van A tot Z
van Advies tot Zorg
van Assenede tot Zaamslag
van Appeltaart bakken tot Zwemmen
van 0 tot 100 jaar
Advies of zorg nodig?
Onze dienstverlening is breed en
bedoeld voor álle burgers.
Samen met u zoeken wij naar een
antwoord op vragen van A tot Z.
• Heeft u vragen over het opvoeden van
uw kinderen?
• Is boodschappen doen een probleem?
• Zoeken uw kinderen naar een leuke
invulling van hun vrije tijd?
• Loopt de spanning tussen u en uw
partner hoog op?
• Wordt de zorg voor uw zieke moeder
u soms te veel?
• Heeft u moeite met het invullen van
papieren?
• Maakt u zich zorgen over de
vergeetachtigheid van uw partner?
• Kunt u geen wijs worden uit allerlei
regelgevingen?

• Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk?
• Heeft u hulp nodig bij het
huishouden?
• …?
Stel uw vraag! Samen zijn we ‘aan zet’.
We kunnen rekenen op de inzet van heel
wat gemotiveerde sociaal werkers en
vrijwilligers en proberen een oplossing
te zoeken die bij u past.

Van Assenede tot Zaamslag…
Wij zijn actief aan beide kanten van de
grens: Terneuzen, Assenede,
Wachtebeke, Kaprijke en Sint-Laureins.
We werken samen met de Gemeente
Terneuzen door de toegang te verzorgen
tot WMO en jeugdhulp. In de Vlaamse
gemeentes werken we samen met
OCMW’s.

Van appeltaart bakken tot
zwemmen...
Zin in ontspanning? Samen ontdekken
we de mogelijkheden.
aan-z biedt ontspannende, sportieve,
educatieve, culturele en zingevende
activiteiten.
U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan:
• cursussen
• beweeglessen
• kindermiddagen
• culturele en informatieve
activiteiten
• alzheimercafé of geheugenkoor
• open tafel of dorpsrestaurant
• …

Van 0 tot 100 jaar…
Het aanbod van aan-z verschilt per
gemeente en houdt rekening met de
vraag. In de gemeente Terneuzen
werken we voor alle burgers, jong en
oud. In Vlaanderen werken we vooral
voor 55+’ers en kwetsbare personen.

Neem contact op!
We zijn bereikbaar op werkdagen van
8.30 tot 17.00 uur.
Telefoon vanuit Nederland:
0115 – 56 30 15
Telefoon vanuit België: 09 344 36 10
Telefoon Jeugd en Gezin:
0800 – 25 40 115
We hebben een onafhankelijk
vertrouwenspersoon jeugd.
Via e-mail: info@aan-z.eu en
jeugdengezin@aan-z.eu
www.aan-z.eu en
www.jeugdengezinzeeuwsvlaanderen.nl
aan-z gaat zorgvuldig om met uw
privégegevens. Voor meer informatie:
zie folder.

Zin om mee te doen?
Laat het ons weten, samen met u kan
aan-z problemen in de buurt helpen
oplossen of nieuwe initiatieven
vormgeven.

De missie van aan-z
Onze medewerkers verkennen en ondersteunen vragen in het sociale domein.
We ontwikkelen nieuwe ideeën en realiseren creatieve oplossingen.
We ondersteunen individuen en groepen zodat ze bewuste keuzes kunnen maken.

De visie van-z
Voor iedereen die in ons werkgebied woont, is er één toegankelijke organisatie voor
maatschappelijke activiteiten en ondersteuning: aan-z. Wij maken activiteiten, diensten,
vrijwilligerswerk en voorzieningen makkelijker toegankelijk en goed op elkaar afgestemd.
Wij zijn een lerende organisatie, die burgers zelfredzaam wil maken.
V.U.: aan-z, Annik Terryn, Markt 1, 4571 BG Axel

