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KOFFIE IN DE BUURT 

Gezellig aanschuiven en samen koffie 
drinken, mensen ontmoeten en vrien-
den maken en vooral lekker babbelen. 

Vooraf aanmelden is niet nodig, kom 
gewoon eens binnenlopen en doe met 
ons mee. 

Kosten: € 1,50 voor twee kopjes koffie 
met wat lekkers.  

Woensdag van 10:00-12:00 uur. 
Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe 
Tram Zandvoort Centrum. 

Maandag  en dinsdag van 10:00 tot 
12:00 uur. 
Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 
(met op maandag een versgebakken 
koekje) 

CURSUSAANBOD 

Er is een leuke cursus voor iedereen! 

Kijk voor het actuele aanbod op de  
website van Pluspunt:  

www.pluspuntzandvoort.nl 



VRIJWILLIGERSWERK 

Pluspunt biedt een scala aan vrijwilli-
gerswerk voor jong en oud! Er is altijd 
wel een klus te vinden die past. 

Na een inwerkperiode kunnen vrijwil-
ligers terugvallen op een vaste  
beroepskracht voor werkbegeleiding.  

Voor wie de deskundigheid wil verbe-
teren worden themabijeenkomsten  
georganiseerd.  

Elk jaar is er een vrijwilligersfeest en 
een kerstborrel. 

Steeds meer bedrijven kijken naar  
vrijwilligerswerk op een CV. Vrijwilli-
gerswerk is voor mensen met een 
(tijdelijke) uitkering dan ook gewoon 
toegankelijk. 

Een afspraak maken voor een kennis-
makingsgesprek kan voor Pluspunt 
via : 06-38811770 en voor De Blauwe 
Tram via: 06-33803279. 

 

STAGEPLEK 

Pluspunt biedt interessante en afwis-
selende stageplaatsen aan HBO en  
MBO studenten. Geïnteresseerd?  
Bel even naar: 023-57 40 330 

 

INTERNET 

U kunt van een computer gebruik ma-
ken voor € 0,50 per kwartier. Het is 
ook mogelijk om te printen, tegen be-
taling. 
Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 

EEN ZINVOLLE DAG 

Koekjes bakken voor de Koffie-In 

Elke maandag is de bakgroep druk aan 
de slag in de keuken. Onder meer 
deelnemers van het RIBW en Nieuw 
Unicum maken lekkernijen voor bij de 
koffie van de Koffie-In, waar buurtge-
noten diezelfde ochtend nog aanschui-
ven. Natuurlijk wordt er door de ma-
kers eerst voorgeproefd en zij drinken 
een kopje koffie mee. 

Maandag van 9:00 tot 11:00 uur. 
Een beroepskracht begeleidt de  
activiteit. 
Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 

 
Koken voor Kom je OOK Eten 

Elke maandag, dinsdag en donderdag 
wordt er samen gekookt. 

Een kok bereidt met medewerking van 
bijvoorbeeld deelnemers van het 
RIWB(1) en Nieuw Unicum(2) een 
heerlijke maaltijd voor buurtbewo-
ners. Het keukenteam eet samen met 
de gasten mee. 

Elke maandag, dinsdag en donderdag 
van 14:30 tot ongeveer 19:00 uur. 

Aanmelden/informatie Hella Wanders 
tel.: 023 – 57 40 330. 
Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 

 
1) Instelling voor beschermd wonen voor 
mensen met een psychiatrische beperking.  
2) Biedt o.a. verblijf en behandeling voor 
mensen met een lichamelijke  
beperkingen. 



DE EETCLUB 
Gezellig samen eten bij de Eetclub. 
Iedereen die geen zin heeft of niet in 
staat is om te koken, of die het gezel-
liger vindt om samen te eten is van 
harte welkom.  
 
De maaltijd wordt uitgeserveerd door 
Pluspunt vrijwilligers. 
 
Er is keuze uit een A of B menu.  
Menu C is het vegetarische menu. 
 
Voor reservering graag bellen met  
Pluspunt, tel. 023-5740330.  
Graag uiterlijk op maandag vóór 11 
uur bellen om op te geven of af te 
bellen voor de maaltijd op dinsdag, 
en uiterlijk woensdag vóór 15 uur om 
op te geven of af te bellen voor de 
maaltijd op donderdag. 
 
De maaltijden worden geleverd door 
slagerij de Halte en slagerij Horne-
man 
 
De kosten van het 3-gangen menu  
bedragen € 9,00 per maaltijd. 
 
Dinsdag en donderdag  
van 12:00 – 13:30 uur. 
Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 
  023-57 40 330 
 
Dinsdag van 12:00 – 13:30 uur. 
Locatie: De Blauwe Tram 
  023– 30 40 700 
 

KOM JE OOK ETEN? 

