
Een bakkie doen bij tennisvereniging ITL 

Lelystad in De Derde Helft – De bal ligt bij jou! 
 

  

Lelystad, woensdag 26 februari 2020 – Op donderdag 12 maart zal tennisvereniging ITL in 

Lelystad als eerste vereniging in Flevoland van start gaan met De Derde Helft, een initiatief 

van het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij. De Derde Helft heeft als doel de 

sportkantine een vernieuwde functie geven, namelijk die van een centrale plek waar 55-

plussers elkaar kunnen ontmoeten voor activiteiten, een kopje koffie en een goed gesprek. De 

inloop is vanaf 9.30 uur, zanger en kleinkunstenaar Arnout Stam van 'Suiker' zal live muziek 

en gedichten verzorgen en ook wethouder Nelly den Os uit Lelystad zal bij de kick-off op 12 

maart aanwezig zijn. Er wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Tijdens deze kick-off 

kunnen mensen bord- en kaartspellen spelen, jeu de boulen, sjoelen, darten, meedoen aan 

tafeltennis en er is een ‘Kletspot’ tafel: mensen voeren een gesprek aan de hand van vragen 

op kaartjes uit een pot. Iedereen is welkom om vrijblijvend kennis te maken en/of mee te doen 

aan de activiteiten of gewoon een kopje koffie te drinken en kennis te maken met elkaar. 

Vanaf 12 maart vindt De Derde Helft wekelijks op donderdagochtend plaats bij ITL van 9.30-

12.00 uur. ITL werkt hierin samen met Sportbedrijf Lelystad en De Gezonde Wijkaanpak. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met Roelof Schraa, van ITL tel 06-22668070.  
 

  

 

  

  

Kick-off bij Tennisvereniging ITL Lelystad: 
  
Wethouder Nelly den Os staat voor het welzijn van alle mensen. 'We vinden het belangrijk dat 
kwetsbaren in de samenleving zo veel mogelijk op eigen kracht of met lichte ondersteuning van 
mantelzorgers en vrijwilligers kunnen bereiken. Daarbij willen we investeren in goede 
wijkvoorzieningen en mensen beter informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning.' 
  
De kick-off vindt plaats bij het clubhuis van tennisvereniging ITL Lelystad. Adres: Houtribweg 10 
8243 MX Lelystad. U bent vanaf 09:30 uur van harte welkom. Aanmelden voor de ochtend kan bij 
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Roelof Schraa via r.schraa@hotmail.com of 06-22668070. Geïnteresseerden die hierbij ook gebruik 
willen maken van de lunch, graag voor 8 maart 2020 doorgeven.  

   

 

Nieuwe ontmoetingsplaats voor ouderen 

  

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, 

ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers in voor de samenleving waarin iedere oudere zijn of 

haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst. Onze activiteiten zijn uitnodigend, laagdrempelig en altijd 

gericht op ontmoeting. Zo helpen wij ouderen in beweging te komen en sociaal actief te blijven. Het 

doel van De Derde Helft is om ouderen de komende twee jaar te helpen actief te blijven en hen de 

mogelijkheid te bieden zich als vrijwilliger of deelnemer aan te sluiten bij de Derde Helft. Het 

programma wordt aangeboden bij sportverenigingen waardoor de kantine een plek wordt waar 

ouderen uit de buurt elkaar kunnen blijven ontmoeten. 

 

Voor wie is De Derde Helft? 

Tijdens De Derde Helft organiseren ouderen en clubs activiteiten in de sportkantine, waaraan zowel 

leden als niet-leden deel kunnen nemen. Op deze manier vergroot de club de maatschappelijke 

waarde en ervaren ouderen saamhorigheid binnen een sportvereniging, zonder per se een sport uit 

te oefenen. Op deze manier hebben zowel de vereniging als de ouderen profijt van De Derde Helft. 
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