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NIEUWSBRIEF  
Het steunpunt OOK Zandvoort is er voor alle inwoners van  

Zandvoort Noord die door bijvoorbeeld ziekte, beperking of  

ouderdom steun kunnen gebruiken. Door mensen waar nodig te  

ondersteunen streven wij ernaar dat Zandvoort voor  

iedereen een fijne plek is om te wonen en te leven. 

Elke maandagochtend nodigt de 
geur van koffie en vers gebakken 
koekjes dorpsgenoten uit om bin-
nen te lopen bij de Koffie-In.  

 
Zowel dames als heren zijn trouwe 
bezoekers van onze Koffie-In. Even 
bij praten, een kaartje leggen, oude 
bekenden ontmoeten of nieuwe 
kennissen maken. Wij nodigen u 
van harte uit om eens binnen te 
lopen. De vrijwillige gastvrouwen 
heten u van harte welkom.  

Bij mooi weer serveren de  
gastvrouwen de koffie ook in onze 
binnentuin. 

Elke maandag van 10.00 tot 12.00 
uur  

Kosten: € 1,10 voor 2 kopjes koffie 
of thee met een vers gebakken 
koekje. 

KOFFIE-IN 
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SCHILDERCLUB 

Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur  

komen de deelnemers samen om te schilderen.  

Zij leren van elkaar, inspireren elkaar en  

exposeren soms gezamenlijk.  

De kosten zijn € 3,50 p.p. per keer incl. koffie en wat 

lekkers en materiaal . 

(per maand krijgt u één doek, wilt u meer dan kunt 

u dit bij ons kopen of zelf meenemen). 

Twee keer per maand (de even weken) is er een  

docent aanwezig, de overige middagen werkt u  

zelfstandig èn met elkaar aan een schilderij.  

De onderwerpen worden in overleg met de docent 

bedacht en uitgevoerd.  

 

“De schilderclub vind ik een geweldig initiatief; het 

brengt me op ideeën en geeft me een stukje gezel-

ligheid” zegt een van de deelneemsters tevreden.  

 

 

 

Wilt u ook een keer meedoen? Dat kan! Voor  

aanmelden en meer informatie kunt u terecht bij  

Jolanda Meier tel.023-5740330 of via mail:  

jolanda@pluspuntzandvoort.nl  

OOK SAMEN 
OOK Samen is dè plek voor ontmoeting, creativiteit  
en gezelligheid! 

Elke dinsdag- en donderdagmiddag kunt u bij  
OOK Samen van 13:30 tot 16:00 uur deelnemen 
aan spelletjes en creatieve activiteiten. 

U hoeft zich niet van tevoren op te geven: loop  
gewoon eens bij ons binnen en doe mee. Onze  
vrijwilligers staan klaar om u hartelijk te ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook op zondag kunt u meedoen met OOK Samen: 
elke eerste en derde zondag van de maand van 
10.30 uur tot 15.30 uur. De kosten voor de zondag 
bedragen € 9,50 dit is inclusief de maaltijd,  
spelletjes doen en deelnemen aan de creatieve  
activiteiten. Speciaal voor OOK Samen rijdt de  
Belbus op deze zondagen ook: informatie en  
reserveren, telefoon: 5717373. 

Natuurlijk kunt u op zondag ook alleen in de  
middag aanschuiven voor een creatieve activiteit of 
een spelletje! (vanaf 13.30 uur) U betaalt dan  
alleen voor de activiteit. (€ 2,50 / € 3,50) 
 

Kosten inclusief koffie/thee: 
•meedoen aan spelletjes € 2,50 
•meedoen aan creatieve activiteiten € 3,50 
•als u eet bij de "Eetclub" of "Kom je OOK eten" 
dan kost meedoen aan OOK Samen slechts € 1,00 !! 
•de eerste keer meedoen is geheel vrijblijvend en 
gratis! 

De zomeruitstapjes komen er weer aan! 

De schilderclub is gezellig en creatief! 

mailto:jolanda@pluspuntzandvoort.nl
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BREICLUB 

 
Breiclub “de breikunstenaars” komt elke  
dinsdagmiddag en donderdagmiddag bij elkaar 
van 14.00 – 16.00 uur.  

Samen breien of haken, samen handwerken, van 
elkaar leren en vooral veel gezelligheid is het 
motto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wol en katoen zijn beschikbaar. De brei- en  
haakwerken worden verkocht en de netto  
opbrengst gaat naar een goed doel. 

Deelname is gratis. Tijdens deze middag wordt 
voor een kopje koffie gezorgd. 

Donderdag 5 oktober is het Vogelhospitaal blij 
gemaakt met een cheque van 300 euro!  

Wilt u de breiclub en het goede doel steunen? 
Loop dan eens binnen bij Pluspunt of de  
Ruilwinkel in Jupiter Plaza en koop een van de 
breiwerken.  

Wilt u ook komen breien of haken? Dat kan  
natuurlijk ook! Kom dan gewoon eens  
binnenlopen bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55, 
proef de sfeer en doe gezellig mee!  

Meer informatie vindt u op de website van OOK 
Zandvoort: www.ookzandvoort.nl 

Gezelligheid staat voorop bij de Breiclub! 

DIGITAAL SPREEKUUR 
Het spreekuur is elke 1e dinsdag van de maand 
van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname is gratis. 

Op dit spreekuur kunt u geholpen worden met alle 
vragen, die u tegenkomt bij het gebruik van PC,  
laptop, tablet, iPad of smartphone. U kunt ook  
advies krijgen bij de aanschaf. Er is een aantal  
vrijwilligers aanwezig om u individueel te helpen. 

