
Samen sportief, creatief, online,
muzikaal, maar vooral sociaal aan-z!

Welzijnsaanbod januari - juni 2018

V.U.: aan-z, Annik Terryn, Markt 1, 4571 BG Axel 

Wij zoeken u!

Wĳ zĳn op zoek naar:
• mensen die graag Nordic walking

willen uitproberen. Heeft u
interesse in deze leuke sport?
Geef dan een seintje!

• mensen met een passie, die deze
graag willen delen met anderen.
Die passie kan van alles zĳn: van
koken tot taal, van dansen tot
breien, van naaien tot zingen.  

• Heeft u een passie voor biljart?
Elke donderdag (14.00 - 16.00 u.) in
de Vurssche (Axel) organiseert één
van onze vrĳwilligers een
biljartmiddag, ook voor gebruikers
van een rolstoel. Interesse? Neemt
contact op! 

Neem contact op!

Ons aanbod is bedoeld voor iedereen
die inwoner is van de gemeenten
Assenede, Kaprijke, Sint- Laureins,
Terneuzen of Wachtebeke.
We zijn bereikbaar op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur.

Telefoon vanuit Nederland: 
0115 – 56 30 15
Telefoon vanuit België: 09 344 3610

Telefoon Jeugd en Gezin: 
0800 – 25 40 115
We hebben een onafhankelijke
vertrouwenspersoon jeugd.

Via e-mail: info@aan-z.eu en
jeugdengezin@aan-z.eu

Lees verder
www.aan-z.eu en
www.jeugdengezinzeeuwsvlaanderen.nl

van A tot Z
van Advies tot Zorg

van Assenede tot Zaamslag
van Appeltaart bakken tot Zwemmen

van 0 tot 100 jaar

Duik actief het
voorjaar in met aan-z.
Voor ieder wat wils
in deze brochure…

Schrijf snel in! 



Prĳzen en tarieven
De prĳzen en tarieven in deze
brochure zĳn overeengekomen met
de respectieve locaties en (vrĳwillige)
docenten. De prĳzen, locaties en data
kunnen te allen tĳde aangepast
worden, indien nodig. In dat geval
brengen wĳ de deelnemers zo snel
mogelĳk op de hoogte.

Hoeveel lessen?
Het aantal lessen is afhankelĳk van
de cursus waarvoor u zich inschrĳft.
Wanneer er geen concreet aantal
lessen wordt vermeld, mag u ervan
uitgaan dat de lessen starten begin
januari en eindigen in juni. Na
inschrĳving voor een van de
cursussen ontvangt u een
bevestigingsbrief, waarin alle data
vermeld staan.

Personen met een beperking
Al onze cursussen zĳn in principe
voor iedereen toegankelĳk. Maar
vanuit praktisch oogpunt is niet alles
altĳd mogelĳk. Heeft u interesse,
maar is het niet helemaal duidelĳk of
u of een kennis kunnen deelnemen?
Neem dan vrĳblĳvend contact op
vooraleer u zich inschrĳft. Samen
bekĳken we wat de mogelĳkheden
zĳn! 

Activiteiten waarbij dit pictogram
staat, zijn makkelijk toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.

Vervoer
Wilt u zich graag inschrĳven, maar
beschikt u niet over vervoer? Neem
contact op met aan-z en we zoeken
samen naar een oplossing.

Samen ‘aan zet’

Wĳ horen graag van u, want
niemand hoeft er alleen voor te
staan. Onze overtuiging is dat wĳ
samen ‘aan zet’ zĳn. Wĳ willen uw
vragen kennen. Wellicht vinden we
samen het antwoord. 

Neem contact op!
Telefoon: 0115 - 56 30 15
Bereikbaar op werkdagen: van 8.30
tot 17.00 uur.
Of via e-mail: info@aan-z.eu
Volg ons ook ‘live’ op facebook, hier
ontdekt u de nieuwste activiteiten,
wĳzigingen en tips over ons
werkgebied! Neem snel een kĳkje op
facebook.com/wĳzĳnsamenaanz 

Meer weten over wat aan-z te
bieden heeft? Lees verder op onze
website: www.aan-z.eu

Hoe inschrijven?

