
Bezoek onze 
3000m2  showroom!
Schoepenweg 35 - Lelystad 

Telefoonnr.   0320 21 15 79

Alles geregeld. 
Onder één dak.

De Lelystadse

HIPPIEKRANT

Nationaal Ouderenfonds
1 miljoen eenzame ouderen

In Nederland leven 1 miljoen eenzame 
ouderen. 200.000 ouderen voelen zich 
extreem eenzaam: zij hebben hooguit 
eens per maand een sociaal contact. 
Het bestrijden van eenzaamheid en het 
bevorderen van zelfredzaamheid vormt 
het hart van het werk van het Nationaal 
Ouderenfonds. Daarom zetten we ons 
iedere dag in voor ouderen.

Over het Nationaal Ouderenfonds
Met onze projecten en diensten bestrijden 
we eenzaamheid onder ouderen en 
bevorderen we zelfredzaamheid.
• We zorgen ervoor dat ouderen hun 

sociale kring vergroten of versterken.
• Bijvoorbeeld door dagelijkse dingen 

zoals boodschappen doen weer 
toegankelijk te maken of met brei- en 
voetbalclubs.

• Onze OuderenOmbudsman helpt 
ouderen en hun naasten bij vragen 
over wet- en regelgeving.

• De vrijwilligers van de Zilverlijn bellen 
wekelijks honderden eenzame ouderen 
voor een luisterend oor, een gezellig 
praatje of een goed gesprek.

• Met onze evenementen en uitjes geven 
we het hele jaar door extra aandacht 
aan ouderen. Het gezellige of ludieke 
karakter van de evenementen gee�  
ruimte om inhoudelijke problemen 
aan de kaak te stellen.

Ontdek meer over ons werk op www.
ouderenfonds.nl

www.dimaschi.nl

Op zoek naar een 

nieuwbouw
woning?

www.readyforliving.nl 

Make up workshop met je vriendinnen! 
Tegen inlevering van deze 

voucher nu €25,00 pp ipv €35,00 
bij reservering vanaf 4 pers!

MAKE UP = FUN!

www.shabnam.nl | info@shabnam.nl

Voor al uw bouwkundige adviezen. 
U kunt bij ons terecht voor o.a.:
• Aankoopkeuringen
• Verkoopkeuringen
• Nieuwbouw opleverkeuringen
• Warmtescan
• Isolatie advies

Voor meer info neem contact 
met ons op!

Telefoon : 0320 850 964
E-mail : info@burgendeheer.nl
Website : www.burgendeheer.nl

DE MOOISTE  
LUNCHLOCATIE  
VAN LELYSTAD!

Met compleet vernieuwd
terras aan het water!

info@jangoos.nl
www.jangoos.nl

Parkhaven 9
8242 PE Lelystad 
0320 26 45 31

GEOPEND OP 
WOENSDAG T/M  
ZONDAG 

VANAF 12:00 UUR 
LUNCH, BORREL & 
DINER

KORTIN
GSBON

Onze belofte: altijd een 
natuurlijk resultaat!

Jij bent uniek en dat weten wij. 
Your Bliss zorgt ervoor dat jouw 
kapsel uitdrukt wie jij wil zijn.

Golfpark 95, 8241 AC Lelystad
www.yourbliss.nl

06-14413347

KORTING
10 %

BIJ INLEVERING VAN 
DEZE COUPON*

* niet in combinatie met andere kortingen en/
of lopende acties geldig van 25 juni t/m 30 

september 2017 alleen inwisselbaar in � liaal 
Lelystad Kroonpassage 19

Aan zee vergeet Marian dat ze alleen is

Yvonne Winter organiseert voor de tweede keer De Lelystadse Hippiemarkt.
Kom op 7 en 8 juli naar De Lelystadse Hippiemarkt bij Batavia Stad

Vrijdag 7 juli 15:00-22:00 | Zaterdag 8 juli 11:00-18:00
Parkeren: parkeerterrein Batavia Stad

