo staan we voor een grote opgave. Een opgave die ik, 
ondanks de enorme bezuinigingen, zo goed mogelijk probeer uit te voeren. Binnen 
de Wmo is ondersteuning een groot goed: voor jong en oud. Maar wat is oud? 
Iedereen die het kan mee laten doen en waar nodig ondersteunen, zonder waarde 
oordeel.

   -  Wmo (Maatschappelijke dienstverlening)
   -  Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, bedrijfsvoering, digitalisering/ICT
   -  Duurzaamheid integrale aanpak, inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie
   -  Sport en bewegen
   -  Vitaliteit en gezondheid
   -  Ruimtelijk Stedelijke ontwikkeling
   -  Omgevingswet en -visie, -plan (inclusief implementatie)

Wij zijn in 2001 opgericht en zitten vanaf 2002 in de gemeenteraad. 
Sinds die tijd hebben we veel geleerd en inmiddels veel bereikt. Zo 
leuk lokale politiek met een landelijke gedachten gang.

De lokale partijen zijn over het geheel genomen in Nederland de 
grootste partijen. De lokalen vertegenwoordigen zo’n 33% van de 
kiezers. Dat we met die lokale partijen geen fractie kunnen vormen in 
Den Haag is vanwege het feit dat de belangen puur lokaal liggen.

Dit houdt in dat Leefbaar Lely-
stad uw belangen het beste kunnen behartigen, immers wij hebben 
geen enkele binding met welke landelijke partij dan ook!

Rust en de ruimte
 in Lelystad, waar 
je wakker wordt 
met het geluid 

vogels en je egels 
en vossen in de 

natuur ziet lopen 
geniet ik nog 

steeds het meest.

“Ik ben geboren in Heemstede en woonde, voordat ik in 2001 naar Lelystad  kwam, in 
Nieuw Sloten in Amsterdam bij het drukke eindpunt van lijn 2. Van de rust en de ruimte in 

in de natuur ziet lopen, geniet ik nog steeds het meest.

Jack Schoone 
 Wethouder en 2e locoburgemeester

Sinds 2010 ben ik actief lid voor Leefbaar Lelystad. Als wethouder hoop ik 
met mijn kennis en ervaring, onder meer als voormalig ondernemer in 
Lelystad, een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwik-
keling van onze stad.

Portefeuille

De andere uitdaging ligt op het gebied van duur-
zaamheid. Landelijk staan we voor de opgave om 
alle huizen van het gas af te halen. Als college en 
raad hebben we met elkaar afgesproken dat we in 
2025 een energieneutrale stad willen zijn. In dat 
kader hebben onderwerpen als zonneparken en 
klimaatadaptatie dan ook mijn aandacht.

Sport ligt mij nauw aan het hart. Sporten en 
bewegen dragen bij aan een goede gezondheid en 
een vitaal leven. Ik zet mij graag in om samen met 
de inwoners en bedrijven de inwoners gezond en 
vitaal te krijgen en te houden. Het gemeentelijk 
beleid richt zich primair op breedtesport (sport 
voor iedereen), maar mijn ambitie is om te onder-
zoeken hoe wij topsport naar Lelystad kunnen 
halen.

De Omgevingswet zal een andere kijk op zaken geven. Ook dit is een 
mooie uitdaging, waar we als bestuur duidelijk over moeten commu-
niceren. Kortom, genoeg te doen.
Geef onze mooie stad terug aan de burgers! Bedrijf geen politiek via 
achterkamertjes!



 

https://www.sommer-huidtherapie.nl/zonnebank

https://www.sommer-huidtherapie.nl/sauna

https://www.sommer-huidtherapie.nl/zwembad

https://www.sommer-huidtherapie.nl/gelaatsbehandelingen

https://www.sommer-huidtherapie.nl/permanente-make-up

https://www.sommer-huidtherapie.nl/visagie

https://www.sommer-huidtherapie.nl/bruidsvisagie

https://www.sommer-huidtherapie.nl/lichaamspakking

https://www.sommer-huidtherapie.nl/massages

https://www.sommer-huidtherapie.nl/manicure

https://www.sommer-huidtherapie.nl/pedicure

https://www.sommer-huidtherapie.nl/kapsalon

https://www.sommer-huidtherapie.nl/wrinkless

 

De huidtherapeuten zijn vooral gespe-
cialiseerd in littekens en oedeem. Voor 
de behandeling van littekens staan 
enkele lasers en verschillende 
massage-technieken voor u ter beschik-
king. Tevens kunnen wij allerlei huidaan-
hangsels verwijderen.