U kunt zich voor onze cursussen
inschrĳven via onze website:
www.aan-z.eu/activiteiten. U vindt
er een overzicht van alle activiteiten.
Zoek de activiteit op via de link en
volg de instructies om in te schrĳven.
Heeft u geen toegang tot een
computer, of heeft u hulp nodig bĳ
het invullen van uw gegevens?
Neem dan contact met ons op:
• telefonisch op 0032 (0)9 344 36 10

(België) of vanuit Nederland op
0031 (0) 115 563 015

Na inschrĳving ontvangt u thuis een
bevestigingsbrief met de data en
verdere informatie voor de betaling.
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Probeer het samen!

Kom langs tĳdens de startdag van
uw favoriete cursus en zie wat de
lessen precies inhouden. Zo kunt u
proeven van de cursus en wordt het
makkelĳker om te beslissen of u zich
al dan niet wilt inschrĳven.
Enkel voor de digitale lessen, de
kook- en de taallessen is het
belangrĳk om vooraf even gratis aan
te melden via 
administratie@aan-z.eu. 

Leefstijlmakelaar
Als uw huisarts,
praktĳkondersteuner, diëtist of
fysiotherapeut u adviseert om
regelmatig te bewegen, kan de
leefstĳlmakelaar helpen om het
samen aan te pakken. De
ondersteuning van de
leefstĳlmakelaar is afgestemd op wat

u kunt en wilt, en wat u leuk vindt!
Dit kan in groepsverband zĳn,
individueel of met een maatje. We
zoeken oplossingen bĳ u in de buurt.
De leefstĳlmakelaar gaat mee om
kennis te maken bĳ nieuwe
activiteiten en blĳft een jaar
beschikbaar voor advies en coaching.

Lokale verenigingen
aan-z werkt samen met verschillende
ouderenvereningingen in de
verschillende werkgebieden. Deze
SWO’s creeëren met onze steun een
eigen aanbod. Dit gaat van
hobbynamiddagen (kaarten,
handwerken, sjoelen...) tot sportieve
activiteiten zoals wandelen of fietsen.
Ook over dit aanbod kunt u bĳ ons
informatie krĳgen.

Hopelĳk tot op een van onze
cursussen!

Het hele jaar door verzorgt aan-z
een mooi aanbod aan cursussen.
De onderwerpen variëren – zoals
onze slogan verklapt – van A tot Z:
van Aerobics tot Zitdans, van
Appeltaart bakken tot Zwemmen...
aan-z wil alle burgers motiveren
om aan leuke activiteiten deel te
nemen. Wĳ willen iedereen kansen
bieden om zich te ontplooien,
nieuwe vaardigheden te
ontwikkelen en nieuwe contacten
te leggen. Onze cursussen bieden
dan ook voor elk wat wils!

Het welzĳnsaanbod van aan-z
is geschikt voor iedereen die

iets wil doen op sportief,
creatief, muzikaal of sociaal
vlak. We vertrekken altĳd
vanuit de eigen mogelĳkheden
van de deelnemers. Twĳfelt u of
u aan een cursus kunt
deelnemen? Neem contact met
ons op en we vinden samen een
oplossing!

Duik vooral eens in ons
aanbod, en ontdek wat er
allemaal te doen is.

Aarzel niet om het ook aan te
bevelen bĳ familie, vrienden of
buren!

Aan alle actieve burgers van
Assenede, Kaprĳke, Sint-Laureins,
Terneuzen en Wachtebeke
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• Maandag | start 08/01 | 10.45 -
11.30 u. | Ter Walle, Biervliet | € 9,05
p.m.

• Maandag | start 08/01 | 13.00 -
14.00 u. | Gregoriuscentrum, Axel |
€ 9,05 p.m.

• Dinsdag | start 09/01 | 13.00 -
14.00 u. | ’t Kaaike, Zuiddorpe |
€ 9,05 p.m.

• Dinsdag | start 09/01 | 13.45 -
14.45 u. | De Vlasschaard, Koewacht |
€ 9,05 p.m. 

Multi Sport 
In deze cursus staat een brede waaier
aan sporten centraal. Elke week
duiken we in een andere discipline.

