Week tegen Eenzaamheid Lelystad
Met elkaar zorgen we voor minder

eenzaamheid in Lelystad

Donderdag 30 september t/m
donderdag 7 oktober 2021
Iedereen kan met eenzaamheid te maken krijgen. Een klein steuntje
in de rug kan dan een groot verschil maken! Samen sporten, naar
het theater gaan of een andere leuke activiteit doen. Wil jij graag
meer contact met anderen? In de Week tegen Eenzaamheid zijn er
allerlei leuke activiteiten waarbij je laagdrempelig andere mensen
kunt ontmoeten.

Activiteitenkalender
Bekijk de activiteitenkalender die je vorige week bij de Flevopost hebt ontvangen of
download hem op www.lelystad.nl/eentegeneenzaamheid.nl. Je bent van harte welkom bij de activiteiten!

Informatiekraam
Wil je meer leren over eenzaamheid en wat je hieraan kunt doen? Voor jezelf of een
ander? Bezoek dan onze speciale informatiekraam op de zaterdagmarkt van 2 oktober.
We staan van 10.00 tot 15.00 uur op het Agoraplein. Kom langs bij onze kraam en kom
te weten welke activiteiten er in de stad zijn en wat we met elkaar kunnen doen. Ook
kun je informatie krijgen over het omgaan met eenzaamheid en het signaleren ervan.
We gaan graag met je in gesprek! Mensen vanuit diverse organisaties staan voor je klaar
om het gesprek aan te gaan. Drink je een kopje koﬃe of thee met ons mee?

Coming soon... app
Op 2 oktober lanceren we bij de informatiekraam ook onze gloednieuwe app. In deze
app staan allerlei culturele, sociale en sportieve activiteiten. Wil je ook andere mensen ontmoeten, meedoen met activiteiten of samen leuke dingen doen in Lelystad?
Download vanaf 2 oktober de app op je telefoon. Ben je niet zo handig met je mobieltje? Kom naar onze informatiekraam. Jongeren van Challenge Up en wethouder Jack
Schoone helpen tussen 11.00 en 12.00 uur zoveel mogelijk mensen om de app op hun
telefoon te zetten. Tot dan!

Ommetje met Jack met Gert Kolstee
gebied is Gert tegenwoordig onder andere
actief voor de Lelystadse Boer. “Voor hun
jaarlijkse Oogstdag heb ik 20 leeftijdsgenoten opgetrommeld om scholieren
te helpen bij het oogsten. Ik heb weinig
moeite om mensen bij elkaar te krijgen,
zij vinden dat zelf ook hartstikke leuk. Je
blijft onderdeel van de samenleving en
dat helpt eenzaamheid voorkomen.”

Actief zijn met elkaar
voorkomt eenzaamheid
Met Een tegen Eenzaamheid
Lelystad willen we voorkomen
dat onze inwoners er alleen voor
komen te staan en vereenzamen.
Maatschappelijke organisaties,
verenigingen, bedrijven en
gemeente werken hierin nauw
samen.

Ommetje met Jack
In dit kader spreekt wethouder
Jack Schoone met Lelystadse
inwoners. Jack Schoone: “Ik vind
eenzaamheid een heel belangrijk
onderwerp en heb nagedacht
hoe ik hierover met inwoners
in gesprek kan gaan. Omdat ik
graag buiten ben, leek mij een
gesprek tijdens een wandeling
in de prachtige natuur van
Lelystad, het meest voor de hand
liggend. Zo is het ‘Ommetje met
Jack’ ontstaan.”

Mensen bij elkaar krijgen
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In dit ommetje ontmoette wethouder Jack Schoone Lelystedeling Gert Kolstee. Gert laat zien dat je
na je pensioen niet per se in een ‘gat’ hoeft te vallen. Hij is zelf zeer actief en zet zich daarnaast in om
andere senioren uit een sociaal isolement te houden. De heren wandelden langs de Wijngaard op de
plek waar de buurt met elkaar een ooievaarsnest plaatste. Gert: “Elk jaar doen we een ander buurtinitiatief. Onze wens is om van dit gebied een beweeg- en beleeftuin te maken.” Al wandelend vertelde
Gert over zijn ervaringen, doelen en dromen in en voor Lelystad.

Met elkaar een samenleving
opbouwen

50 jaar geleden kwam de toen 22-jarige
Gert voor zijn werk in Lelystad wonen.
Eerst op het Werkeiland en later met zijn
vrouw aan de Delta. “Het was een prachtige tijd. Er was nog niks en we moesten
met elkaar een samenleving opbouwen.
Waar maak je dat mee! We kregen een
geweldige kans en een woning zo groot
als we nog nooit gezien hadden. Met
centrale verwarming!”, blikt Gert dankbaar terug. “Als je de instelling hebt dat
je met elkaar een samenleving op gaat
bouwen, schept dat betrokkenheid en

je treft mensen. Die pioniersmentaliteit
hebben mijn vrouw en ik allebei nog
steeds.”

Actief in het buitengebied

“Ik woon in de stad, maar ben vanuit
mijn werk bij Wageningen Universiteit
altijd erg betrokken geweest bij het buitengebied van Lelystad. Daarom vind ik
het leuk om met ﬁetsroutes dat gebied
onder de aandacht te brengen. Veel
Lelystedelingen kennen het niet, maar
voorbij de ‘A6-grens’ kom je in een
prachtig gebied met 300 boerderijen.”
Vanuit zijn passie voor het agrarische

Ervaar jij eenzaamheid
En wil je hulp bij het maken van (nieuwe) contacten? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam.
Samen kijken we hoe dit kunnen regelen. Kijk op: www.welzijnlelystad.nl of bel gratis 0800-0889.

www.lelystad.nl/eentegeneenzaamheid #eentegeneenzaamheidlelystad

Gert heeft een heldere kijk op het voorkomen van eenzaamheid bij senioren.
“We praten veel over hoe we eenzaamheid
kunnen aanpakken, maar het gaat erom
dat mensen elkaar treffen. Organiseer
leuke dingen zoals een ﬁetsroute, daar
komen mensen met elkaar in contact en
spreken vaker met elkaar af.” De Stadsmakers Seniorenpagina in de Flevopost is een
van de manieren waarop Gert vanuit het
OSOL (Overleg Senioren Organisaties Lelystad) bekendheid geeft aan deze activiteiten. “Er zijn al veel initiatieven, maar niet
iedereen weet dat. Een paar jaar geleden
kregen de ouderenbonden ﬁnanciering
vanuit de Motiemarkt van de gemeente
Lelystad voor een pagina in de Flevopost.
Hierop staan alle sociale activiteiten die
te doen zijn in Lelystad. Er is nog steeds
een grote groep inwoners zonder mobiele telefoon en internet, die wél de krant
leest! Hopelijk kan deze pagina nog een
aantal jaren blijven bestaan. Steun vanuit
de maatschappelijke organisaties is zeer
welkom.”