Oedeem na bijv. oncologische ingrepen 
kan met manuele lymfedrainage, tapen 
of vacuum-zuigbehandelingen (LPG) 
behandeld worden. Ook kunnen 
hulpmiddelen zoals therapeutische 
kousen voor armen en benen, 
drukhesjes en verband¬middelen 
worden aangemeten. 
De huidtherapeuten van Sommer- 
Huidtherapie en Huid- en Oedeem- 
centrum Dronten zijn direct toegankeli-
jk. Dat wil zeggen dat u zonder verwijz-
ing terecht kunt. Wilt u voor vergoeding 
van uw zorgverzekering in aanmerking  

De specialistische kennis van de BIG-ge-
registreerde huidtherapeuten, medisch 
pedicures en schoonheidsspecialisten 
zorgt dat u hier voor de meest uiteenlo-
pende cosmetische of medische behan-
delingen terecht kunt, zoals acnethera-
pie of verschillende behandelingen 
tegen overbeharing. Ook kunt u denken 
aan anti-aging behandelingen met 
lasers, peelingen of injectables die door 
een erkend cosmetisch arts worden 
gezet. Hiernaast worden de producten 
ingezet van dr. Z. Obagi en Skinceuticals, 
die voor een opvallende huidverbeter-
ing zorgen. Voor huidanalyses wordt 
gebruik gemaakt van geavanceerde 
apparatuur, zoals de Visia die vastlegt 
wat de huidproblemen zijn op het 
gebied van pigmentatie, textuur, 
zonbeschadiging en roodheid.
Heeft u spijt van een tatoeage, dan kunt 
u deze verantwoord laten verwijderen

 

www.sommer-huidtherapie.nl/aestas

www.sommer-huidtherapie.nl/aestas/belevenis-cadeau
www.sommer-huidtherapie.nl/aestas/belevenis-cadeau
www.sommer-huidtherapie.nl/aestas/belevenis-cadeau
www.sommer-huidtherapie.nl/aestas/belevenis-cadeau

Lees meer  >
https://www.sommer-huidtherapie.nl/aestas/beloningssysteem

https://www.sommer-huidtherapie.nl/aestas/beloningssysteem

https://www.sommer-huidtherapie.nl/aestas/beloningssysteem
Lees meer  >

https://www.sommer-huidtherapie.nl/sauna

https://www.sommer-huidtherapie.nl/sauna

https://www.sommer-huidtherapie.nl/sauna
Lees meer  >

komen, dan heeft u wel een verwijzing 
van uw huisarts of specialist nodig. Dit 
wordt u in een vrijblijvend 
intakegesprek allemaal uitgelegd.

Wilt u overtollig vet laten bevriezen dan 
hebben wij de nieuwste apparatuur 
voor u in huis. Deze behandelingen zijn 

lastige vetophopingen die na afslanken 
niet verdwijnen of bij mensen die aan 
lipoedeem lijden.

Wilt u zich eens laten verwennen door 
het enthousiaste team van Aestas of u 
laten adviseren op het gebied van uw 
huid, kijkt u dan eens op de website van 
Aestas Beauty en Sauna en Sommer- 
Huidtherapie-Lelystad.

Sauna >
Zwembad >
Zonnebank >

Kapsalon >  
Injectables >  
Gelaatsbehandelingen  > 
Permanente make-up >
Visagie >
Bruidsvisagie >
Lichaamspakking >
Massages >
Manicure >
Pedicure >

https://www.sommer-huidtherapie.nl/aestas-arrangement
https://www.sommer-huidtherapie.nl/aestas-arrangement

Beloningssysteem
Nieuw bij Aestas en Sommer-Huidtherapie
is dat wij willen gaan werken met een 
beloningssysteem.
Wanneer u na een standaard schoon-
heidsbehandeling met evt. uitbreidingen 
direct een vervolgafspraak inplant 
binnen zes weken ontvangt u 10% 
korting op dezelfde behandeling. 