We starten de les met de
belangrĳkste technieken van die
sport. Leuk en zeer gevarieerd!
• Woensdag | start 10/01 | 14.00 -

15.00 u. | De Vlaswiek, Koewacht |
€ 14,50 p.m.

• Donderdag | start 11/01 | 9.30 -
10.30 u. | Vliegende Vaart,
Terneuzen | € 14,50 p.m.

• Vrĳdag | start 12/01 | 16.00 -
17.00 u. | Gymlokaal Philippine |
€ 14,50 p.m.

Sociaal Vitaal: meer dan
bewegen alleen
Met Sociaal Vitaal versterkt u uw
gezondheid, weerbaarheid en sociaal

Samen SPORTIEF aan-z

Een goede gezondheid is belangrĳk.
Bewegen biedt heel wat lichamelĳke
en geestelĳke voordelen, ook voor
wie een dagje ouder wordt of een
drukke agenda heeft. Het zorgt
ervoor dat u een goede basis creëert
voor een sterker en steviger lichaam.
Dit zorgt er op zĳn beurt voor dat u
langer zelfstandig kunt blĳven en het
verhoogt de kwaliteit van uw leven.

Bewegen op maat 
Heeft u niet veel ervaring met
bewegen, maar wel veel zin om
hierin verandering te brengen? Heeft
u last van fysieke kwaaltjes,
waardoor het gewone aanbod niet op
uw maat is? Kom dan eens proeven
van onze aangepaste beweeglessen!
Op een rustig niveau leert u hoe u
het best beweegt, zonder het lichaam
te overbelasten.
• Vrĳdag | start 12/01 | 14.00 -

15.00 u. | Vliegende Vaart,
Terneuzen | € 13,90 p.m.

Aerobics
Aerobics is een actieve vorm van
lichaamsbeweging, waarbĳ ritmische
oefeningen gecombineerd worden
met rekken, strekken en
krachttraining. Het doel is om zowel
kracht, flexibiliteit als coördinatie te
verbeteren.

• Dinsdag | start 09/01 | 13.30 -
14.30 u. | Gregoriuscentrum, Axel |
€ 11,10 p.m.

Body gym
Body gym is een afwisselende
activiteit. De docent zoekt zelf
muziek en oefeningen bĳ elkaar en
maakt er leuke en uitdagende lessen
van.
• Maandag | start 08/01 | 9.40 -

10.40 u. | Gymzaal ’t Geuzennest,
Biervliet | € 13,90 p.m.

Gevarieerd bewegen
Samen bewegen, maar toch iedereen
op zĳn eigen tempo. We starten met
een lichte opwarming op muziek.
Daarna volgen oefeningen voor
benen, buik, schouders … De
oefeningen worden zittend of staand
uitgevoerd. We sluiten de les af met
een cooldown. Het plezier in
bewegen staat op de eerste plaats. 
• Maandag | start 08/01 | 10.00 -

11.00 u. | LDC De Piramide,
Assenede | € 14,50 p.m.

Gym
Gevarieerde beweegoefeningen voor
alle spieren in het lichaam, en dit
zowel met als zonder gymattributen.
De oefeningen worden afwisselend
zittend en staand uitgevoerd.
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Tai chi
Tai chi is een bewegingsleer
waardoor u rustiger wordt, beter
ontspant en beter in evenwicht blĳft.
Bĳ dagelĳks oefenen levert tai chi een
aantal bĳzondere voordelen op: de
gewrichten worden soepeler, de
houding wordt meer ontspannen, de
ademhaling verbetert, men komt
meer in balans en het risico op vallen
wordt kleiner. Enige mobiliteit is
voor deze cursus noodzakelĳk.

Voor beginners:
• Maandag | start 08/01 | 14.15 -

15.15 u. | De Statie, Sas van Gent |
€ 17,75 p.m.

• Donderdag | start 11/01 | 13.30 -
14.30 u. | Het Rivierenhuis,
Terneuzen | € 17,75 p.m

Voor gevorderden:
• Maandag | start 08/01 | 13.15 -

14.15 u | De Statie, Sas van Gent |
€ 17,75 p.m.