Elke maandag, dinsdag en donderdag 
wordt er in Pluspunt gekookt. 

Een kok bereidt met medewerking van 
deelnemers van het RIWB en  
Nieuw Unicum* een heerlijke maaltijd 
voor buurtbewoners. 

Vooraf reserveren is noodzakelijk en kan 
tot de maandag, woensdag of vrijdag 
ervoor tot 16:00 uur bij de balie van 
Pluspunt, telefoon:5740330.   
Afzeggen kan tot maandag-, dinsdag - 
en donderdagochtend 10:00 uur. 

Maandag, dinsdag  en donderdag  
van 17:00 tot 19:00 uur. 

De kosten van de maaltijd zijn € 9,75 
per persoon, dit is inclusief een drankje 
vooraf en een kopje koffie na de  
maaltijd. 

Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 

 

(*) Boven het pand van OOK Zandvoort  
wonen cliënten van het Regionaal Instituut 
Beschermd Wonen RIBW (mensen met een 
psychiatrische aandoening) en bewoners van 
Nieuw Unicum (lichamelijk gehandicapten). 



KOKEN OVER  

GRENZEN 

Statushouders en Zandvoortse  
vrijwilligers koken om de week op  
vrijdag in de oneven weken  
heerlijke gerechten uit hun moeder-
land. 

Opgeven is noodzakelijk en kan tot  
vrijdag 12 uur bij de receptie van  
Pluspunt 023-5740330. 

Buurtbewoners zijn vanaf 18.00 uur 
van harte welkom op deze gezellige 
avond: samen lekker eten, elkaar 
ontmoeten èn elkaar leren kennen. 

Kosten: € 7,50 p.p. 
Voor mensen met een Zandvoortpas   
€ 5,-  

Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 

KOKEN VOOR  
MANNEN 

Deze cursus biedt mannen van 60 jaar of 
ouder de kans om in zes lessen meer 
kennis te krijgen over koken en bakken 
én om anderen te ontmoeten.  

De kosten bedragen € 65,- dit is inclusief 
de maaltijd, een drankje en een kopje 
koffie of thee na. 

Voor aanmelding of meer informatie 
kunt u terecht bij Pluspunt: 023-57 40 
330. 

Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 

 

JAMSESSIES  
VOOR MANNEN 

Een passie voor muziek en speel je een 
instrument? Kom erbij!  

Aanmelden via Esther Madera  
06-19949748 . 

Elke 1ste zondag van de maand van 
13:00 - 15:30 uur. 

Kosten € 1,- per keer 

Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 

 



BILJARTEN  

Iedereen is van harte welkom in 
Pluspunt om tijdens de openingstij-
den een biljartje te komen leggen.  

 

Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord: 

In de regel kan dat van maandag tot 
en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 
uur en tot 21:00 uur op de dagen 
dat Pluspunt 's avonds  
geopend is. 

Tijdens de zondagen van  
OOK Samen, de 1ste en de 3de  
zondag van de maand, van 11:00 tot 
15:00 uur, kan er ook worden gebil-
jart! 

Loop gewoon eens binnen of  
reserveer de tafel via de balie: 
023-57 40 330.  

 

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe 
Tram Zandvoort Centrum: 

Op dinsdag- en woensdagmiddag 
donderdagmorgen en vrijdag de he-
le dag. 

Loop gewoon eens binnen of reser-
veer de tafel via de balie:  
023-30 40 700. 

 

De kosten zijn € 3,00 per persoon  
inclusief een kopje koffie of thee. 

MEDISCHE GYM 

Medische gym is leuk en gezond en vormt 

een goede gewoonte voor iedereen! 

Bij gezondheidsklachten zoals overge-

wicht, reuma diabetes, knie- of rug- en/of 

schouderklachten is ‘medische gym' een 

ideale training. 

Medische gym is speciaal voor beginners 

die al geruime tijd niet meer aan sport of 

beweging hebben gedaan. Tijdens 

groepstrainingen wordt op een verant-

woorde manier gewerkt en aangepast 

aan het eigen niveau, het verbeteren van 

het uithoudingsvermogen, het verbeteren 

van de spierkwaliteit en coördinatie. 

Bij last van rug, schouder, knie of zelfs 

houding of balans biedt deze training ver-

schillende geschikte oefeningen om uw 

fitheid te verbeteren en te behouden. 

Kosten voor vijftien lessen € 95,-  

Informatie en aanmelden kan via de  

balie van Pluspunt: 023-5740330. 

Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 



OOK SAMEN 

OOK Samen is dé plek voor  
ontmoeting en gezelligheid in  
Zandvoort Noord! 

Elke dinsdag- en donderdag zijn er 
bij OOK Samen van 13:30 tot 16:00 
uur spelletjes (€2,50) en creatieve 
activiteiten (€3,50) incl. koffie en 
wat lekkers. 

Vooraf opgeven is niet nodig; loop 
gewoon eens binnen en doe mee.  

Ook op zondag kunt u terecht: elke 
eerste en derde zondag van de 
maand van 10.30 uur tot 15.30 uur.  

Kosten per keer: €9,50 inclusief 
koffie, wat lekkers èn een warme 
maaltijd. 

Speciaal voor OOK Samen rijdt de  
Belbus op deze zondagen ook.  
Informatie en reserveren kan via: 
5717373. 

Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 

 

BREICLUB 

Samen breien of haken, samen hand-
werken, van elkaar leren en gezelligheid.  

Dinsdag- en donderdag van 14:00 – 
16:00 uur. 

Deelname is gratis inclusief materialen, 
koffie/thee en wat lekkers. 

Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 

 

CREA PLUS CLUB 

Gewoon een paar gezellige creatieve 
uurtjes. Samen lekker creatief aan 
de slag, men werkt zelfstandig en er 
is volop ruimte voor eigen inbreng. 

Vooraf opgeven is niet nodig, loop 
gewoon eens binnen en doe mee! 

Donderdag van 13:30 - 16:00 uur.  

Kosten per keer € 3,50 inclusief ma-
terialen, koffie/thee en wat lekkers. 

Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 

SCHILDERCLUB 

Samen schilderen, leren van elkaar, el-
kaar inspireren, samen exposeren. 

Vrijwilligster Anneke Koper is aanwezig 
om de groep advies en ideeën te geven, 
verder werkt men zelfstandig aan een 
schilderij.  

Vooraf opgeven is niet nodig, loop ge-
woon eens binnen en doe mee! 

Dinsdag van 13:30 tot 15:30 uur. 

Kosten per keer € 3,50 inclusief materia-
len, koffie/thee en wat lekkers. 

Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 



 

 

BLOEMSIERKUNST 

Joop Jansen heeft jarenlang een  
bloemenzaak in Heemstede gehad. 

Elke tweede vrijdag van de maand van 
14:00 - 15:30 uur kunt u een bloemstuk 
leren maken. 

Kosten: € 8,50 inclusief 1 koffie/thee. 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk dat kan 
bij de balie van De Blauwe Tram: 023- 30 
40 700. 

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram 
Zandvoort Centrum. 

 

 

 

 

 

 

DE LOCOMOTIEF 
Wees Actief bij de locomotief! 

Een open inloop met leuke activitei-
ten in een veilige warme sfeer waar 
iedereen zichzelf kan zijn; ook als de 
lichamelijke of geestelijke gezond-
heid wat beperkt. 

Gezellig praten met een kopje koffie, 
nieuwe mensen ontmoeten en mee-
doen aan een beweegactiviteit. Ook 
een spelletje spelen is mogelijk. 

Loop gerust eens binnen om kennis 
te maken.  

Dinsdag 10:00 - 12:00 uur 
Kosten: € 2,- p.p. incl. koffie/thee. 

Opgeven of informatie: 
023-30 40 700  

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe 

Tram Zandvoort Centrum. 



 

 

 

 

POËZIE 

Gedichten lezen en bespreken on-
der begeleiding van Theo Chin Sue. 

Elke twee maanden op donderdag 
van 14:00-15:30 uur in het bankstel 
van de Bibliotheek. 

Aanmelden vooraf is prettig maar 
niet noodzakelijk.  

Kosten: € 2,- inclusief koffie/thee.  

Meer informatie kunt via de balie 
van De Blauwe Tram:  
023- 30 40 700. 

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe 
Tram Zandvoort Centrum. 
 
 

KUNSTGESCHIEDENIS 
OP ZONDAG 

Elke vierde zondag van de maand van 
13:30 tot 15:30 uur geeft Arianna Deligi-
anni een kunstgeschiedenis lezing en 
antwoord al uw vragen over het gekozen 
onderwerp. Halverwege is er tijd voor 
koffie of thee.  
(Graag vooraf aanmelden) 

Kosten: € 10,00 per bijeenkomst.  

Voor gebruik van de Belbus op deze zon-
dag moet u zich tijdig aanmelden, uiter-
lijk de maandag ervoor: 023-571 73 73. 

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram 
Zandvoort Centrum. 