Openingstijden Sauna
Wij zijn met de saunafaciliteiten van 
maandag t/m vrijdag geopend van 
09:30-18:00 uur. Tijdens alle arrange-
menten kunt u gebruik maken van onze 
sauna’s. Wij beschikken over een 
kruidensauna, een Turkse stoombad en 
een Finse sauna. 

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Neem dan gerust contact met ons op.

U kunt ons bereiken via het onderstaand 
adres.
Schoener 41-20 /8243 XB Lelystad

0320 219 294 / info@aestas.nl
www.sommer-huidtherapie.nl/aestas

Aestas heeft tien behandelruimten en 
verschillende sauna’s, zwembad en 
restaurant. Het is ruim opgezet, maar 
geen groot saunacomplex. Je krijgt hier 
nog persoonlijke aandacht en gezel-
ligheid. 
De inrichting is licht met oosterse 
accenten en een meditatieve sfeer. Maar 
vooral hygiëne en service staan hoog in 
het vaandel. Een scrubbehandeling, 
massages, pedicuren of andere beauty-
behandelingen worden aangeboden 
door het professionele en goed 
geschoolde team van Aestas. Na een 
dagarrangement of ontspannende 
schoonheidsbehandeling kunt u bij de 
kapper uw haar laten verzorgen, knippen 
of kleuren. De producten waarmee 
gewerkt wordt zijn van hoogwaardige 
kwaliteit, zoals Payot, Neoderma en de 
cosmeticaproducten van Pupa en Bare 
Minerals.

Aestas verwenarrangement Beauty & Wellness

Faciliteiten

Niel en Ineke Sommer en team bedanken al hun 
klanten voor hun support en begrip in deze 

moeilijke Corona periode.
Fijne feestdagen toegewenst en een gezond 

en voorspoedig 2022.

Geef een Aestas belevenis cadeau
Geef een cadeaubon voor een Aestas 
belevenis, een echte aanrader voor man 
en vrouw. Een verwenbehandeling of 
een wellness arrangement in ons 
moderne beautycentrum is altijd een 
feest om weg te geven en te ontvangen.

Aestas Beauty & Sauna ~ Sommer-Huidtherapie
In Lelystad, in de achtertuin van de prachtige Oostvaardersplassen, ligt Aestas Beauty 
& Sauna en de praktijk van Sommer-Huidtherapie. In het moderne pand aan het 
water bent u van harte welkom voor een totale wellness-beleving of medische 
behandelingen.

Niel en Ineke Sommer en team bedanken al hun 
klanten voor hun support en begrip in deze 

moeilijke Corona periode.
Fijne feestdagen toegewenst en een gezond 

en voorspoedig 2022.

€ 250,00 p.p.

gebruik maken van alle sauna- en zwemfaciliteiten, waarbij douchegel, shampoo en scrubzout tot uw beschikking staan.

Een badjas en handdoekenpakket krijgt u van ons in bruikleen, de slippers met Aestas logo krijgt u van ons cadeau.
Het arrangement bestaat uit de volgende behandelingen en andere verwennerijen voor lichaam en geest, die wij in overleg met u inplan-
nen.

Een uitgebreide en ontspannende gelaatsbehandeling van 90 minuten incl. Voetpakking.
Manicure behandeling 
Een vers bereide wellness lunch met soep vooraf en vers belegde broodjes zorgt voor een gezellige onderbreking van uw wellnessdag. 
Hierbij serveren wij een glaasje vruchtensap.
Lichaamspeeling en Lichaamspakking met Hoofdhuidmassage van 60 minuten. Dit is een scrub lichaamsbehandeling met een hand-
schoen.  Daarna krijgt u een voedende lichaamspakking. Aansluitend wordt u ingepakt in een deken.Terwijl u geniet van de pakking krijgt 
u een heerlijke hoofdhuidmassage.
Tussendoor serveren wij een drankje naar keuze.
Lichaamsmassage van 30 minuten met keuze uit : een Hotstone-massage, dit is een massage met warme basaltstenen of een Klassieke 
massage die gericht is op ontspanning.
Collageen - zonnebank : Tussen de behandelingen door of aan het eind van de dag kunt u een kleurtje opdoen onder de Collageen - 
zonnebank.
Rond 17.30 uur sluiten wij deze verwendag graag met u af met een afscheidsdrankje.