• Dinsdag | start 09/01 | 10.30 -
11.30 u. | De Kameleon, Terneuzen |
€ 17,75 p.m.

• Donderdag | start 11/01 | 14.30 -
16.00 u. | Het Rivierenhuis,
Terneuzen | € 26,60 p.m.

• Vrĳdag | start 12/01 | 9.30 -
11.00 u. | Dorpshuis, Biervliet |
€ 26,60 p.m.

contact. U krĳgt de vaardigheden
aangereikt om weer vitaal in het
leven te staan.
Wilt u meer gaan bewegen? En meer
mensen uit uw buurt ontmoeten?
Kom dan zeker eens langs.
De beweegoefeningen worden rustig
opgebouwd en zĳn voor iedereen
uitvoerbaar. Blĳf soepel en fit zodat u
de dingen kunt blĳven doen die u
leuk vindt!
• Woensdag | start 10/01 | 9.00 -

10.15 u. | De Veste, Terneuzen |
€ 7,55 p.m.

• Woensdag | start 10/01 | 10.30 -
11.45 u. | Opgelet: nieuwe locatie!
Bachten Dieke, Terneuzen | € 7,55
p.m.

Wandelgroep
Heeft u zin om één keer per week
samen met andere mensen te gaan
wandelen? Na een lekkere kop koffie
vertrekt de groep onder begeleiding
van vrĳwilligers voor een wandeling
van een halfuur tot een uur. Ook
rolstoelgebruikers kunnen
deelnemen. Interesse? Neem even
contact op met aan-z, dan zorgen wĳ
dat u de startlocatie kent!
• Dinsdag | start 09/01 | 10 u. |

De Halle, Axel | gratis
• Donderdag | start 11/09 | 9.30 u. |

De Veste, Terneuzen | gratis 

Actieve scootmobieltocht (Nieuw!)
Herfst, winter, lente of zomer: elk
seizoen zorgt voor mooie taferelen
om te gaan wandelen. Dit is soms
niet gemakkelĳk voor mensen die
kampen met een lichamelĳke
beperking, maar met een scootmobiel
kan men actief van de natuur
genieten. aan-z wil u daar graag in
stimuleren en organiseert elk seizoen
een groepstocht van ongeveer 25 km,
telkens in een ander gebied in
Terneuzen. Er is ook altĳd een leuke
bĳkomende activiteit. Een
scootmobiel is in principe een
vereiste, maar fietsen mag ook.
• Vrĳdag | 15/12, 16/03 en 17/08 |

13.30 u. | Ter Schorre, Terneuzen |
€ 3,00

Yoga
In de lessen brengen we lichaam en
geest met elkaar in evenwicht. Wie
yoga beoefent wordt geleidelĳk aan
soepeler. In deze cursus leert u
geconcentreerd te bewegen en al
voelend de grenzen van uw lichaam
op te zoeken en zelfs te verleggen. 
• Dinsdag | start 09/01 | 13.00 -

14.20 u. | De Halle, Axel | € 21,85
p.m.
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Tai chi qi gong
Voor volwassenen die nog geen
ervaring hebben met tai chi, en voor
mensen met een chronische
aandoening of beperking. Er worden
vooral losse qi gong-oefeningen
aangeleerd, zoals ademhalings- en
ontspanningsoefeningen (ook
zittend).

Voor beginners en mensen met
chronische aandoening:
• Donderdag | start 11/01 | 14.30 -

15.30 u. | Het Rivierenhuis,
Terneuzen | € 17,75 p.m.

Voor half-gevorderden 
• Maandag | start 08/01 | 13.15 -

14.15 u. | De Statie, Sas van Gent |
€ 17,75 p.m.

• Maandag | start 08/01 | 15.00 -
16.00 u. | De Halle, Axel | € 17,75
p.m.

• Maandag | start 08/01 | 18.00 -
19.00 u. | Het Rivierenhuis,
Terneuzen | € 17,75 p.m.

• Vrĳdag | start 12/01 | 11.00 -
12.00 u. | Dorpshuis Biervliet |
€ 17,75 p.m.

Voor gevorderden: 
• Donderdag | start 11/01 | 13.30 -

14.30 u. | Het Rivierenhuis,
Terneuzen | € 17,75 p.m.