Nationaal Ouderenfonds helpt eenzame 
ouderen. Wist u dat er in iedere straat wel 
een eenzame oudere woont? Dus misschien 
ook wel bij u in de straat! De Lelystadse 
Hippiemarkt steunt daarom het Nationaal 
Ouderenfonds, het goede doel dat opkomt 
voor de 1 miljoen eenzame ouderen in 
Nederland.
Neem nu mevrouw Mewe (84). Ze voelt 
zich thuis opgesloten en alleen. “Ik staar 
de hele dag naar de muren. Ik heb een 
foto opgehangen om tegenaan te praten.” 
Of mevrouw Kleijheeg (70) die in de 
zomer extra eenzaam is. “Ik heb normaal 
al weinig aanspraak. Maar in de zomer 
hoor je geen buren, geen verkeer, geen 

spelende kinderen op straat. Dat valt niet 
mee.” Het Nationaal Ouderenfonds helpt 
met het bestrijden van die eenzaamheid 
en het bevorderen van zelfredzaamheid. 
Mevrouw Mewe stapt graag aan boord 
van de BoodschappenPlusBus en hee�  
veel nieuwe vrienden gemaakt. “Door het 
Ouderenfonds word ik niet meer vergeten.” 
En mevrouw Kleijheeg gaat mee op een 
stranduitje. “Ik heb veel meegemaakt in 
mijn leven. Maar als ik naar de zee kijk, valt 
er een last van mijn schouders.”
Ontdek hoe het Ouderenfonds eenzame 
ouderen helpt! Kijk voor meer informatie 
op www.ouderenfonds.nl of bel 0800 1325 
(gratis).

www.cannabisoilcenter.nl
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Kijk voorbij de ‘Horizon’ en open je 
hart en ziel! Boek nu een paar dagen 
op deze oude Nederlandse zeilschip 

en ervaar wat Lelystad en Flevoland te 
bieden heeft. U zult verrast zijn!

Brigitte van Wegen 
Oostvaardersdijk 99116

8244 PB te Lelystad
+31(0)6 457 04 571

b.vanwegen@hotmail.com

B&B Tjalk Horizon

Op de marktdagen 7 en 8 juli worden 
er loten verkocht à € 2,50 per stuk. Bij 
deze loterij zijn er diverse prijzen te 
winnen. De prijzen zijn beschikbaar 
gesteld door o.a. diverse bedrijven uit 
Lelystad. De hoofdprijs is een AGM 

New Flash Scooter t.w.v. €1.379,00, 
beschikbaar gesteld door Robert de Vries 
Tweewielers. Voor meer informatie 
over de loterij kijk op de website www.
delelystadsehippiemarkt.nl/loterij

De Lelystadse Hippiemarkt bedankt alle sponsors. 10% van al het 
binnengekomen sponsorgeld gaat naar Het Nationaal Ouderenfonds. Vergunning verleend door burgemeester en wethouders van Lelystad.

Hippiemarkt loterij voor het Nationaal 
Ouderenfonds

Sponsors

Grand Café Hemingway is een uniek restaurant in 
Lelystad Haven. Ernest Hemingway, bekend van het 
boek The Old Man And The Sea, hield van het water. 
Ook dat verbindt ons. Grand Café Hemingway heeft een 
fascinerend uitzicht op de haven en het Markermeer. 
Meer weten? Kom langs

“Live the full live of the mind, exhilarated by new 
ideas, intoxicated by the romance of the unusual”
 - Ernest Hemingway

Deze mooie uitspraak van de beroemde schrijver 
Hemingway is helemaal in stijl met Grand Café 
Hemingway. Wij lopen over van de ideeën en hebben 
een uniek en ongewoon concept in Lelystad. Grand 
Café Hemingway is een nieuw restaurant aan de haven 
van Lelystad Haven dat binnenkort zijn deuren opent.

