
DE BUURTHUB IS ER 
SPECIAAL VOOR JOU!

De Buurthub is  dé  p lek waar  je  jeze l f  kunt  
z i jn ,  je  ta lenten ontdekt ,  andere  mensen 
ontmoet  en aan a l ler le i  leuke act iv i te i ten 
kunt  meedoen.  Atolp laza  is  óók de p lek 
waar  je  a l le  informat ie  v indt  d ie  je  nodig  
hebt .  Heb je  een vraag over  zorg ,  
(vr i jwi l l igers )werk,  welz i jn ,  f inanciën,  
wonen,  taa l lessen,  computerhulp ,  
(energie)subsid ies ,  over last ,  hulp  b i j  
k lussen,  leefst i j l ,  etc .?  Of  heb je  een goed 
idee voor  de  buurt?  Kom dan langs!



Een fijne buurt voor 
iedereen!
Plezierig wonen en opgroeien in een fijne buurt, 
daar gaan we voor! In de Buurthub zijn 
professionals van Welzijn Lelystad, Centrada, 
Werkbedrijf Lelystad, de gemeente en 
andere organisaties.

Een antwoord of een afspraak; 
daar heb je wat aan!
Kom langs bij het wijkspreekuur en 
praat met iemand die je verder kan 
helpen. Daar is iemand van het Sociaal 
Wijkteam, Centrada, Werkbedrijf 
Lelystad, een maatschappelijk werker, 
iemand van de gemeente, een 
politieman, etc.. De vragen kunnen 
bijvoorbeeld van financiële aard zijn, 
gaan over klussen, het mooier maken 
van de buurt, wat je kunt doen om aan 
het werk te gaan, overlast of over zorg. 
Van welzijnwerk tot jongeren 
activiteiten en van zorg tot klussen: 
alles is te vinden in de Buurthub!

Wij helpen je graag jouw doel te 
bereiken. Wat heb je nodig? Wat kun 
je zelf doen? En waar heb je behoefte 
aan?



Gratis koffie en thee op 
het plein!
De Buurthub staat middenin de 
Atolwijk. Dé plek om gezellig 
binnen te lopen en elkaar te 
ontmoeten. Op het plein staan 
altijd gratis verse koffie en thee 
klaar.

Gezelligheid voor jong en oud! 
Buurthuis De Krakeling zit in de Buurthub Atolplaza. Hier kun je 
meedoen met allerlei leuke bezigheden: koffie drinken voor ouderen, 
rommelmarkt, keramiek, klaverjassen, Bingo, kleding maken, samen 
eten, gezellige avondjes, schilderen en nog veel meer; je bent welkom!



In de Buurthub kan het! 
De Buurthub heeft prachtige 
ruimten die op allerlei manieren te 
gebruiken zijn: een gezellig plein 
met podium, een uitgebreide 
keuken, een mediatheek, 
vergaderruimten, een Buurthuis, 
spreekkamers, een mini-gymzaal, 
een prachtige sporthal (ook te huur), 
een keramieklokaal met oven, een 
computerlokaal, een voetbalveld, 
multifunctionele ruimten om te 
vergaderen, dansen, koersballen, 
sporten en hobbyen. De Buurthub 
biedt jou en je activiteit graag 
onderdak!

Wat is jouw wens voor jezelf, 
jouw straat en de Atolwijk? 
Laat ons weten wat jouw behoeften zijn 
en hoe we de wijk met elkaar mooier 
kunnen maken. Hang jouw wens in de 
wensboom op het plein van de 
Buurthub of help ons door een 
enquêteformulier in te vullen. 

Heb je een leuk idee voor de buurt? Of 
wil je je inzetten voor de buurt? Laat het 
ons weten!



Welzijn Lelystad (Sociaal Wijkteam Atolwijk)
0320-745720

sociaalwijkteamnoordoost@welzijnlelystad.nl

Flevotaal
06-14291834

info@flevotaal.nl

Werkbedrijf Lelystad
0320-295400

info@werkbedrijflelystad.nl

Haken en breien
0320-214600

willybosneesman@hetnet.nl

De Kluswinkel
0320-231821

klantenservice@kluswinkel-lelystad.nl

De Buurtkamer
0320-707159

buurtwerk@welzijnlelystad.nl

St. Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
0320-211700

mdf@mdflevoland.nl

GO Kinderopvang peuterspeelzaal ‘De Piraat’
0320-294900

info@go-kinderopvang.nl

Wijkspreekuur
donderdag

10.00 tot 11.00 uur

Icare consultatiebureau
maandag, dinsdag en donderdag

11.30 tot 12.00 uur

Kluswinkel
dinsdag en donderdag

9:00 tot 11:00 uur

Buurtconciërges
donderdag

8.45 tot 10.00 uur

Financieel spreekuur
donderdag

9.30 tot 11.30 uur

Welzijn (Buurtwerk/Jongerenwerk,etc.)
0320-707159

klantenservice@welzijnlelystad.nl

Dansschool Manavu
0320-249406

info@manavu.nl

Buurtvoorlichters 
06-28984053

info@buurtvoorlichters.nl

Koersbal
0320-227359

jj.harkema@gmail.com

Consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg Icare
088-3833100

jgzlelystad@icare.nl

Bewegen op maat (Sportbedrijf Lelystad)
0320-285385

info@sportbedrijf.nl

De Kubus
0320-221524

info@dekubuslelystad.nl

Openbare basisschool De Optimist
0320-767690

info.optimist@stichtingschool.nl

Islamitische basisschool Al Ihsaan
0320-213849

info@ibsalihsaan.nl

Beheerder Atolplaza 
0320-745729

klantenservice@welzijnlelystad.nl

Huis voor Taal
0320-707159

huisvoortaallelystad@gmail.com

Centrada woningcorporatie
0320-239600

wonen@centrada.nl

Seniorweb
06-57334060

seniorwebwelzijn@gmail.com

Buurthuis De Krakeling
032-222541

dekrakeling@outlook.com

De Limonadebrigade 
06-53760566

lelystad@limonadebrigade.nl

Stichting MEE
088-6330633

info@meeijsseloevers.nl

Sportbedrijf Lelystad
0320-285385

info@sportbedrijf.nl

Organisaties  

Activiteiten

(Inloop)spreekuren

In de Buurthub is aanwezig:
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