
Corona intiatieven
We zijn blij te kunnen melden 
dat de kartbaan weer geopend is
Er kan op dit moment wor-
den gekart voor alle leeftij-
den. Dit omdat wij 
natuurlijk een buitenbaan 
zijn. Alle karts zijn tijdens 
de intelligente lockdown 
nagekeken en verkeren in 
top conditie. Zo ook de snel-
ste huurkarts van Neder-
land; de VT250 kart. Deze 
karts gaan maar liefst 120 
km/u en kan je huren bij 
Kartcentrum Lelystad. 
Uiteraard zijn de kinder-
karts en de normale volwas-
senkarts (85 km/u) ook te 
huur.
De horeca is gesloten, maar 
er is wel een take away ser-
vice. Hierdoor kan je even 
opfrissen voordat je weer in 
de auto stapt.
We hebben een uitgebreid 

Chris.

Corona protocol, en alle 
helmen worden in een 
unieke desinfectiekast ont-
smet. Ook is het gebruik 
van handschoenen en een 
helmmuts verplicht. Deze 
zijn te koop bij de kassa 
voor € 0,90 cent. �

�   Kartcentrum Lelystad
 Talingweg 89
 8218 NX Lelystad
 0320 284 021
 Info@kartcentrumlely-

stad.n

Buisman Makelaars

Bij ons in de makelaardij 
staan de agenda’s voller 
dan voor de maatregelen 
rondom COVID-19. Door-
dat er gewerkt wordt vol-
gens de richtlijnen van 
het RIVM verlopen de 
bezichtigingen zoals we 
deze voor deze crisis 
gewend waren anders. 
Met meerdere kandida-

ten en makelaars tegelijk 
door een woning is uitge-
sloten. Wij dragen op ver-
zoek van onze 
opdrachtgevers hand-
schoenen en slofjes over 
de schoenen. Voor en na 
de bezichtiging hebben 
kijkers de mogelijkheid 
om gebruik te maken van 
desinfecterende gel welke 

onze makelaars altijd bij 
zich hebben. We moeten 
dit samen doen. Lelystad, 
houd vol! #SAMENSTERK-
TEGENCORONA n. �

�  (0320) 20 20 40
 info@buismanmake-

laars.nl
 www.buismanmake-

laars.nl

E n toen was het oorverdovend stil
Toen het coronavirus ons 
land bereikte, werd al snel 
duidelijk dat het ook Buy-
tenplaets Suydersee hard 
ging raken. Alle reserverin-
gen op korte termijn wer-
den geannuleerd en het 
bleef oorverdovend stil. 
Maar een echte onderne-
mer zit niet stil, je probeert 
in oplossingen te denken. 
En deze hebben wij gevon-
den in privé sanitair. Na 
goedkeuring van de veilig-
heidsregio kunnen wij gas-
ten ontvangen in onze 
bijzondere accommodaties 
door hen hun eigen sani-
tair aan te bieden. Ook 
gewone kampeerders kun-
nen deze privé units bijbe-
stellen waardoor er 
‘gewoon’ gekampeerd kan 
worden.

Uiteraard zet het wel de 
marges onder druk, want 
het huren van deze units is 
zeker niet goedkoop, maar 
we zijn wel open! Zij het 
voor nog geen 25% van de 
normale capaciteit, maar 
we zijn wel open! Ja, ik blijf 
het herhalen… we zijn 
open! En wat genieten de 
mensen die hier komen. Het 

is heerlijk rustig, zo mooi 
groen en zo lekker om er 
even uit te zijn! �

� Buytenplaets Suydersee
 Badweg 1, Lelystad
 www.buytenplaets-suy-

dersee.nl
 info@buytenplaets-suy-

dersee.nl
 0320 - 258 253

De Brass 
De Brass in de Houtrib-
haven waar in de peri-
ode vanaf maart het 
seizoen begint ligt gro-
tendeels op zijn gat!

Waar de schrik erin het 
begin goed inzat heb-
ben we de schouders 
eronder gezet en met 
veel plezier de nu wel 
bekende Brassdaghap-
pen vorm gegeven voor 
afhalen en bezorgen.
Zo organiseerde we de 
paas en Moederdag 
brunch en de veel 
besproken Thuisparty-
box in de originele 
juten Brasstas!
We zijn nu druk bezig 
het restaurant vorm te 
geven voor de herope-

ning op 01 juni met de 
nieuwe RIVM regels.
Gelukkig hebben wij 
een prachtig terras 
waar we straks ook 
weer zo’n dertig gasten 
kunnen ontvangen al 

met al wij zijn er klaar 
voor. �
� De Brass lelystad
 Houtribhaven 2
 8242 PC Lelystad
 0320-260286
 www.debrass.nl

AGORA Theater is stil
Mei is de maand waarin 
we altijd vol trots het 
programma van het 
nieuwe seizoen presente-
ren. Een feestelijke 
maand waarin het extra 
bruist in ons theater. 
Hoewel het theater voor 
het publiek gesloten is, 
werken we achter de 
schermen volop door. 
Druk bezig met al het 
regelwerk dat op ons 
afgekomen is en het 
maken van protocollen. 
De 1.5 meter samenle-
ving gaat ons in de 
komende maanden voor 
behoorlijk wat uitdagin-
gen en vraagstukken zet-
ten. Daar zijn we ons nu 
zo goed mogelijk op aan 
het voorbereiden. We 

gebruiken de extra tijd 
ook voor groot onder-
houd. De toneelvloer van 
de grote zaal is inmid-
dels volledig geschuurd 
en weer opnieuw in de 
olie gezet.
We zetten alles in het 
werk om iedereen straks 
weer gastvrij te kunnen 

verwelkomen in ons 
mooie theater. Hopelijk 
tot snel en blijf gezond!
Meer informatie? Houd 
onze website en sociale 
media in de gaten voor 
het laatste nieuws. �
� EAGORA Theater
 www.agora-lelystad.nl
 info@agora-lelystad.nl

Burger Support 
De dynamiek van de 
arbeidsmarkt kwam 
door Corona abrupt tot 
stilstand; het virus is lei-
dend. Ons team benadert 
dagelijks proactief werk-
zoekenden en opdracht-
gevers per e-mail, 
telefoon en videobellen 
om de afstand in de 
samenwerking zo klein 
mogelijk te houden. Aan-
dacht zorgt voor inzich-
ten, ideeën en verbindt.
Naast het vervullen van 
vacatures, ondersteunen 
wij het MKB in Flevoland 
op het gebied van diverse 
HR gerelateerde vraag-
stukken. Juist nu ligt er 
een enorme druk op de 
HR professionals. Onze 
consultants bieden 
tevens ondersteuning bij 

verzuimbegeleiding, 
re-integratie en loop-
baancoaching. Alles via 
beeld of op 1,5 meter 
afstand. In het kader van 
het delen van kennis, 
ervaring en netwerk, 
faciliteert Burger Sup-
port het HR-Platform. Dit 
platform bestaat uit circa 
60 HR professionals van 
diverse organisaties uit 

Flevoland. Gelukkig mer-
ken we ook dat na de 
abrupte stilstand, organi-
saties nu weer gaan 
bewegen. Vacatures wor-
den weer uitgezet en pro-
cedures weer opgepakt. 
Dat geeft energie. 
Wij voegen nog steeds 
talent bij het woord! �

� burgersupport.nl