Oostvaardersdijk 59E, 8244 PB Lelystad
0320-262300



OpenJeHart Lelystad
Vanuit de gedachte dat het samen beter 
lukt om een leuk leven te hebben dan 
alleen, brengt OpenJeHart® mensen met 
zichzelf en elkaar in contact. OpenJeHart® 
zet mensen daarbij letterlijk en � guurlijk in 
beweging. Wekelijks wandelen we samen 
en staan we onder begeleiding van een 
coach stil bij allerlei thema’s die ons bezig 
houden. Zo leren we elkaar en onszelf 
steeds beter kennen en raken aan elkaar 
gehecht. Wie niet kan of wil wandelen is 
overigens eveneens meer dan welkom: 
samen ko�  e drinken en bijvoorbeeld een 
spelletje of andere activiteit doen is ook heel 
ontspannend. Het is net zo gemakkelijk om 
met elkaar verbonden te raken vanuit een 
� jne stoel. Daarnaast is er de gelegenheid 
om tegen een geringe vergoeding eens 
per week samen een gezonde maaltijd te 
nuttigen. En hebben we eens per maand 
een gezellig zondag-uitje. 

Via OpenJeHart® leren leden anderen 
kennen en ontstaan vriendschappen. 
Doordat we elkaar zo regelmatig ontmoeten 
ontstaat er een vertrouwensband en wordt 
het gemakkelijker om een ander eens 
om hulp te vragen of om iemand hulp te 
bieden. Samen staan we sterk!

Deelname aan OpenJeHart® is gratis voor 
inwoners van Lelystad. Kom langs voor 
meer informatie, wij kijken naar je uit! 
(Ben je mantelzorger? Dan is er speciaal 
voor jou Mantelkring®!)

Website: www.openjehart.nu
Contactpersoon: Liane Wolfert
T 06 – 48173998
E-mail: liane.wolfert@openjehart.nu.

Karin Bloemen maakt stola door Yvonne Winter

Lelystad - Het is 19.00 uur. Ik plof met een 
bak ko�  e op de bank en kijk even naar 
de televisie. RTL Boulevard staat op en 
Albert Verlinde (toen nog) hee�  het over 
Karin Bloemen, die prachtige stola’s haakt. 
Ze zijn kleurrijk en hip. Mijn hersenen 
beginnen te kraken. Dit is leuk, zo’n stola! 
Zal ze er eentje voor mij willen haken, om 
weg te geven? Misschien wel leuk voor een 
van de ouderen op het terras die uitkijken 
naar het optreden van Willeke Alberti? 
Ik bel haar direct.

“He Karin! Alles goed?” Ik hoor haar altijd 
vrolijke stem door de telefoon. 
“Ja hoor”, zegt Karin.  
“Zou jij misschien zo’n mooie stola willen 
haken voor het goede doel?”, vraag ik 
gelijk. 
“Tuurlijk”, zegt ze meteen, “ga ik doen!” 
“Maar Karin”, vraag ik er gelijk achteraan, 
“heb jij trouwens nog leuke herinneringen 
aan de hippietijd?”
“Ik was nét te jong. Mijn zus, die 5 jaar 
ouder was, zat er middenin; lang haar, 
spijkerbroek met rafels, lopen op blote 
voeten, de Beatles op de radio, de Provo’s 
hangend in een park. Alles voelde nieuw!” 
“Oh, maar wat deed dat dan met jou?”
“Als kind was ik daar erg gevoelig voor”.
“Voel of voelde jij jezelf ook een beetje een 
hippie qua denkwijze of ben jij meer het 
burgerlijke type?”

