
De Lelystadse

HIPPIEKRANT
Yvonne Winter organiseert voor de derde keer De Lelystadse Hippiemarkt.

Kom op 6, 7 en 8 juli naar De Lelystadse Hippiemarkt bij Batavia Stad

Vrijdag 6 juli 2018 15:00-22:00
Zaterdag 7 juli 2018 14:00-22:00
Zondag 8 juli 2018 14:00-20:00

Parkeren: parkeerterrein Batavia Stad

fashion beauty lifestyle producten 
accessoires foodtrucks terrassen
bars VIP LOUNGE DJ-optredens LOTERIJ

GRATIS
ENTREE

www.korenschoof-lelystad.nl
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Bĳ  besteding van € 15,- 
of meer ontvangt u

Deze bon is geldig t/m 30 september 2018

www.cannabisoilcenter.nl

Voor luxe- en zakelijke evenementen

Claerbeek 41 (Bataviahaven)
8242 KG Lelystad

0320-820 204 | 06-511 73 043
www.zeilschipbounty.nl

Ervaar een onvergetelijke
belevenis op het unieke zeilschip

YourBliss

Ook zo benieuwd? Bel of mail ons!
06-51966031 | gekroonde-loper@live.nl

zonder hoge druk reiniger

Onderdeel van De Gekroonde Loper

MAGIC STONE CLEAN

Wonderen bestaan!

Bij inlevering van deze advertentie

Geldig tot en met 31 augustus 2018

Golfpark 95, Lelystad | www.yourbliss.nl

All Inclusive Bruidsstyling
(bruidskapsel- en make-up)
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* Deze bon is geldig t/m 31 augustus 2018 en 
is niet geldig in combinatie met lopende acties.
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Het vergeten kind

Grabbelen voor het goede doel

We gaan dit jaar grabbelen voor het goede doel. Het Vergeten kind! 

Op de markt is er mogelijkheid om loten a € 2,50 te kopen voor het goede doel. Met deze loten kun je op twee 
verschillende plekken op de markt grabbelen in de grabbelton. Met deze loten maak je kans op vele prijzen die 
worden uitgegeven door de verschillende marktkramen. Daarbij maak je ook nog kans om deze E-scooter van 
Evo-Maxx Europe te winnen. 

Op zondagavond 8 juli om 18.00 uur vindt bij de kraam van Evo-Maxx Europe de trekking plaats.

Editie 2018
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0320 41 09 66

Next Restaurant
Natuurlijk geopend 

tijdens de Hippiemarkt

Kortingsvouchers zijn geldig tot 1 juli 2019 tenzij 
anders vermeld • Korting geldt niet in combinatie 

met andere aanbiedingen en op al gekochte 
producten • Maximaal 1 kortingsvoucher 

per aankoop te gebruiken.

Délifrance Lelystad
Bolderweg 2  • 8243 PZ Lelystad • 0320 21 99 88

www.delifrance-lelystad.nl
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Nederlandse kinderen zijn zo ongeveer 
de gelukkigste kinderen van de wereld. 
Helaas geldt dit niet voor alle kinderen 
in ons land. Te vaak gaat het fout, 
soms zelfs heel erg fout. Als kinderen 
verwaarloosd of mishandeld worden, 
hee�  dit grote gevolgen voor de rest van 
hun leven.
 
Het Vergeten Kind zet zich in voor de 
ruim 100.000 kinderen die opgroeien 
in gezinnen met meervoudige 
problematiek. Bij ongeveer 55.000 
kinderen is de situatie zelfs zo ernstig 
dat thuis wonen niet meer mogelijk is.
 
Vaak worden de problemen ook 
nog eens van generatie op generatie 
doorgegeven.

Zo ontstaat er een situatie die zich steeds 
weer herhaalt. Dit proces wil Stichting 
Het Vergeten Kind doorbreken.
Daarom organiseren wij activiteiten, 
projecten en initiatieven die een directe 
positieve invloed hebben op het welzijn 
van kwetsbare kinderen, de verbinding 
met de ouders en het netwerk om het 
kind heen. 
Een doordacht programma met een 
hoge beschermende waarde, waarbij 
we de kinderen in hun kracht zetten. 
Want als we ze nu omarmen, krijgen zij 
de kans om aan een mooie toekomst te 
werken. 