Overrompeld door het aantal Tai chi-
lessen? Wĳ helpen u graag om te
bepalen in welke groep u het
meeste voordeel kunt halen. Wilt u
gedetailleerdere informatie, kĳk dan
even op de website of bel ons!

Samen DANSEND aan-z

Nia-dans
Nia is een unieke combinatie van
dansvormen, krĳgskunst (o.a. tai chi)
en lichaamsbewustzĳn (o.a.
yoga), waarbĳ vrĳ bewegen een
belangrĳk onderdeel is. Iedereen
beweegt op de manier van zĳn of
haar unieke lichaam. Een les bestaat
uit een opwarming, een hoogtepunt
en afbouwen tot rust, telkens op
verschillende ritmische
muziekstĳlen. Het dansen gebeurt op
blote voeten waardoor de
deelnemers bewuster leren bewegen.
• Dinsdag | start 09/01 | 15.00 -

16.00 u. | De Halle, Axel | € 17,75
p.m.

Inschrijven? 

www.aan-z.eu/activiteiten

0032 (0)9 344 36 10
(België)

0031 (0) 115 563 015
(Nederland)
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uitgevoerd, op verschillende
muzieksoorten. Zitdansen is vooral
samen zĳn, samen bewegen en
samen plezier maken!
• Opgelet: wĳziging dag! Dinsdag |

start 16/01 | 9.00 – 10.30 u. | De
Veste, Terneuzen | € 13,05 p.m.

Mindful-dans
Mindful-dans is een ontspannende,
helende dansstĳl. Mensen van alle
leeftĳden kunnen hieraan meedoen
en er is geen danservaring vereist. De
meditatieve dansen zĳn vaak rustig
en ingetogen, andere dansen zĳn
veeleer vrolĳk en uitbundig, vaak op
volksmuziek. We dansen in een kring
en de danspassen worden
voortdurend herhaald, als in een
mantra.
• Vrĳdag | 12/01, 09/02, 09/03, 06/04,

18/05, 08/06 | 13.30 - 15.30 u. |
Gregoriuscentrum, Axel | € 19,20
(voor 6 bĳeenkomsten).

Samen ONLINE aan-z

De wereld van computers,
smartphones, tablets en dergelĳke
evolueert zeer snel. Om iedereen de
beste kansen te geven in deze
informatiemaatschappĳ organiseert
aan-z diverse activiteiten. We helpen
u om veiliger en sterker te staan in de
digitale wereld.

Knoppenspreekuur: tips voor
apparaten met toetsen
Hier kunt u gratis terecht met
uiteenlopende vragen over toestellen
met toetsen. Kom langs op een van
onze locaties en breng uw toestel
mee.
• 3e donderdag | 10.00 - 12.00 u. |

LDC De Piramide, Assenede | gratis
• 2e woensdag | 10.00 - 12.00 u. |

Gezondheidscentrum Axel | gratis
• 3e donderdag | 13.00 - 15.00 u. |

De Veste, Terneuzen | gratis

Leren werken met de tablet of
iPad
Heeft u een tablet? Of u bent van
plan er een te kopen? Via aan-z
bieden we twee ondersteunende
cursussen aan: een begin– en een
vervolgcursus. Gelieve uw eigen
toestel mee te brengen naar de les.
Geef bĳ inschrĳving door over welk
toestel u beschikt.
In de beginnerscursus leert u dit bĳ:
• Kennismaken met verschillende

functies en het installeren van apps
• Verbinding maken met wifi of

mobiele data (3G, 4G)
• Snel surfen, e-mailen, whatsappen,

Facebook gebruiken

• Woensdag | start 10/01 | De Halle,
Axel | 6 lessen | € 45,00

Koppeldansen gecombineerd met
solodansen
Dansen biedt de gelegenheid om op
een ontspannen manier in beweging
te blĳven. Dansen is een activiteit
voor zowel dames als heren. Een
vaste danspartner is niet vereist,
ervaring is wel nodig!
• Dinsdag | start 09/01 | 14.00 -

17.00 u. | LDC De Piramide,
Assenede | € 12,10 p.m.