“Ik ben veel braver dan de hippies van 
toen, maar vind het gedachtengoed zeer 
waardevol. Het hee�  de wereld veranderd. 
Daarna was alles anders. De rassensegregatie 
kwam ten einde, de oorlog in Vietnam, de 
vrouwen kregen eindelijk een plek in de 
maatschappij en in de politiek. Het was een 
zeer belangrijke periode in onze naoorlogse 
geschiedenis”. 
“Wat vind je van het initiatief van een 
Lelystadse Hippiemarkt?”
“Tuurlijk is dat leuk, het laat de uiterlijke 
vormen van die tijd zien en dus ook een 
beetje de ideologie. We kunnen die tijd 
nu koesteren en erkennen als waardevol. 
Met nostalgie terugdenken aan de tijd van 
idealisme en de droom van verbondenheid.”
“Ik begrijp dat je een van de 100 ouderen 
die op zaterdag 8 juli zijn uitgenodigd zult 
verblijden met een gehaakte stola door 
jezelf?”
“Ja, ik ben er nu een aan het haken. Een 
kleurrijk exemplaar, echte hippie feel!”
“Ben jij zo creatief op dat gebied?”
“Niet zozeer creatief, als wel handig. Ik haak 
in de auto op weg naar het theater .... “
“Kom je nog langs om de stola zelf uit te 
reiken op 8 juli?”
“Misschien lukt het me om even langs te 
komen, maar mijn werktijden zijn grillig en 
op een zaterdag is dat nu nog onvoorspelbaar 
helaas!”

*Garantiedeal!

Als je resultaat minder is 

dan 4 cm, krijg je je geld terug.

No cure? No pay!
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Moeilijk? Nee, joh!

Easyslim.nu Almere • Hoofdvestiging Easyslim.nu
Randstad 21-05, 1314 BD Almere • info@easyslim.nu

Bel  06 - 1563 2873 of boek online 
via www.easyslim.nu

Download de Easyslim.nu app 
en boek simpel een afspraak!

Nieuw!

Afslanken is vaak zo moeilijk 
omdat je je levensstijl aan moet 
passen. Anders eten en meer 
bewegen is niet iets wat vanzelf 
gaat en vooral als je het druk 
hebt, dreig je in je oude gedrag 
terug te vallen. 

Afslanken bij Easyslim.nu is echter hele-
maal niet moeilijk. Door middel van ultra-
sound gaat het vet uit de vetcel en wordt 
via het lymfe stelsel afgevoerd. Daarnaast 
worden ook je spieren, door middel van 
elektrostimulatie, nog eens maximaal 
getraind. Het apparaat doet dus het  
werk voor je terwijl jij relaxed  
op een bank ligt.

ZOMER
ACTIE

Gegarandeerd afslanken!* 

Tussen de 4-28 cm

Intake & proefbehandeling 

samen van € 59,- nú voor 

slechts € 39,-

Slank de 
zomer in?
Het kan!

Voordelen:
✔  direct verlies van centimeters
✔  vet definitief weg
✔  vermindering/verwijdering cellulite
✔   overmatig vocht wordt uit het 

lichaam verwijderd
✔  versterking huid en bindweefsel
✔  spieropbouw
✔  geheel pijnloos
✔  totaal veilig

BRILLBIRD

www.brillbirdbenelux.nl

Wilt u gewoon een keer een leuke nagelset,
bel dan naar Lisette 06 5436 2453

6 - daagse vanaf  € 499

t/m 22 - daagse voor € 1649

bel voor inschrijven of  meer

informatie naar 06 2 7979 441

Nagelstyliste worden in Lelystad?

Hippie Willeke, of niet?- door Yvonne Winter
Foto: Nicole Langen 

Lelystad -  Ik heb Willeke Alberti een 
half jaar geleden gebeld en gevraagd of zij 
misschien zou willen optreden tijdens de 
Lelystadse Hippiemarkt op zaterdag  8 juli 
voor 100 genodigde ouderen. Daar hoefde 
zij niet over na te denken en zei meteen: 
“Ja, dat vind ik leuk!”
Nu ben ik eigenlijk toch wel een beetje 
nieuwsgierig geworden en zie Willeke niet 
echt als een hippie? Of toch wel? Ik besluit 
haar te bellen en gewoon te vragen.

