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OSOL-nieuws januari 2022

Namens het OSOL wensen we jullie een heel gezegend, gelukkig en gezond 2022 toe. We
vertrouwen erop dat we dit jaar in stapjes kunnen toegroeien naar een weer open samenleving
waarin we elkaar kunnen ontmoeten en samen dingen ondernemen.
Op 13 december hebben wij op gepaste wijze afscheid genomen van de oud-bestuursleden Frans
Hesse en Gert Kolstee. Hierbij was ook aanwezig onze website beheerder Mart Roepert. Mart gaf
aan nog lang niet te willen stoppen en met plezier onze website osol-lelystad.nl bij te houden.
Helaas liep dat anders. In de nacht van 27 december is Mart Roepert onverwacht overleden. Een
schok voor zijn vrouw en familie en ook voor ons. Wij wensen hen troost en kracht toe. In Mart
verliezen we een enthousiaste senior die zich met liefde inzette voor de belangen van senioren.
Als coördinator van de belastingservice heeft hij velen van ons direct of indirect geholpen. Als
website beheerder was Mart actief voor de PCOB, KBO-Lelystad, KBO-Flevoland en het OSOL.
We zijn dankbaar voor alles wat Mart voor senioren en de ouderenbonden heeft mogen
betekenen.
Zijn verlies betekend dat wij als OSOL op zoek moeten naar een nieuwe website beheerder.
Mocht u interesse hebben kunt u contact opnemen met Koos de Groot of Wim Hijmissen.
Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022.
Het OSOL organiseert samen met de Cliëntenraad Sociaal Domein en het GOL op zaterdag 5
maart een politieke informatiemarkt in het Stadhuis. De aanwezige politici zullen worden
bevraagd op onderwerpen die voor ons als senioren belangrijk zijn. Natuurlijk krijgt u ook de
gelegenheid om uw vragen aan de politici voor te leggen. Thomas Gerla, onze stadsdichter zal
speciaal voor deze gelegenheid een gedicht maken en verder deze middag met zijn band
muzikaal omlijsten. Wij hopen dat u komt en we samen een goed beeld krijgen over hoe de
politieke partijen van plan zijn het ouderenbeleid in Lelystad vorm te geven.
Noteer 5 maart ‘s middags vast, nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
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