
 

 
 
Beste bewoners van de Kustwijk, 

    
Op dinsdag 9 oktober 2018 werd na een grondige renovatie de 
nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) De Dukdalf geopend 
door wethouder Nelly den Os. Het nieuwe wijkcentrum is 
herbouwd op de plek van het oude buurthuis De Dukdalf, Punter 
35-27 in Lelystad.  
 
Tijdens de opening was er volop de gelegenheid kennis te nemen 
van het activiteitenprogramma van De Dukdalf. Behalve Welzijn 
Lelystad zijn het Jeugd- en Gezinsteam, de wijkraad en diverse 
bewoners actief in De Dukdalf. U kunt lekker binnenwandelen voor 
koffie en thee, een spelletje spelen in de centrale ruimte en 
bekijken welke activiteiten er in Lelystad en De Dukdalf 
plaatsvinden. Wij nodigen u nadrukkelijk uit om aan te geven welke 
activiteiten u zou willen opzetten en/f begeleiden. Wilt u 
bijvoorbeeld een wandelclub of yogagroep starten? Hier is veel 
vraag naar. Laat het ons weten!  
 
Wat gebeurt er al in De Dukdalf op dit moment? U leest het 
hieronder:  

 
Spreekuren 
Er worden wekelijks spreekuren gehouden. Zo zijn er elke 
woensdag een wijkspreekuur van 13:00 – 14:00 uur en 
een financieel spreekuur van 13:00 – 15:00 uur.  
Het wijkpreventieteam is er alleen in de even weken.  
Voor informatie: wpt@wijkraadkustwijk.nl 
 
Voor wie nog niet is langs geweest, kom gerust een kopje drinken 
met je buren of kom gewoon eens langs! 
 

Lopende activiteiten 
Maandag: 
Schilderen 
13:30 – 15:30 uur Schilderclub ‘Het nieuwe Penseel 55+’  
 
Zitdansen  
Leuk, gezond en gezellig. Dat zijn de drie pijlers van zitdansen. 
Iedereen kan dansen ongeacht leeftijd, conditie of beperking. De 
stoel is slechts een hulpmiddel bij het zitdansen, die biedt 
ondersteuning om te dansen. Zittend kun je zoveel doen, je 
gebruikt al je spiergroepen. Ieder danst naar zijn eigen kunnen, in 
zijn eigen tempo en vult zijn eigen creativiteit en expressie in.  
 
Zitdansen is ook goed geschikt voor mensen met en beperking, 
zoals Parkinson, Reuma, MS of Alzheimer. Eigenlijk is zitdans goed 
voor iedereen die in het gewone danscircuit zijn weg niet zo 
makkelijk kan vinden. De lestijd is op de maandag om 11.15 uur tot 
12.15 uur in De Dukdalf. Aansluitend kunnen we gezellig koffie/thee  
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drinken. Een strippenkaart voor 5 lessen (bij afwezigheid hoeft de 
les niet betaald te worden) kost € 27,25. Tot de zomer speciale 
aanbieding: Met 2 personen zitdansen betekent voor beide 
dansers 50% korting. Twee voor de prijs van één. Zitdansen wordt 
gegeven door  Monique Goffree. Iedereen is van harte welkom om 
een keer gratis kennis te maken met zitdans. 
 
Dinsdag 
13:00 – 16:00 uur HCC Computerclub 
19:00 – 22:00 uur HCC Fotoclub 

 
Woensdag 
13:00 – 14:00 uur Wijkspreekuur 
13:00 – 15:00 uur Financieel spreekuur 
 
Donderdag 
10:00 – 12:00 uur Knusse koffiekan 
19:00 – 21:00 uur Wijkpreventieteam Kustwijk (even weken) 

 
Vrijdag 
9:00 – 11:00 uur Huis voor Taal (aanmelden verplicht) 
13:00 – 16:00 uur Voedselbank de Korenaar 
 
Wijkrestaurant of als vrijwilliger koken?  
Op dit moment verzorgt Resto vanHarte in wijkcentrum Zuiderzee 
iedere dinsdagavond een 3-gangendiner voor bewoners. De kosten 
hiervoor bedragen € 7,-- p.p.  De diners worden vaak gecombineerd 
met presentaties van verschillende maatschappelijke organisaties, 
er vinden ook themadiners plaats, extra aangekleed met 
entertainment. Vrijwilligers koken met elkaar voor de bewoners. 
Het is er altijd gezellig. Resto vanHarte onderzoekt of de bewoners 
van de Kustwijk interesse hebben in een vaste avond in De Dukdalf 
waar zij aan kunnen schuiven om andere bewoners te ontmoeten 
en gezond en gezellig (voor weinig geld) met elkaar te eten. Zou u 
hiervan gebruikmaken? Of zou u als vrijwilliger willen koken op een 
vaste dag in de week? Laat het ons weten via Manon Geerlings (zie 
onderstaand emailadres). Als er voldoende animo is, kan Resto 
vanHarte gaan starten!  
 
Zoals u ziet vindt er al een aantal activiteiten plaats in De Dukdalf. 
Echter is er genoeg ruimte voor andere bezigheden. Heeft u een 
leuk idee voor de wijk? Of wilt u zelf een groepje opstarten, maar 
heeft u ondersteuning nodig om dit te organiseren? Welzijn 
Lelystad is benieuwd naar alle ideeën en helpt graag verder om 
deze te realiseren. Samen koken, wandelen of gewoon een kopje 
koffie drinken? Alles kan! We horen het graag, 
 
Neem contact met ons op: 
Opbouwwerk: Charlotte Schriever 
c.schriever@welzijnlelystad.nl  
 
Leefstijlwijkcoach: Manon Geerlings 
m.geerlings@welzijnlelystad.nl 
Graag tot ziens in de Dukdalf! 
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