“Goedemiddag Willeke!”
“He Von, alles goed?”
“Willeke, ik wil je eigenlijk iets vragen:  
Ik kan me niet een Willeke voor de geest 
halen als hippie, klopt dat?”
“Nou, dat kan kloppen, ik was inderdaad 
het keurige meisje met dat streepjestruitje 
en eigenlijk nog steeds. Ik wilde eigenlijk 
altijd wel een hippie zijn. Toen was het 
roemruchte Amsterdamse etablissement 
‘De Groene Kalebas’ het trefpunt van jonge 
bohémiens. Daar mocht ik nooit naar toe 
van mijn ouders, alhoewel ik me soms wel 
heb verkleed onderweg, hihi”.  
“Ik heb wel erg van die kledingstijl gehouden, 
bloemen, wijde rokken. Alles wat zwiert, 
dingen in mijn haar. Ik vind het nog steeds 
leuk! De periode dat ik met Joop getrouw 
was, was vooral een hele vrije tijd. Eigenlijk 
was dat ook niet zo mijn ding. Ik vond het 
wel leuk om ergens “bij te horen”. 
Uiteindelijk is toch de opvoeding, je roots, 
belangrijk voor mij geweest hoe ik in het 
leven sta. Ik ben nu alweer heel lang alleen 
en dat gaat mij ook steeds beter bevallen.
Vooral omdat ik altijd een volger was. 
Daarentegen heb ik nog nooit iets geks 
gedaan als een stickie roken of een pilletje 
gebruikt. Ik had dat niet nodig om blij te 
zijn!”
“Je gaat op zaterdag 8 juli optreden voor 
100 uitgenodigde ouderen tijdens de 
Lelystadse Hippiemarkt. Zullen er daar 
ook nog oude hippies tussen zitten, denk 
je?”

“Oh ja, ik hoop het! Ik houd echt van die 
mensen die altijd die vrijheid hebben gehad. 
De vrouwen te zien met banden in hun 
haar. En dan maakt het niet uit hoe oud ze 
zijn maar het is het vrije leven wat me dan 
aantrekt. Ik luister ook graag naar jongeren.
Ik vind het ook heerlijk om in deze tijd te 
leven en te doen wat ik leuk vind”.
“Krijg je energie om voor deze mensen op 
te treden?”
“Oh ja, absoluut! Ik treed op voor jong en 
oud! Ik krijg ze allemaal aan de polonaise 
en ze willen allemaal nog met mij op de 
foto!”
“Je straalt jeugdigheid en kracht uit 
wanneer je staat te zingen. Hoe doe je dat 
toch?”
“Tja, de bühne, het toneel, dat is mijn plek. 
Daar doe ik iets wat ik leuk vind. Daar voel 
ik mijn pijntjes niet en dat is mijn veilige 
haven. Natuurlijk voel ik mij ook veilig 
thuis met mijn kinderen en kleinkinderen 
maar mijn werk doe ik nog steeds met heel 
veel plezier.”
“Dat je, ongeacht je lee� ijd, doet wat je leuk 
vindt en dat je je nog jong kunt voelen, is 
dat wat je misschien wilt overbrengen?”
“Jazeker! Als je je bedenkt dat je 72 bent, 
mag ik alleen maar blij zijn dat ik dit nog 
kan doen en zolang het kan, blijf ik optreden.  
Als je iets doet wat je leuk vindt, straal je dat 
ook uit. Zo hebben wij dit ook doorgegeven 
aan onze kinderen”.