Maak een afspraak of boek een arrangement >



www.sommer-huidtherapie.nl/aestas



En in het kader hiervan besloot Leefbaar Lelystad  om de vrijwilligers van "Het 
Winkeltje" van Mila aan de Rode Klif in het zonnetje te zetten.

Met een tas vol heerlijke versnaperingen toog onze voorzitter van het bestuur, 
Wout Jansen,  richting het winkeltje van 

Mila om dit aan haar te overhandigen.

Tevens prees hij Mila voor alles wat zij 
voor "haar" Zuiderzee Wijk doet en 

haar inzet vwb De Moestuin,
voedselbank envele andere 

projecten.

Met Inzet Lukt Alles
En dat blijkt zeker wel weer.

Nationale Vrijwilligers 
Dag 2021

Promofilm 
Onafhankelijke 
Politiek 
Nederland
Zaterdag 27 november j.l.  zijn de opnames in Den 
Haag gemaakt en vandaag was de promo voor 
lokale politieke partijen voor het eerst al te zien bij 
de zendtijd voor politieke partijen.

Het was koud en vochtig/mistig weer, maar gezellig 
en wat een mooi resultaat! 

Leefbaar Lelystad was hierbij met Jack Schoone 
(Wethouder) , Marianne van de Watering  (Fracti-
evoorzitter) en Wout Jansen (voorzitter)

< Het vrijwilligersteam van “het winkeltje”

Wout Jansen overhandigt een tas vol 
versnaperingen aan Mila >



Versterk je band met je baby

Begeleiding bij borstvoeding

W W W . G E B O O R T E Z O R G - L E L Y S T A D . N L
K E T E L M E E R S T R A A T  1 5 0  8 2 2 6 J X  L E L Y S T A D

Compleet in geboor tezor g

Wat doen onze 
kraamverzorgsters voor jou:

Professionele begeleiding

Avond en nacht opstartzorg

Kraamzorg op maat

Korte lijn met jouw
verloskundige

24 uur per dag bereikbaar

Meer dan alleen
beschuitjes smeren...

Een afspraak maak je op
www.wonderbabyspa.nl

of via  info@wonderbabyspa.nl

Ontspanning van warm
water

Vermindering van
darmkrampjes

Maakt de spieren van je
baby soepel en sterker

Welke voordelen heeft een
behandeling voor jouw baby:

AANMELDEN
Voor cliënten van verloskundigen praktijk
 't kleine wonder, kun je je aanmelden bij 

kraamzorg 't kleine wonder via: 0320-745111

 
Als je bij een andere praktijk of een ziekenhuis onder

zorg bent, kun je je aanmelden bij 
kraamzorg een mooi begin via: 085-0220840

 

Meer dan alleen

Compleet in geboortezorg



Radio Lelystad kan zijn FM-zender verhuizen. 
Op initiatief van Leefbaar Lelystad heeft de gemeenteraad bij de 
begroting unaniem ingestemd met een extra subsiie die de 
verhuizing van de FM zender naar de zendtoren mogelijk maakt.

Op initiatief van Leefbaar Lelystad

Die is  gevonden in de zendmast aan de 
kust, o�cieel de telecom- & datatoren, 
maar de verhuizing kost geld: een eenma-
lig bedrag en jaarlijks extra kosten. Dat 
geld had Radio Lelystad niet.

De politiek schoot te hulp. Leefbaar 
Lelystad, ChristenUnie, PVV, GBL en 
InwonersPartij dienden dinsdag tijdens de 
begrotingsvergadering een voorstel in om 
voor de jaarlijkse extra kosten een extra 
subsidie toe te kennen. Dat voorstel werd 
zonder discussie door alle fracties 
gesteund. 

