
De grote glimlach route
vrijdag 20 mei 

van 13.00 - 16.00 uur
een route langs 5 ontmoetingslocaties in Zandvoort

met om 16.00 uur een groot 

FEEST!
op het plein bij de Blauwe Tram



Nieuwsgierig waar en wie je allemaal kan ontmoeten?
 

Tussen 13.00 en 16.00 uur kun je snuffelen, 
kijken en mee doen bij: 

De Zandstroom, De Bibliotheek, Juttershart, de Ruilwinkel & De Blauwe Tram. 
Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. 

+
Om 16.00 is het slotfeest op het plein met een hapje drankje en muziek. 

Dit feest wordt door de Burgemeester geopend.
We kijken ernaar uit om je te mogen verwelkomen.  

 
Vergeet niet om op elke locatie de stempelkaart in te vullen: bij inlevering van deze

kaart ontvang je bij het slotfeest 2 consumpties en een hapje. 
 

Vervoer:
De Belbus brengt en haalt je tussen 12.00 uur en 18.00 uur gratis naar De

Zandstroom, De Bibliotheek, Juttershart en De Blauwe Tram. 
Wel graag even vooraf reserveren tel: 5717373.  

+
Tussen de locaties rijdt een bus van Kennemerhart de hele middag rond waarbij je

gratis op en af kan stappen. 
 
 

De Blauwe Tram (Louis Davidscarré 1)  
 

Proeven en ontmoeten bij Pluspunt in De Blauwe Tram:
13.00 – 13.30 uur --------------Dans met Anita Daane-------------------- Grote zaal  

13.45 – 14.15 uur-----------------Muziek Luisteren--------------------Grote zaal  
 13.00 – 14.15 uur--------Workshop "Ontspannen voor mantelzorgers"-------Bovenzaal   

 14.30 tot 15.45 uur-----Poëzie met Theo Chin Sue------Bibliotheek   
 

14.30 – 15.45 uur:
Biljarten en klaverjassen met de Seniorenvereniging – Grote zaal  

Proeven van schilderen met kunstenaar Billy – Grote zaal  
Fiets-labyrinth – Grote zaal  

 
14.30 tot 15.45 uur:

Actieve workshop dementie vriendelijke samenleving. 
 

Aanmelden vooraf is prettig maar niet noodzakelijk op 023-3040700 



Juttershart (Burgemeester Nawijnlaan 102A)
 

Oppeppers locatie Juttershart opent tijdens de grote glimlach route zijn deuren
speciaal voor jou. 

 
Wij zijn een fijne ontmoetingsplek bekent om zijn gezellige losse en sociale sfeer. We

zijn er voor nog vitale ouderen voor wie contact maken niet (meer zo)
vanzelfsprekend is en voor ouderen met een bepaalde vorm van kwetsbaarheid

zoals dementie of parkinson. Wij zijn getraind in het creëren van een veilige
groepssfeer waarin iedereen zich welkom, veilig en gehoord voelt. 

Een sfeer waarin onderling contact ook wordt gestimuleerd. 
 
 

Tijdens de open-middag nodigen wij je graag uit om tussen 13:00 en 15:30 uur 
langs te komen.  

 
U kunt actief meedoen met 2 workshops: 

Het schilderen van een "Blije Kei". 
“Kunst zie je samen, er is altijd iets te vinden".  

 
 
 
 
 
 
 

De Zandstroom (Thorbeckestraat 13)
 

De club van de glimlach rolt speciaal voor jou de rode loper uit! 
Kom jij ook sfeer proeven? Het is een unieke kans en je gaat gegarandeerd blij 

de deur weer uit. 
 

Ontmoetingscentrum De Zandstroom van Zorgbalans werkt al bijna tien jaar
zonder protocollen en hokjes intensief samen met kunstenaars, muzikanten,

dansers, vertellers, dichters en andere improviserende, leuke & losse creatieve
geesten.  

 
Alles draait om het clubgevoel, het erbij horen, mee blijven doen met het leven in
grote saamhorigheid, van betekenis zijn en zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.
Ook mensen die nooit van clubs gehouden hebben, gaan overstag. Het is iedere
dag weer ontroerend om te zien hoe groot het plezier en de blijdschap is van de

clubleden bij onze taal-van-het-hart menslievende benadering. 
 

Tijdens deze open-middag komen alle zintuigen aan bod. 
 

Komt dat zien, horen, proeven en vooral zelf ervaren en glimlach met ons mee. 
Van 13.00 uur tot 15.30 uur. Aanmelden is niet nodig. 

 
 



FEEST!
De Grote Glimlach-route SLOTFEEST van 16:00 – 18:00 uur.

Louis Davids Carre plein voor De Blauwe Tram.
 

Opening door burgemeester David Moolenburgh.
 

Het nieuw geschreven lied: ‘Samen in Zandvoort’ gaan we samen zingen.
Er is ontzettend veel te beleven voor iedereen.

 
En andere leuke optredens en acts.

 
Deelnemers van de route kunnen hun stempelkaart inleveren en 

krijgen muntjes voor een hapje en een drankje. 
 

IEDEREEN IS WELKOM
 

Ruilwinkel van Sinkel (Haltestraat)
 

Kom een kopje thee drinken in deze gezellige Winkel van Sinkel. Hier vindt u
altijd wel iets van uw gading. Niks te ruilen? Geen probleem, alles is tegen een

klein prijsje te koop.
 U bent van hart welkom!

 