Kijk daarom niet weg, maar help mee, 
help ons, help hen! Kijk  op onze 
website www.hetvergetenkind.nl.

- Blokhutten
- Tuinhout
- Veranda’s

- Sierbestrating
- Wellness
- Tuinmeubelen
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Ontspannen & simpel  
naar je eigen succesverhaal

 
Het apparaat doet het werk  

voor je. Door middel van ultrasound 
gaat het vet uit de vetcel. Door mid-
del van elektrostimulatie worden je 

spieren, nog eens  maximaal getraind.

‘In maart 2016 ben ik 
bevallen van mijn derde 
kind. De bevalling ging 
soepel, het verliezen van 

mijn zwangerschapsbuikje niet. In het 
begin dacht ik dat  dit vanzelf minder 
zou worden. Het hoorde er toch immers 
bij? Ik was pas net bevallen.’  
 
‘In de zomer vroegen mensen aan mij of ik 
weer zwanger was. Nee dat was ik niet. Ik was 
blij toen de winterperiode aanbrak, ik kon mij 
verschuilen onder mijn dikke jas. Na de eerste 
verjaardag van mijn jongste kind begon de 
zon weer door te breken en langzamerhand 
gingen de dikke winterkleren uit. Ik voelde 
me niet fijn in de niets verhullende kleding 
en opnieuw kwam de vraag of ik zwanger 
was. Vreselijk moe werd ik ervan! Soms zei ik 
gewoon ‘ja’ om van de vragen af te zijn.’

‘Toen ik merkte dat er bij mijn kinderen op 
school door de ouders geroddeld werd over 
de vraag of ik weer zwanger was, was voor 
mij de maat vol. Ik zat vaak verdrietig op de 
bank en voelde me depressief. Er zat maar een 
ding op en dat was een afspraak maken bij de 
huisarts. Kort heb ik getwijfeld of ik misschien 
wel zwanger was. Dit was niet het geval.  
De huisarts vertelde mij dat ik zwakke buik
spieren heb en dat deze spieren de bolle vorm 
aan mijn buik geven. Hij verwees mij door naar 
de plastisch chirurg en die gaf de diagnoses 
navelbreuk en buikwandbreuk. Enkele dagen 
daaropvolgend ging ik naar het ziekenhuis 
voor een scan van mijn hele buik en een plan 
voor een operatie. Er zou een buikwand
correctie worden uitgevoerd. Ik was blij,  
eindelijk werd er iets aan mijn buik gedaan!’

‘Mijn blijdschap was snel weer weg, want het 
bleek dat mijn buikspieren te ver uit elkaar 
staan. De operatie kon toch niet worden 
uitgevoerd. Ik moest het maar accepteren. 
Dit wilde ik niet! Er moest toch iets te doen 
zijn aan mijn buik? Ik besloot om het heft in 
eigen handen te nemen en op zoek te gaan 
naar een organisatie die mij wél kon helpen. 

Ik kwam uit op de website van Easyslim.nu 
en heb de hele site uitgespit. Dit klinkt toch 
te mooi om waar te zijn? Mijn man haalde 
mij over om een proefbehandeling te onder
gaan en ik heb een afspraak gemaakt.’ 
 
‘Ik kwam terecht bij Karin (eigenaar  
Easyslim.nu) en dit voelde erg goed. 
Tijdens de behandeling voelde ik mijn buik
spieren samentrekken. Eindelijk gebeurde 
er iets! Ik was razend enthou siast. En toen 
ik hoorde dat ik na de eerste behandeling 
al een aantal centimeters was kwijtgeraakt 
kon mijn geluk niet op! Ik besloot een  
behandeltraject van 10 weken in te gaan.’