 

 

 

 

 

 

VERHALENMIDDAG 

Een gezellige verhalenmiddag met beeld-
materiaal over Zandvoortse onderwer-
pen.  

Kosten: € 2,50 inclusief koffie of thee en 
wat lekkers.  

Kijk voor actuele data op de website. 

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe Tram 
Zandvoort Centrum. 



VOEL JE FIT  

SENIOREN 

In een ontspannen sfeer doet u sim-

pele ademhalingsoefeningen met 

rustige bewegingen.  

Inez Folkers heeft jarenlange erva-

ring met verschillende sport & ont-

spanningsvormen zoals reiki en yoga 

en begeleidt de groep. 

Deze les is voor senioren. Meedoen 

is mogelijk als u zonder hulp weer 

van de grond kan opstaan. Deelna-

me op een stoel is natuurlijk ook 

mogelijk. 

Vrijdag van 9:30 tot 10:30 uur. 

Maandag van 9:30 tot 10:30 uur. 

Aanmelden vooraf is nodig.  

Maak een afspraak via telefoon 023-

30 40 700 (van 9:00-12:00)  

Kosten € 2,00 per keer inclusief 

koffie/thee na afloop. 

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe 

Tram Zandvoort Centrum. 

VALPREVENTIE 

Als senior wilt u graag gezond en vitaal 

blijven. Een val kan dat danig in de war 

schoppen. 

Regelmatig start bij Pluspunt een cursus 

waarin u leert wat u zélf kunt doen om de 

kans op een val te verkleinen. 

Nu we door corona 1,5 meter afstand van 

elkaar moeten houden ziet de cursus er 

dit keer iets anders uit: Aan de hand van 

filmpjes krijgt u informatie over belangrijke 

thema’s die er toe doen als je een val wilt 

vermijden, zoals het thema 

‘voetverzorging’ of ‘veiligheid in en om 

huis’. 

Zittend, of staand achter een stevige stoel 

doet u vervolgens leuke, laagdrempelige 

beweegoefeningen. De bijeenkomsten 

worden begeleid door Duco Boukes van 

Team Sportservice. 

De cursus draagt bij aan een goede ge-

zondheid en een veilige leefwijze. Daar-

om is de valpreventie cursus een echte 

aanrader. 

Meer informatie bij Esther Madera, tele-

foonnummer 06-19949748 

Kosten voor vijf lessen € 17,50.  

U kunt zich aanmelden via:  

023-57 40 330 

Locatie: Pluspunt Zandvoort Noord 



CHILL OUT 

Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen 
hier binnen lopen, chillen en/of 
meedoen aan allerlei leuke activitei-
ten. Niks moet en veel mag!  

Kom gewoon eens gezellig langs. 

Elke maandag en donderdag van 
15:00-17:00 uur.  

Tijdens schoolvakanties gesloten. 
De toegang is gratis. 

Voor meer informatie bel met Ma-
rieke tel: 0636300809 

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe 
Tram Zandvoort Centrum. 

JEUGDHONK 

Voor alle Zandvoortse jongeren tussen 
de 12 en 18 jaar.  

Chillen, poolen, gamen op de Xbox one, 
tafeltennissen, voetballen, basketballen 
of een ander spelletje.  

Maandag en Woensdag van 18:30 tot 
22:00 uur. 

De toegang is gratis. 

Voor meer informatie bel met Marieke 
tel: 0636300809             

Locatie: Wijksteunpunt De Blauwe 
Tram Zandvoort Centrum. 

& 

TIENERKAMP 

Dit kamp wordt georganiseerd voor  
jongeren tussen de 12 en 18 jaar die, 
om uiteenlopende redenen, niet of nau-
welijks op vakantie gaan. 

Voor beide kampen wordt een kleine  
eigen bijdrage gevraagd. 

Neem voor meer informatie contact op 
met Marieke tel: 0636300809 

KINDERKAMP         

Deze vakantieweek is voor kinderen 
die, om welke reden dan ook, niet 
op vakantie kunnen of gezinssitua-
ties waar het voor het kind goed is 
er een weekje tussenuit te gaan 
(leeftijd 6 t/m 12 jaar).  

Tijdens deze vakantie gaat het om 
plezier hebben, contact met 
leeftijdsgenootjes en spannende 
dingen beleven, kortom:  
echt vakantie! 



Pluspunt Zandvoort 

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

Wijksteunpunt De Blauwe Tram  

Louis Davidscarré 1 
2042 LZ Zandvoort Centrum 
www.wijksteunpunt-deblauwetram.nl 
023-30 40 700 

 
Facebook/PluspuntZandvoort  Facebook/DeBlauweTramZandvoort 


