PLUSPUNT ZANDVOORT

OOK SAMEN DOEN
Ontmoeting & gezelligheid
Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 55
2042 VW Zandvoort Noord
www.pluspuntzandvoort.nl
info@pluspuntzandvoort.nl
Facebook:
www.facebook.com/PluspuntZandvoort
023-57 40 330

De Blauwe Tram
Louis Davidscarré 1
2042 LZ Zandvoort
www.deblauwetram-zandvoort.nl
info@deblauwetram-zandvoort.nl
Facebook:
www.facebook.com/DeBlauweTramZandvoort
023-30 40 700
•

OOK SAMEN / SAMEN DOEN

•

SCHILDER-EN TEKENCLUB

•

BREI– EN SJOELCLUB

OOK SAMEN BIJ PLUSPUNT
Elke dinsdag- en donderdagmiddag kunt u van 13:30 tot 16:00 uur deelnemen
aan OOK Samen. Er is een afwisselend aanbod van creatieve activiteiten en
spelletjes.
Onze enthousiaste vrijwilligers
ontvangen u graag en gastvrij. Zij zorgen
ervoor dat u zich thuis voelt en dat u
kunt aansluiten bij een activiteit die bij u
past.
Zondag
Ook elke eerste en derde zondag van de
maand bent u van harte welkom van
10:30 tot 15:30 uur bij OOK Samen in het
gebouw aan de Flemingstraat 55.
Speciaal voor OOK Samen rijdt de
Belbus deze zondagen ook.
Kosten
*meedoen aan spelletjes € 2,50
*meedoen aan creatieve activiteiten of
de schilderclub € 3,50
*zondag € 9,50 incl. de maaltijd

Prijzen zijn per keer en inclusief
koffie/thee en een koekje.
Begeleiding
Onze beroepskracht en vrijwilligers staan
klaar om u welkom te heten!

Vervoer
OOK Zandvoort is bereikbaar
met bus 81 (stopt voor de deur).
De Blauwe Tram is op loopafstand van het busstation in het centrum.
Als u om wat voor reden dan ook niet gebruik kunt maken van het
openbaar vervoer, bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent, dan kunt
u gebruik maken van de Belbus. De Belbus is er voor alle leeftijden en u
kunt indien nodig uw rollator meenemen.

De Belbus wordt bestuurd door vrijwilligers en rijdt van maandag t/m
vrijdag van 9.00 - 17.00 uur en op zaterdag van 9.00-13.00 uur. U wordt
op een afgesproken tijdstip van huis opgehaald en weer thuisgebracht.
U bestelt de Belbus tijdens werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur, minimaal 1 dag van tevoren.
Kosten: retour € 1,70 en enkele reis € 0,85.
Informatie en reserveren, telefoon: 023-5717373
Opstappen zonder afspraak bij de Blauwe Tram:
Elke woensdagmiddag om 12.00 uur bij de voordeur van De Blauwe
Tram.

ZOMER UITSTAPJES

Schilderclub Zandvoort Noord
Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur samen schilderen, leren
van elkaar, elkaar inspireren…..

In de zomermaanden organiseert OOK
Samen / DOEN
zomeruitjes zoals een uitje naar het
strand, midgetgolf, jeu de boules etc.

Twee keer per maand is er een docent aanwezig (de even weken), de
overige middagen werkt u zelfstandig èn met elkaar aan uw schilderij.
De onderwerpen worden in
overleg met de docent bedacht en
uitgevoerd.

Tevens zijn er het hele jaar extra
activiteiten zoals een ritje naar de
Bollenvelden, bezoek aan een Museum,
een Zangmiddag, een Verhalenmiddag,
een Bingo enzovoorts.

De kosten voor de Schilderclub zijn
€ 3,50 p.p.per keer, dit is inclusief
materiaal, koffie/thee
en wat lekkers.
Aanmelden is niet nodig, kom gewoon een keer langs en doe mee!

BREICLUB
Iets voor u?
U kunt altijd een keer vrijblijvend
komen kijken, de eerste keer
meedoen is gratis!
Loop dus gerust eens binnen:
u bent van harte welkom!

Breiclub “de Breikunstenaars” is aanwezig tijdens OOK Samen op dinsdagen donderdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur.
Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid staan centraal. Deelname is gratis, inclusief een kopje koffie.
U hoeft zich niet aan te melden, neem gewoon uw brei- of haakpennen
mee en schuif gezellig aan. Wol en katoen is aanwezig. De brei- en haakwerken worden verkocht in Pluspunt en de Ruilwinkel van Sinkel en de opbrengst gaat naar een goed doel dat door de deelnemers zelf wordt
uitgekozen.

SAMEN DOEN in de BLAUWE TRAM

Tekenles in de Blauwe Tram

Elke woensdagmiddag kunt u van 13:30 tot 16:00 uur deelnemen aan
Samen DOEN in Wijksteunpunt de Blauwe Tram.

Onder leiding van bevlogen
tekenaar Cornelis van Meurs leert
u tekenen.

Er is een afwisselend aanbod van
creatieve activiteiten en
spelletjes. Onze enthousiaste vrijwilligers
ontvangen u graag en gastvrij. Zij zorgen
ervoor dat u zich thuis voelt en dat u
kunt aansluiten bij een activiteit die bij u
past.
Sjoelclub
Elke woensdagmiddag van 13.30-16.00
uur kunt u komen sjoelen bij de sjoelclub: gezellig en spannend!
Zondag
Elke vierde zondagmiddag van de
maand bent u van harte welkom van
13:15 tot 16:00 uur bij Samen DOEN in
De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1.
Speciaal hiervoor rijdt de Belbus deze
zondag ook.
Kosten
*meedoen aan spelletjes € 2,50
*meedoen aan creatieve activiteit € 3,50
Prijzen zijn per keer en inclusief
koffie/thee en een koekje.

U zult al snel merken dat ook ú kunt
tekenen en dat u met een trots
gevoel uw tekening mee naar huis
neemt.
De lessen zijn op woensdag van
13.30-15.30 uur om de week in de
even weken in de grote zaal van De
Blauwe Tram.
Kosten: € 3,50 inclusief materiaal,
koffie/thee en wat lekkers.

Schilderclub in de Blauwe Tram
samen schilderen, leren van elkaar,
elkaar inspireren…..

Deze club schildert zelfstandig, onder
begeleiding van een enthousiaste
vrijwilliger.
De club komt bij elkaar op woensdag
van 13.30-15.30 uur om de week in
de oneven weken in de grote zaal
van De Blauwe Tram.

De kosten voor de Schilderclub zijn
€ 3,50 p.p.per keer, dit is inclusief
materiaal, koffie/thee en wat
lekkers.
Aanmelden is niet nodig, kom
gewoon een keer langs en doe mee!

