
Tienerkamp
Hoe tof is het om met een leuke groep jongeren een weekend naar 
Duinrell te gaan. Dit kamp wordt voor een groot deel gefinancierd op 
sponsorgelden. Het kamp wordt georganiseerd voor jongeren die zelf 
niet of nauwelijks op vakantie gaan. Dit jaar gaan we er weer een te gek 
weekend van maken in Duinrell. Ben jij tussen de 12 en 18 en ga jij 
niet of nauwelijks op vakantie of heb je een andere reden waarom
je graag mee wilt? Neem contact op met Floortje. 

12 - 18 jaar
18, 19, 20 oktober 2019
Duinrell 
Bijdrage €75,-

Hangplek
Sinds maart 2016 is Zandvoort een officiële hangplek rijker. In 
samenwerking met de politie, handhaving en gemeente is deze plek 
gerealiseerd. Langere tijd hing de jeugd in het centrum dat voor menig 
omwonenden voor overlast zorgde. Nu hebben de jongeren hun eigen 
plekje tegenover de nieuwe brandweerkazerne in Noord. Overlast in 
het centrum is aanzienlijk afgenomen. Jongerenwerk coördineert  
deze plek en is benaderbaar voor vragen. De hangplek is 24 uur  
per dag toegankelijk.

Individueel en ambulant contact 
Soms is het fijn om even je verhaal kwijt te kunnen aan iemand die
niet zo dicht bij je staat. De jongerenwerker maakt tijd om naar je
te luisteren en mee te denken. Dit hoeft niet aan een tafel maar kan
tijdens een strandwandeling of onderuit gezakt op de bank bij
Pluspunt. Ook fietst de jongerenwerker regelmatig een rondje door
de buurt om contact te leggen.

Ouders
Loop jij tegen problemen aan in de opvoeding of heb je een vraag over 
jouw zoon of dochter? Floortje kan kijken of ze je kan helpen of samen 
kunnen jullie op zoek naar de juiste plek voor jouw vraag. 

Samenwerking in Zandvoort
Als er iets speelt wordt, in overleg met de jongeren, ook samengewerkt 
met andere instanties. Naast samenwerking met het sociaal wijkteam,  
CJG en de gemeente heeft de jongerenwerker ook regelmatig contact 
met de wijk en jeugdagent. Daarnaast weet de jongerenwerker instan-
ties als Brijder Jeugd en Bureau HALT te vinden voor het organiseren 
van voorlichtingsavonden in het jeugdhonk. 

Seksuele voorlichting 
In maart vorig jaar bleek uit onderzoek van Rutgers en het
Jeugdjournaal dat de kennis over seksualiteit onder kinderen tussen 
de 9 en 12 jaar, gering is. Daarom is Floortje vorig jaar gestart met 
gastlessen relationele en seksuele vorming 
op een aantal basisscholen in Zandvoort. 
Tijdens deze lessen wordt op een open 
manier met de kinderen gesproken over de 
veranderingen van je lichaam, diversiteit, 
de invloeden van (sociale) media en het 
herkennen en aangeven van jouw grens. Voor vragen over seksualiteit 
contact Floortje. 

Ideeën 
Heb jij een leuk idee voor een activiteit of wil jij en je vrienden iets 
leren over een bepaald onderwerp? Neem contact op met Floortje om 
een afspraak te maken en hierover te praten!

 

Zandvoort



Wat leuk dat je deze folder leest! In deze folder vind je
informatie over het jeugd/ jongerenwerk in Zandvoort. 

Even voorstellen, wij werken met 3 jongerenwerkers:
Rens, Robert en Floortje. Je kunt ons  bereiken via de telefoon
(appen mag ook!) of via de email. En je mag altijd binnen
wandelen bij acitiviteiten of op kantoor als zij aan het werk zijn.

 Rens Wit
 werkdagen: ma, do
 tel: 0637168976
 r.wit@pluspuntzandvoort.nl

 Robert ten Pierik
 werkdagen: ma en wo jeugdhonk
 tel: 06-24621804
 r.tenpierik@pluspuntzandvoort.nl

 Floortje Valk
 werkdagen: ma, di, wo
 tel: 06-36300809
 f.valk@pluspuntzandvoort.nl

Jeugdhonk 
Elke maandag en woensdag zijn alle Zandvoortse jongeren
tussen de 12 en 18 welkom. Tussen 18:30 en 22:00 is er mogelijkheid 
om te chillen, poolen, gamen op de Xbox one, tafeltennissen,
voetballen of een spelletje te spelen. Ook hebben we de gymzaal
tot onze beschikking dus kan er een potje gevoetbald of gebasketbald 
worden. Entree is gratis en je kan komen en gaan wanneer jij zin hebt. 
Regelmatig worden activiteiten of voorlichtingen georganiseerd in 
samenspraak met de jeugd. 
12 - 18 jaar
Maandag en Woensdag 
18:30 tot 22:00 uur
Louis Davidsstraat 1 (boven de Bibliotheek)

Chill out
Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen hier gratis binnenlopen, chillen en/
of meedoen aan activiteiten die georganiseerd worden zoals bijvoor-
beeld een basketbal-/volleybal-/voetbaltoernooi, verstoppertje in de 
duinen, creatief knutselen, naar het strand en we doen nog veel meer! 
Lijkt het je leuk om gezellig langs te komen?
Groepen 7 en 8
Maandag en Donderdag 
15:00 tot 17:00 uur 
De aula van de Nicolaasschool  
Dr J. P. Thijsseweg 24

Use Your Talent
Jongeren in Zandvoort dragen graag hun steentje bij aan de maat-
schappij! Use Your Talent helpt jongeren aan gave vrijwilligersklussen 
in Zandvoort. Omdat jongeren graag willen helpen maar het lastig vin-
den zelf op een organisatie af te stappen helpt de jongerenwerker. Zij 
koppelt de jongere met de organisatie en maakt duidelijke afspraken. 
Jongeren vinden het vaak leuker eenmalig de handen uit de mouwen
te steken in plaats van zich voor langere tijd te binden aan een organi-
satie. Dit project helpt daarbij. 

Via www.VIP-zandvoort.nl kan je het overzicht van alle klussen 
bekijken. Of je kunt je aanmelden bij Floortje.

Kinderkamp 
Deze vakantieweek is voor kinderen die, om welke reden dan ook, niet 
op vakantie kunnen of gezinssituaties waar het voor het kind goed is er 
een weekje tussenuit te gaan. Tijdens deze vakantie gaat het om plezier 
hebben, contact met leeftijdsgenootjes en spannende dingen beleven, 
kortom: echt vakantie!
Vraag informatie aan of geef jouw kind op bij Rens.

6 - 12 jaar
5 - 19 juli 2019 
Vierhouten 
Bijdrage € 50,- 

@floortjejongerenwerkzandvoort 06 - 36300809Floortje Zandvoort