• Vrĳdag | start 05/01 | 9.45 -
11.15 u. | De Vlasschaard, Koewacht |
€ 13,35 p.m.

Solodans voor gevorderden
Solodansen doet u in groepsverband.
Samen leert u leuke dansen op
verschillende muziekstĳlen.
• Maandag | start 15/01 | 13.30 -

16.00 u. | Gemeenschapscentrum de
Kirke, Westdorpe | € 12,10 p.m.

• Donderdag | start 18/01 | 14.00 -
16.30 u. | De Halle, Axel | € 10,95
p.m.

Zitdans
Voor iedereen die van muziek houdt
en die wil bewegen op een stoel. De
dansen worden zittend in een kring
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Dankzĳ deze cursus maakt u vlot
gebruik van diverse e-services, die u
helpen om veilig en vlot uw digitale
leven te leiden. 
U dient al vertrouwd te zĳn met het
basisgebruik van een computer en
het internet.
Omdat meerdere onderwerpen
privacygevoelig zĳn, is het sterk aan
te raden uw eigen laptop mee te
nemen (minimum Windows 8).
Indien dit niet lukt, gelieve dit te
vermelden bĳ inschrĳving. 
• Vrĳdag | start 20/04 | 13.30 -

16.15 u. | LDC De Piramide,
Assenede | 5 lessen | € 35,00

Android vervolg & sociale media
apps op tablet/smartphone
Deze cursus is bestemd voor wie
meer wil doen met een Android
toestel en mediawĳs aan de slag wil
met sociale media. Enerzĳds leert u
uw toestel optimaal te gebruiken en
te beveiligen (denk maar aan apps en
bestanden beheren, batterĳ besparen,
toegang beveiligingen, opschonen
van uw toestel, reservekopie van
gegevens maken …). Anderzĳds leert
u op een verantwoorde manier actief
deel te nemen aan het digitale sociale
leven via netwerkapps zoals
Facebook, Pinterest ... 

In de vervolgcursussen leren we
volgende zaken aan:
• Herinneringen maken met foto’s,

video en muziek toevoegen
• Apps zoals internetbankieren,

fietsroutes, buienradar en de krant

• Woensdag | start 07/03 | De Halle,
Axel | 6 lessen | € 45,00

Opfriscursus Windows 10
Hebt u ervaring met de vorige
versies van Windows, maar bent u bĳ
Windows 10 niet meer mee? In deze
cursus maakt u kennis met de
belangrĳkste onderdelen. U leert
mappen en bestanden te beheren en
te werken met apps (programma’s),
internet en e-mail. In deze
lessenreeks leert u ook bĳ over
onderhoud en veiligheid van uw
computer. 
Basiservaring met Windows is
vereist. Gelieve uw eigen laptop mee
te brengen naar de les. 
• Dinsdag | start 09/01 | De Halle,

Axel | 8 lessen | € 60,00

Eenvoudige fotobewerking
Digitale afbeeldingen kan men
gemakkelĳk bewerken via de
computer. GIMP is grafische
software, die prima werkt als een
gratis alternatief voor het prĳzige
Adobe Photoshop.

Tĳdens de cursus leert u deze
software installeren en gebruiken.
U ziet hoe u de kwaliteit van digitale
afbeeldingen kunt verbeteren en hoe
u uw eigen fotocreaties kunt maken.
Denk maar aan wenskaarten, een
collage, een affiche… 
Allerhande zaken komen aan bod,
zoals afbeeldingen bewerken
(grootte, uit- of bĳsnĳden, draaien,
spiegelen) maar ook afbeeldingen
selecteren, werken met lagen, tekst
toevoegen…
Een goede basiservaring met
computer en internet is vereist.
Gelieve uw eigen laptop mee te
brengen met minimaal Windows 8.
Indien dit niet lukt, gelieve dit te
vermelden bĳ inschrĳving.
• Vrĳdag | start 09/02 | 9.00 -