En zo is het. Een mooi voorbeeld, onze 
Willeke. Altijd positief en doet wat ze het 
allerliefst nog zo lang mogelijk kan doen, 
optreden. Op zaterdag 8 juli treedt zij 
op voor 100 genodigde ouderen op het 
terras van restaurant Next, gelegen aan 
de Lelystadse Hippiemarkt. Tussen 14.00-
15.00 uur staat het optreden gepland. Het 
is niet mogelijk om zonder uitnodiging 
hierbij te zijn. Met mooi weer kan het 
publiek hiervan wel lekker meegenieten!

Hippie kampement “Marfundo” bij 
Café/Restaurant De Cantine. 
PERSBERICHT MARFUNDO 2017

Tijdens de Hippiemarkt 2017 zal er een heus 
hippie-kampement worden opgezet bij De 
Cantine onder de noemer, Marfundo. Dat 
betekent “zeebodem” in het Esperanto, 
de taal van de “reizigers”, de kunstenaars, 
muzikanten en creatievelingen. 

“Hippies” uit het hele land strijken neer 
op het terrein van De Cantine. Er worden 
leuke workshops gegeven, gezellig jammen 
en chillen of lekker meedoen aan een van 
de activiteiten voor het hele gezin onder 

het genot van een hapje en een drankje, 
geserveerd bij De Cantine. 
Vrijdagavond wordt er natuurlijk gedanst 
en kun je lekker even helemaal los op 
Boomshakalak, het reggae/dancehall DJ 
collectief bekend van o.a. Lowlands en 
Paaspop. De uitsmijter op zaterdag is 
Dubmaster T, een legende van o.a. Het 
Eigentijdsfestival.

Kom gezellig een kijkje nemen in het leven 
van de hippies van nu...
(Geopend tijdens de gehele Lelystadse 
Hippiemarkt)

Met Coloriet Wijkzorg naar Willeke Alberti

Gezocht: 
zelfstandige bezorgers voor verspreiden van fl yers!

In samenwerking met Lelystadse 
Hippiemarkt en Stichting Open je Hart 
nodigt Coloriet Wijkzorg veertig ouderen 
uit voor een optreden van Willeke 
Alberti. Het evenement bij Batavia Stad 
hee�  zaterdagmiddag 8 juli een speciaal 
programma voor de ouderen. Hierbij 
krijgen de gasten van Coloriet een VIP-
behandeling.
Volgens organisator Yvonne Winter zijn 
de ouderen van nu de hippies van vroeger. 
‘Wij vinden dit gebaar van haar prachtig. 
Zo kunnen wij ouderen die thuis wonen en 
zorg nodig hebben in het zonnetje zetten’, 

aldus Hanneke Toebes, directeur Wijkzorg 
bij Coloriet.
Ondanks een ziekte, handicap of hoge 
lee� ijd wil iedereen zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen. Wijkverpleegkundigen 
en medewerkers van de wijkzorgteams 
ondersteunen je dan graag door het bieden 
van zorg thuis. Of het nu gaat om hulp 
bij persoonlijke verzorging, het dagelijks 
druppelen van je ogen, het spuiten van 
insuline of het verzorgen van een wond 
na een operatie. Hanneke Toebes: ‘Hoe 
mooi is het dat we hen nu een onbezorgde 
middag kunnen bieden?’

De VIP-ouderen van Coloriet worden met 
een bus van Márion Reizen opgehaald bij 
het wijkplein van de Coloriet locaties in 
Dronten, Lelystad en Zeewolde. Na een 
traktatie op een kopje ko�  e of thee met 
gebak bij restaurant Next is het optreden 
van Willeke Alberti.

www.korenschoof-lelystad.nl

10%€10
kortingkorting

Bij besteding van € 15,- 
of meer ontvangt u

Deze bon is geldig t/m
30 september 2017

Schrijf je in op www.het5eurorondje.nl
“Het 5eurorondje brengt bedrijf en bezorger samen”

Debby’s Haircollection
Sont 18, 8226 AB Lelystad
Debbybruyne@upcmail.nl

06-494 044 44

Tegen inlevering van deze 
coupon ontvangt u