Radio Lelystad kan zijn FM-zender verhui-
zen. De gemeenteraad heeft dinsdag 
unaniem ingestemd met een extra 
subsidie van een kleine 10.000 euro per 
jaar, die de verhuizing mogelijk maakt.

Eind september werd het station plotsel-
ing geconfronteerd met uitval van zijn 
FM-zender. Het bleek dat Liander de 
stoomvoorziening van het gebouw waar 
de zender op stond, had doorgeknipt. In 
opdracht van wie of waarom dat is 
gebeurd, blijft onduidelijk. Duidelijk was in 
ieder geval dat de installatie naar een 
andere plek moest. 

Foto: Archief PPSF Reclame

Laten we dat met elkaar actief uitdragen.
Leefbaar Lelystad
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Leefbaar Lelystad is de grootste 
en leukste lokale partij van

 Lelystad!

Colofon



https://www.huur-simpel.nl/prod-
uct-categorie/split-grind/

https://www.huur-simpel.nl/prod-
uct-categorie/split-grind/

https://www.huur-simpel.nl/product-cat-
egorie/zand-grond-en-tu-
inaarde-kopen-in-lelystad/

https://www.huur-simpel.nl/machinever-
huur/

https://www.huur-simpel.nl/machinever-
huur/

https://www.huur-simpel.nl/prod-
uct-categorie/afvalcontain-

ers-grond-en-groenafvoer-regio-lelysta
d/

Containerverhuur
Afvalcontainers, en containers voor 

grond en groenafvoer.

Machineverhuur
Machines voor grondverzet & 

luchtbehandeling.

Zandverkoop
Zand, grond en tuinaarde 
losgestort of in Big Bags.

Split / Grind
Basalt split wordt geleverd 

in Big Bags van 1m³.

Huur-simpel.nl is een jong en dynamisch bedrijf, opgericht in 2014 door de gebroeders Van der Laan. Wij zijn een vooruitstrevend bedrijf als het aankomt op het 
leveren van een kwalitatief goed product tegen een scherpe prijs. U bent bij ons aan het juiste adres voor het huren van machines voor grondverzet werkzaamheden, 
afvalcontainers. Daarnaast kunt u zand, split, grond en tuinaarde bij ons kopen. Huren bij ons gaat simpel en snel. Huur direct via de site of neem contact met ons op 
voor meer informatie. Ons huidige aanbod machines is te vinden op de machineverhuur pagina. Wilt u een product huren die niet op deze pagina te vinden is? Neem 
dan ook contact met ons op. Wij hebben veel contacten in de verhuurders branche en wellicht kunnen we iets voor u regelen.

Huur-Simpel – Machineverhuur & Zandverkoop

Wenst u Fijne Feestdagen
HUUR-SIMPEL

Info@huur-simpel.nl

Openingsttijden
We zijn geopend op werkdagen 

van 08:00 tot 17:00

In het weekend zijn wij gesloten

06-285 00 409

https://www.huur-simpel.nl/
https://www.huur-simpel.nl/www.huur-simpel.nl>

voor paardrijlessen en
pensionstalling
Groot of klein, beginnend of gevorderd… iedereen kan bij ons terecht 
voor plezier, ontspanning en goede paardrijlessen. 
Wilt uw kind leren paardrijden of wilt u uw oude hobby weer oppakken? Dat 
kan! Manege Lelystad is te vinden in een bosrijke omgeving en telt zo’n 32 
manegepaarden en -pony’s. Onze instructeurs zijn gediplomeerd en houden 
rekening met uw wensen en doelen. Voor de een is paardrijden een lekker 
uurtje ontspannen en de ander vindt het leuk om in een proef (wedstrijd) te 
laten zien wat hij of zij heeft geleerd.

Bent u op zoek naar een goed onderkomen voor uw paard of pony? Ook 
dan bent u bij ons aan het juiste adres! 

https://www.manegelelystad.nl/
https://www.manegelelystad.nl/www.manegelelystad.nl>

LELYSTAD
LEEFBAAR



Bataviahaven, 8242 KH Lelystad, Netherlands - +31 320 820 204

www.zeilschipbounty.nl

Zakelijk zeilen - Particulier zeilen - Trouwen op het ‘t water - Dagtrips & Events

Zeilschip Bounty wenst u fijne
feestdagen en een gelukkig

nieuwjaar!