12.05 u. | LDC De Piramide,
Assenede | 15 lessen | € 95,00

Korte cursus Digitale burgerzaken
(België)
Hoe vlot bent u met online
burgerdiensten, e-ID, digitale
handtekening en chatdiensten? Wilt
u ook veilig online kopen, online
betalen en online bankieren? Hoorde
u al van een online community,
online plannen en online vertalen?
Deze cursus is bestemd voor wie
zelfzeker wil worden in het gebruik
van digitale diensten op het internet.
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Ook google komt aan bod met
allerlei applicaties (foto’s, vertalen,
opslagruimte …).
U dient vertrouwd te zĳn met het
basisgebruik van een Android tablet
en internet. Gelieve uw eigen toestel
opgeladen mee te brengen naar de
les.
• Maandag | start 05/02 | 13.30 -

16.35 u. | LDC De Piramide,
Assenede | 15 lessen | € 95,00

Aan de slag met de gps
Kent u ook mensen die gefascineerd
zĳn door het kleine scherm op hun
fiets of in hun hand? Dankzĳ de gps
(Global Positioning System) bent u
niet meer beperkt tot de klassieke
knooppunten en routes in de
Vlaamse en Nederlandse landelĳke
gebieden. In deze korte opleiding
maken wĳ u wegwĳs in het gebruik
van de gps en de vele mogelĳkheden
van uw toestel. 
Voor deze cursus moet u over een
gps-toestel beschikken dat geschikt is
voor wandelen of fietsen. Geef bĳ
inschrĳving door over welk toestel u
beschikt (merk en type).
U dient ook vertrouwd zĳn met het
basisgebruik van een computer en
internet. Gelieve uw eigen laptop
mee te brengen naar de les.
• Donderdag | start 22/02 | 13.30 -

16.35 u. | LDC De Piramide,
Assenede | 3 lessen | € 20,00

Samen MUZIKAAL aan-z

Seniorenkoor
We nemen een groot arsenaal aan
oude en nieuwe liedjes onder de
loep. Onder leiding van een
enthousiaste dirigent werken we aan
een klankkleurig koor!
Hou in maart zeker onze Facebook of
website in de gaten, want dan bestaat
het koor 40 jaar. Benieuwd hoe men
dit zal vieren!
• Dinsdag | start 09/01 | 15.00 -

16.00 u. | De Vlasschaard, Koewacht |
€ 8,60 p.m.

Het geheugenkoor
Zanggroep voor mensen met
beginnende dementie of
geheugenklachten, hun partners
en/of mantelzorgers. Samen met een
accordeonist zingen we klassiekers
van vroeger en nu!
• Donderdag | 11/01, 08/02, 08/03,

12/04, 10/05, 14/06 | 14.30 -
16.00 u. | LDC De Piramide | € 2,00
(incl. koffie en liedjesmap)

Samen CULINAIR aan-z

Kunt u al koken, maar wilt u graag
nog meer kookgeheimen ontdekken?
Dan is deze themacursus echt iets
voor u. Iedere bĳeenkomst staat een
ander thema centraal. Nieuwe
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Samen MEERTALIG aan-z

Bĳ ons kunt u Nederlands, Frans,
Engels of Spaans leren, hetzĳ vanaf
nul, hetzĳ om uw bestaande kennis
op te frissen en te onderhouden. In
onze lessen staat het praktisch
taalgebruik voorop. We leren ons in
een vreemde taal verstaanbaar te
maken en we trainen ons geheugen.

Frans – basiscursus
Elke taal is een nieuwe wereld,
wordt weleens gezegd. Dus: als u
een nieuwe taal leert, gaat er een
nieuwe wereld voor u open! De
Franse les voor beginners is vorig
najaar van start gegaan met de eerste
basis. Hebt u al een kleine
basiskennis? Sluit dan gerust aan bĳ
deze groep. Dit voorjaar bouwen we
verder op de cursus met thema’s als
winkelen, werk & studie,
gezondheid, activiteiten in huis, vrĳe
tĳd en dienstverlening.
• Maandag | start 08/01 | 9.30 -

11.00 u. | De Triangel, Terneuzen |
€ 33,30 | 9 bĳeenkomsten

Engels, Frans en Spaans -
vervolgcursussen
Voor iedereen die zich verder wil
bekwamen in de Franse, Engelse of
Spaanse taal en die al over
basiskennis beschikt. Dit zĳn geen

nieuwe groepen, de deelnemers zĳn
al een tĳdje bezig.
Materiaal: in de meeste groepen
wordt met een handboek gewerkt.
Dit kunt u via de docent aanschaffen.
Deze kosten komen bovenop de
cursusprĳs.