Tijdens het spreekuur is er om 10.30 uur een korte 
presentatie rond een specifiek thema.  

 

Dinsdag 1 mei: browsers (Edge) 

 

Het spreekuur is een samenwerking van  
SeniorWeb Haarlem  
en het Cursusbureau van Pluspunt. 

Met alle digitale vragen kunt u terecht. 

http://www.ookzandvoort.nl
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TOON HERMANSGROEP 
Deze groep is voor mensen die te maken hebben 
met kanker. Ervaringen uitwisselen over alles rond 
deze ingrijpende ziekte. 

De groep komt elke 2e vrijdag van de maand bij 
elkaar van 10.30 tot 12.00 uur in de Theo Hilbers 
zaal van Steunpunt OOK Zandvoort. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op  
vrijdag 11 mei. 

Opgave vooraf is prettig, maar niet noodzakelijk. 
Deelname en ook de koffie of thee is gratis. 

 

 
De deelnemers kunnen zelf bepalen over welk  
thema de volgende bijeenkomst gesproken wordt. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn  
praktische zaken als voeding of zwemmen met een 
stoma. Maar ook ervaringen uitwisselen over  
vermoeidheid, angst en onzekerheid kunnen een 
grote steun zijn. Een oncologie verpleegkundige is 
bij de bijeenkomsten aanwezig om de groep te  
begeleiden.  

Iedereen is welkom van  
10.30 tot 12.00 uur in  
Steunpunt OOK Zandvoort  

ALZHEIMER TREFPUNT 
Elke 1e woensdag van de maand wordt er een actueel thema besproken in "het Alzheimer Trefpunt".  
Tevens is er de gelegenheid om informatie te krijgen, vragen te stellen en ervaringen te delen. Het Tref-
punt is een samenwerking van Alzheimer Zuid-Kennemerland, Steunpunt OOK Zandvoort, Amie, Tandem 
en Zorgbalans. 

Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar, de bijeenkomst wordt afgesloten om 21.00 uur. U bent van harte 
welkom, deelname is gratis.  
 
Eerstvolgende bijeenkomst: 2 mei  

Levenseinde  
Het vrijwillig gekozen levenseinde staat sterk in de belangstelling. Als er dementie in het spel is, geeft dit 
extra complicaties. Kan iemand met dementie nog wel zo’n beslissing nemen? En als die wens toch be-
staat, wat kun je dan doen? Aan welke voorwaarden moet je voldoen om het toch mogelijk te maken. We 
nodigen een deskundige uit om ons hierover bij te praten en vragen te beantwoorden.  

Locatie: Pluspunt Flemingstraat 55 

VERWENDAG (EX)KANKERPATIËNTEN 
 

Zet hem vast in uw agenda: de Verwendag (ex)kankerpatiënten is op vrijdag 8 juni 2018! 

OOK Zandvoort organiseert al jaren een "Verwendag (ex)kankerpatiënten". Ook dit jaar weer en wel op 

vrijdag 8 juni van 10.00-14.30 uur. 

Er wordt hard gewerkt aan het programma, binnenkort volgt meer informatie over deze dag. 

Dit jaar gesponsord door Rotary Zandvoort waarvoor alvast veel dank!  
We gaan er dankzij jullie een mooie dag van maken 
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YOGA 
voor mensen met een sociale en/of  
psychische kwetsbaarheid. 

Woensdag van 15.30 uur – 16.30 uur. 
€ 1,- per keer incl. een kopje thee na afloop 

De accenten liggen op rustige bewegingen, 
adem,  meditatie, ontspanning en een fijn 
samen zijn. Je hoeft niet lenig te zijn om 
mee te kunnen doen. 

Trek gemakkelijk zittende kleding aan. Verder hoef 
je niets mee te nemen.  

Nieuwsgierig? Kom gewoon  
eens binnenlopen en doe mee! 

Vitaal Ouder worden 

BELLICON 

Voor een goede conditie, balans en  coördinatie. 
Nu extra voordelig door subsidie van ZonMW! 

Ook als u minder mobiel wordt is het goed om te 
blijven bewegen. OOK Zandvoort wil bewegen op 
een leuke manier stimuleren met Bellicon lessen 
voor senioren.  

Een Bellicon is een mini trampoline waarop  
steunen geplaatst worden zodat ook mensen met 
bijvoorbeeld een rollator aan de lessen kunnen  
deelnemen. Bewegen op een trampoline is een  
uitstekende vorm van beweging: het houd je op 
een gezonde en vrolijke manier actief en het is  
kinderlijk eenvoudig; “bouncen” kan iedereen!  
Het is niet alleen gezond maar ook ontzettend leuk 
om te doen!  

De lessen duren inclusief de koffie/thee pauze een 
uur en worden aangepast naar uw eigen tempo en 

kunnen.  Een ervaren MBVO  docent geeft de les-
sen in een kleine groep zodat iedereen voldoende 
aandacht krijgt. 

Gratis proefles:  
dinsdag 1 mei van 13.00-14.00 uur. 

De overige 5 lessen zijn op dinsdag 8, 15, 22, 29 
mei en 5 juni van 13.00-14.00 uur. 

Kosten: 30,00. Voor nieuwe deelnemers 10,-  
kennismakingskorting. 

CONTACT 

OOK Zandvoort 
Flemingstraat 55 

2041VW Zandvoort 

023-5740355 

info@ookzandvoort.nl 

www.ookzandvoort.nl 

 


