PLUSPUNT ZANDVOORT

DE EETCLUB
GEZELLIG SAMEN ETEN
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DE EETCLUB
De Eetclub bij Pluspunt Zandvoort is: “gezellig samenzijn ”onder het genot
van een heerlijke warme maaltijd”.
De Eetclub is voor alle Zandvoortse 55-plussers en vindt plaats iedere dinsdag- en donderdag middag in de gezellige ontvangstruimte van het gebouw van Pluspunt in Zandvoort
Noord. Vanaf 12:00 uur bent u van harte welkom.
Vindt u het ook zo gezellig om samen te eten, dan is de Eetclub echt iets voor u.
Wanneer:
Op dinsdag en donderdag van 12:00 tot 13:30 uur.

Waar:
Pluspunt Zandvoort, Flemingstraat 55, Zandvoort Noord.
Kosten:
De kosten van het 3-gangen menu bedragen € 9,00 per maaltijd.
Keuze:
De maaltijden worden geleverd door een ambachtelijke slager. U heeft de keuze uit 2
menu’s, indien u liever een vegetarische maaltijd wenst, behoort dat ook tot de
mogelijkheden, bovendien is het een 3 gangen menu.
Kortom alles is mogelijk!
Gastvrouw/heer:
De maaltijd wordt uitgeserveerd door vrijwilligers van Pluspunt onder begeleiding van een
beroepskracht. Vrijwilligers zijn tijdens de Eetclub uw gastvrouw/heer en zorgen voor een
gezellige en ontspannen sfeer en serveren u de maaltijd.
Informatie
Lijkt het u een leuke activiteit, wilt u informatie?
Neem dan even contact op met Pluspunt: 5740330 of rechtstreeks met Wilma Schrama:
5740340.
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Reserveren:
Voor reservering kunt u bellen met Pluspunt, tel. 5740330.

Graag uiterlijk de maandag voor 11:00 uur bellen als u dinsdags wilt komen,
of af wilt bellen, en de woensdag voor 11:00 uur als u donderdag wilt komen,
of af wilt bellen.

Vervoer:
Pluspunt is bereikbaar met bus 81 deze stopt voor de deur.
Parkeren voor de deur is gratis!
Indien u zelf geen vervoer heeft, dan kunt u natuurlijk altijd de Belbus bestellen. Deze
dient u wel van tevoren te reserveren via telefoonnummer: 023-5717373.
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U kunt ons ook volgen op Facebook:
www.facebook.com/PluspuntZandvoort

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort Noord
www.pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
023-57 40 330
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