Corona intiatieven
Luchtvaartmuseum Aviodrome
in Coronatijd
Vanaf 1 juni zijn wij gelukkig weer open. In ons luchtvaartmuseum hebben wij
diverse maatregelen getroffen om een dagje Aviodrome
zo veilig en verantwoord
mogelijk te laten verlopen.
Uiteraard de standaard
maatregelen, zoals
vloerstickers, spatschermen
en extra desinfectie punten, maar ook ontvangen
wij een maximaal aantal
bezoekers per dag. Daarom
moeten mensen online hun
toegang reserveren.
Door de nieuwe expositie
‘100 jaar luchtvaart in
Nederland’ geldt een eenrichtingsverkeer, net als
door de Boeing 747. ■

Serena van Kammen voor DC-4
✪ Luchtvaartmuseum
Aviodrome
Pelikaanweg 50
8218 PG Lelystad Airport

088-9000360
www.aviodrome.nl
info@aviodrome.nl

Annemiek en Leen Schaap, Schaap ShipCare
uitgebreid gecommuniceerd aan iedereen. Dat
werd over het algemeen
goed opgepakt door onze
klanten. Wij zien allemaal blije klanten vertrekken; de boot biedt
enorme vrijheid binnen

De lockdown heeft voor
ons bedrijf een zeer
grote impact. Vanaf een
gevulde orderportefeuille naar nul in een
paar dagen tijd.
Wij zijn actief in de evenementwereld en worden hard getroffen. De
maatregelen lopen tot 1
september en daarna
zou het weer moeten
gaan lopen. Echter hoe
zit het met het vertrouwen van bezoekers van
evenementen en de budgetten van de opdrachtgevers? Ik verwacht dat
wij als laatste branche
weer zullen opstarten en
hopelijk kunnen wij dan
weer vol gas dat doen

Wim Beerman, Managing director
waar wij goed in zijn.
Op dit moment zijn collega’s aan het werk als koerier/bezorger voor
diverse bedrijven in Lelystad. Daarnaast verkopen wij kunstgras aan
particulieren. ■

✪ Cover Flooring NL B.V.
Vijzelweg 20
8243 PM LELYSTAD
teamnl@coverflooring.
com
tel. 0320-260190

Sport kenmerkt zich door nieuwe
initiatieven en samenwerken

Schaap ShipCare
Op het moment dat de
wereld tot stilstand
kwam begon bij ons de
drukste tijd van het jaar.
Wij kunnen binnen het
bedrijf goed op 1.5 meter
afstand werken dus dat
was geen probleem. Er
lag een uitdaging toen
de klanten massaal aan
hun schip kwamen werken. Om de veiligheid
van iedereen te kunnen
blijven garanderen hebben wij op werkdagen
het hek moeten sluiten
voor bezoekers; klanten
en leveranciers. De sanitaire voorzieningen zijn
gesloten maar in het
weekend en ‘s avonds
kunnen de klanten bij
hun schip terecht. We
hebben de maatregelen

Cover Flooring NL B.V.

de wereld die ineens op
slot zit. ■
✪ Schaap ShipCare
info@schaapshipcare.nl
www.schaapshipcare.nl
0320-260908

Half april kwam het goede
nieuws dat kinderen en
jongeren vanaf eind april
weer mochten sporten op
de buitensportaccommodaties. Begin mei volgde
het spetterende nieuws dat
de zwembaden weer open
mochten en sporten voor
volwassenen weer toegestaan was. Dat betekende
volle kracht vooruit met
het informeren van sportverenigingen en zwembad
De Koploper omtoveren
voor de 1,5 metermaatschappij. Het sportieve
hart van Lelystad klopt
weer en is samen aan de
slag om sport en bewegen
in het ‘nieuwe normaal’
weer mogelijk te maken
voor heel Lelystad.

Maurice Leeser. Foto: Fotostudio Wierd
Juist in deze tijd is sport,
bewegen en een gezonde
leefstijl van belang. Samen
met de sport ontwikkelen
we nieuwe sport- en beweeginitiatieven. Wil jij ook
weten wat wij voor jou
kunnen doen om in beweging te komen? Of wil jij
met ons de inwoners van

Lelystad stimuleren om te
gaan sporten en bewegen?
Neem gerust contact met
ons op.
✪ Sportbedrijf Lelystad
www.sportbedrijf.nl
info@sportbedrijf.nl
0320 285 385
Badweg 21, Lelystad

Coronaproof vissen en terras bij Toms Creek
Bij vispark Toms Creek kun
je op 1,5 meter afstand
volop vissen en recreëren.
Voor mensen met viservaring òf zonder viservaring.
Heerlijk in de buitenlucht
met de nodige voorzorgsmaatregelen.
Ook een ideale locatie voor
uitjes met familie of collega’s. Naast visactiviteiten
biedt Toms Creek ook
diverse outdoor arrangementen, zoals boogschieten of bushcraft.
Het park is van maandag
t/m zaterdag van ‘s ochtends tot ‘s avonds geopend. Voor een visactiviteit
zijn online e-tickets te
koop, zodat een visplek aan
de waterkant gegarandeerd
is. De horeca met terras is
weer geopend. Het park
heeft met 3 hectare een

groot terras! Vooraf reserveren is niet nodig. Binnenkort zijn de terrassen en visplekken voorzien van
QR-codes, voor het online
bestellen van eten en drinken van de menukaart.
Alle genomen Corona maatregelen kunnen teruggelezen worden op de website.
Voor meer informatie over
het vissen en het park:

www.tomscreek.nl
Voor meer informatie over
groepsactiviteiten en
arrangement: https://
www.tomscreek.nl/groepen. Entree voor bezoekers is gratis. ■
✪ Toms Creek
Uilenweg 2c
8245 AB Lelystad
0320-320140
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