‘Door de lieve dames van Easyslim.nu en 
het verliezen van 18 centimeter buikomtrek 
werd ik steeds enthousiaster. Kon ik mijn 
erva ringen delen met anderen? Ik wilde zelf 
wel aan de slag met een Easyslim.nustudio. 
Binnen twee maanden was het geregeld.  
Inmiddels ben ik al ruim acht maanden bezig 
in mijn eigen studio. Ik heb veel vrouwen, 
maar ook mannen, kunnen helpen hun 
figuur weer terug te krijgen.’

‘Veel klanten denken dat zij de enige zijn die 
niet kunnen afvallen. Dit is niet waar!  
Zelf heb ik er ook last van gehad. Ik deel mijn 
verhaal graag met mijn klanten. Zo weten  
zij dat schaamte absoluut niet nodig is. 
Easyslim.nu is er om jou te helpen!’

Nadia vertelt haar succesverhaal:
'Niemand kon mij helpen’

Easyslim.nu Lelystad  • lelystad@easyslim.nu
Bel 06 - 4046 0785 of boek online 

via www.easyslim.nu

Heb jij ook moeite met afslanken?
Wij bieden de oplossing. Maak nú een proefafspraak!

Met resultaatgarantie:  
verlies direct tussen 4 en 28 cm* 

Afslanken was nog nooit zo easy!
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Intake & proefbehandeling 

samen van € 69,- nú voor 

slechts € 39,-

Bekend van o.a.

Met 46
vestigingen 

altijd hulp
 bij jou in 
de buurt!

Natasja Froger is “HEPPIE” 
door Yvonne Winter

Lelystad – Een jaar geleden waren mijn 
man en ik samen met “de Frogertjes” 
op een huwelijksfeest van gezamenlijke 
vrienden op Ibiza. Tijdens de gezellige 
en zeer lachwekkende gesprekken 
die wij op het hippie eiland hadden, 
kwam natuurlijk gelijk de Lelystadse 
Hippiemarkt ter sprake. Natuurlijk 
was deze markt ook bij Natasja bekend 
en zij vroeg mij of ik al een goed doel 
had gekozen voor 2018. “Nog niet”, 
zei ik en Natasja vertelde mij met al 
haar passie over Het Vergeten Kind 
en Heppie.

“In 2009 hebben wij ons ingezet voor 
toen nog een hele kleine stichting 
Heppie. We hebben letterlijk elk steentje 
bijgedragen aan het eerste Heppie Hotel 
in Mierloo. Vervolgens zijn er inmiddels 
al duizenden kinderen op kamp 
geweest en hebben daar een heerlijke 
onbezonnen tijd gehad, zoals elk kind 
dat ook verdient. Dat is de kracht van het 
Heppie hotel. Het wordt volledig gerund 
door vrijwilligers. De vrijwilligers zijn 
allemaal geschoold en weten als de beste 
hoe ze met deze kinderen en de eventuele 
problemen die zij hebben of waar zij 
mee te maken hebben gehad, om moeten 
gaan.  Heppie hee�  ruim 500 vrijwilligers. 
Dat is fantastisch om te zien. Kinderen 
kunnen er even onbezonnen kind zijn. 
Dit maakt ze zelfverzekerder. Ongeacht 
hun problemen kunnen ze zichzelf 
zelf zijn en heerlijk genieten. Dat is de 
kracht van het Heppie hotel. Er komt 
een tweede Heppie Hotel… en wel in 
Almere.  De stichting, die door Dinand 
Woesthof is opgericht na het overlijden 
van zijn vrouw Guusje Nederhorst, is 
twee jaar geleden samen met Heppie 
tot Het Vergeten Kind gedoopt. Beide 
stichtingen hebben dezelfde doelgroep 
waardoor zij hun krachten hebben 
gebundeld wat hee�  geresulteerd in dit 
mooie doel.”