Zeilschip Bounty wenst u fijne
feestdagen en een gelukkig

nieuwjaar!

Lelystad

LIJST

2
 LELYSTADL

L LEEFBAAR

Wij behartigen de belangen van u als inwoner van Lelystad

Kijk in onze volgende krant voor al 
onze kandidaat raadsleden.



Stationsgebied op 
de schop
Door een amendement die Leefbaar Lelystad mede heeft ingediend in 
de raadsvergadering van 15 december 2020 blijft de onderdoorgang 
bij het station, die de Middendreef met de Visarenddreef verbindt, 
intact. 
Dit voorkomt dat men om moet rijden om het stationsgebied te bereik-
en. Tevens stemden wij in om de woningbouw rond het station te 
versnellen!

Foto: Archief PPSF Reclame



Het Bestuur, de Wethouder, 
de Fractie en alle vrijwilligers van 

Leefbaar Lelystad
wensen u





zorgeloos & betaalbaar

OP ZONDAG EN IN DE AVOND ALLEEN OP AFSPRAAK!!!! 
U kunt uw auto ook op zondag bij ons op naam zetten.

DAELER TOTAAL CONCEPT

https://www.kuyperauto.nl/
https://www.kuyperauto.nl/www.kuyperauto.nl>

KuyperAuto

Loodsweg 16 - 8243 PH Lelystad Tel. 06-47023259 RIJPLEZIER

FORD MONDEO 1.5 TDCI TITANIUM PANO
NAVI/CLIMA/ACHTERUITRIJCAMERA/VOL OPTIES

 ZEER NETJES
2016 | 174.138 km  | Hatchback | Manual | Diesel 

€ 12.350,-

HONDA INSIGHT 1.3 ELEGANCE HYBRIDE 
AUTOMAAT NAP

2010 | 122.367 km  | Hatchback | Automatic | Hybride 
(elektric and petrol) | 65 kW (88 pk)

€ 6.999,-

FIAT 500 1.2 LPG 3 LOUNGE PANORAMADAK 
AIRCO LM

2014 | 204.817 km  | Hatchback | Manual 
LPG G3 |51 kW (69 pk)

€ 6.950,-

OPEL ZAFIRA TOURER 1.4 INNOVATION 7P. 
AUTOMAAT NAVI CLIMA

2016 | 147.467 km | MPV | Automatic | Petrol 
103 kW (140 pk)

€ 16.650,-

PEUGEOT 207 SW 1.6 HDI ACCESS AIRCO 
CRUISE PARROT 5DRS

2011 | 218.802 km  | Station wagon | Manual 
Diesel | 68 kW (93 pk)

€ 3.999,-

VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.2 TSI 
COMFORTLINE AUTOMAAT CLIMA

 2010 | 130.765 km  | MPV | Automatic | Petrol  
77 kW (105 pk)

€ 7.350,-

AUDI A3 SPORTBACK 1.4 TFSI AMBITION 
PRO LINE S G-TRON 

2014 | 180.405 km  | Hatchback | Automatic | 
Other | 81 kW (110 pk)

€ 12.450,-

BMW 3 SERIE TOURING 316I BUSINESS LINE 
NAVI CLIMA PARKEERSENSOREN

2009 | 268.357 km  | Station wagon | Manual 
Petrol | 90 kW (122 pk)

€ 4.850,-

CITROËN C1 1.0-12V AMBIANCE AIRCO 5 DRS 
NAP GOED ONDERHOUDEN

2011 | 159.656 km  | Hatchback | Manual
 Petrol | 50 kW (68 pkl 

€ 3.250,-

Specialist in tweedehands auto’s!CHRISTMERRY

NEW YEAR 2022MAS
&HAPPY

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Dit is een beperkt aantal
van onze voorraad!

Minimaal 99 auto’s
op voorraad!

Kom gerust langs

En zijn er ook voor al uw reparaties en APK .