Ik ken Natasja nu alweer heel wat 
jaartjes en ik vind haar altijd zichzelf: 
openhartig, eerlijk, lief, attent en altijd 
klaar staand voor anderen.  Ik vaag haar: 
“Is het daarom dat je ambassadeur bent 
geworden van Het Vergeten Kind?”  
Een beetje blozend antwoordt ze:
“Ik ben destijds ambassadeur geworden 

van Heppie omdat wij in die tijd voor 
De Voedselbank een programma 
hebben gemaakt en merkte dat kinderen 
eigenlijk altijd ongevraagd in situaties 
terechtkomen waar ze zelf niets aan 
kunnen doen. Voor ruim 100.000 
kinderen in Nederland is dit realiteit. 
Ruim 55.000 van deze kinderen wonen 
in opvanglocaties en kunnen door 
omstandigheden niet meer thuis wonen. 
Dat mag niet. Elk kind hee�  het recht om 
onbezonnen kind te mogen zijn! Daarom 
zet ik mij met ziel en zaligheid in en 
kunnen we met allerlei activiteiten de 
kinderen laten genieten om lekker kind 
te kunnen zijn en even niet aan zorgen 
te hoeven denken. Een schouderklop en 
een complimentje, kleine dingen zijn zo 
belangrijk. Ik ben ontzettend trots dat 
ik ambassadeur ben van deze prachtige 
stichting.”

Ontroerd door deze mooie woorden 
was ik overtuigd van het feit dat ik 
samen met de Lelystadse Hippiemarkt 
niks liever wil dan ons inzetten voor 
deze mooie stichting. “Natas, ik doe 
het, ik vind dit een prachtig doel en 
ik ga mij inzetten met de Lelystadse 
Hippiemarkt 2018! Nu rest mij wel 
nog even een vraag: “Heb jij eigenlijk 
herinneringen aan de hippietijd?”

“Nee, Ik kom uit ‘65 en heb die tijd net 
niet bewust meegemaakt. Ik weet wel 
van Rene dat hij hier wel bewuster van 
is, hij is ouder. Toen hij 40 werd hebben 
wij een Flower Power feestje gegeven en 
dat was echt hilarisch! Hij had zijn best 
gedaan en zag er ook echt uit als een 
hippie, zoals toen in die tijd. Zelf heb 
ik hier geen herinneringen aan, wat ik 
jammer vind want ik vind deze periode 
qua kleding namelijk erg leuk.” 

“Ik zou het fantastisch vinden om jou op 
zondag 8 juli de cheque te overhandigen 
tijdens de sponsormiddag, ben je er?”

“Als ik niet voor een programma naar 
het buitenland ben, kom ik zeker! Er 
wordt half juni  namelijk een kindje 
verwacht die ter adoptie is gesteld, hier 
moet ik echt bij zijn. Kinderen zijn alles 
voor mij!”

Onze sponsors
Mede dankzij de steun van onze sponsors is De Lelystadse Hippiemarkt uitgegroeid tot een mooi evenement. 

Ook dit jaar mogen wij rekenen op de steun van deze onmisbare groep ondernemers.

Hieronder de sponsors van De Lelystadse Hippiemarkt® editie 2018.

LAF
LIFE AFTER FOOTBALL

Hippiemarkt aanbieding

OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE DE HELE MAAND JULI

Ti Sento
Creolen

Gehele 
TW STEEL 

collectie

op retailprijs

van 149,00
voor 
49,00

50% 
KORTING

Bataviaplein 254, Lelystad | Outletjuwelier sinds 2006OP DE HELE COLLECTIE
KASSAKORTING
10% EXTRA

Op de marktdagen 6, 7 en 8 juli worden er loten verkocht à 
€ 2,50 per stuk. Bij deze loterij maak je kans op het het winnen 
van een E-scooter van Evo-Maxx Europe. Met de opbrengst 
van deze loterij wordt het goede doel van dit jaar gesteund. Het 
goede doel van dit jaar is Het Vergeten Kind.

Dus koop een lot en help Het Vergeten Kind te steunen!

Vergunning verleend door burgemeester en wethouders van Lelystad.

Hippiemarkt loterij voor Het Vergeten Kind