Engels - vervolgcursus
• Dinsdag | 04/10 | 10.00 - 11.30 u. |

De Triangel, Terneuzen | € 55,50 |
15 lessen

• Woensdag | 07/02 | 9.00 - 11.30 u. |
LDC De Piramide, Assenede | € 95,00 

Frans - vervolgcursus
• Dinsdag | 09/01 | 9.30 - 11.00 u. |

LDC De Piramide, Assenede |
€ 55,50 | 15 lessen

• Donderdag | 11/01 | 13.30 -
15.00 u. | De Statie, Sas van Gent |
€ 55,50 | 15 lessen

Spaans - vervolgcursus
• Maandag | 23/10 | 9.30 - 11.00 u. |

Oudelandse Hoeve, Terneuzen |
€ 55,50 | 15 lessen

smaken, nieuwe gerechten. Aan het
einde van elke les proeft u met z’n
allen wat er samen is gekookt.
Lekker en gezellig!
                                                          
Themakoken voor vrouwen of
mannen
• Dinsdag (2x/maand) | 16/01, 30/01,

13/02, 27/02, 13/03, 27/03 | 17.30 -
20.30 u. | LDC De Piramide,
Assenede | € 24,90 (excl.
ingrediënten) | mannen

• Dinsdag (2x/maand) | 23/01, 06/02,
20/02, 06/03, 20/03, 03/04 | 18.30 -
21.30 u. | LDC De Piramide,
Assenede | € 24,90 (excl.
ingrediënten) | vrouwen

Samen CREATIEF aan-z

Tekenen en schilderen
Voor mensen mét en zonder
tekenervaring. In deze cursus is alles
mogelĳk: schilderen met waterverf
(aquarelleren), olieverf of acryl.
Materiaal: een groot schilderblok en
potloden.
• Dinsdag | start 09/01 | 9.30 -

12.30 u. | Toonbeeld, Terneuzen |
€ 14,40 p.m.
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Inlooppunten aan-z 

Op verschillende plaatsen verzorgt
aan-z inlooppunten voor de
inwoners van de gemeente
Terneuzen.
U kunt vrĳblĳvend een bezoek
brengen aan een van onze
inlooppunten. We luisteren,
adviseren en waar mogelĳk zetten
we samen verdere stappen.
U kunt hier bĳvoorbeeld terecht voor
informatie en advies op het gebied
van welzĳn, vrĳetĳdsbesteding,
vrĳwilligerswerk, wmo en alle
overige diensten die aan-z te bieden
heeft. Maar u bent ook welkom voor
een vrĳblĳvend praatje of om
mensen te ontmoeten bĳ een kopje
koffie. Heeft u een leuk idee voor uw
wĳk/woonplaats of ervaart u een
probleem, dan denken we graag met
u mee over de uitvoering of een
oplossing.
Neem een kĳkje op de website van
aan-z voor een overzicht van de
locaties. Geen computer? Bel ons op
en ontdek waar aan-z zĳn deuren
opent in uw wĳk. Wees welkom!

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over een cursus?
Kom dan gewoon naar de gratis
eerste probeerles, of stel uw vraag
via het contactformulier op onze
website, of per e-mail aan
administratie@aan-z.eu

Heeft u onze brochure doorbladerd
maar nog niet gevonden wat u
zoekt? Stel dan uw vraag en samen
bekĳken we de mogelĳkheden en
misschien organiseren we dit
voorjaar nog een nieuwe leuke
cursus of activiteit.
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Locaties en adressen

Assenede
LDC De Piramide, Moestuinstraat 22

Axel
De Halle, Rooseveltlaan 1/A
Gregoriuscentrum, Walstraat 37
Gezondheidscentrum Axel, De Ruyterstraat 1-11

Terneuzen
Bibliotheek Terneuzen, Oostkant 1
Toonbeeld, Bellamystraat 26a
Oudelandse hoeve, Edvard Grieghof 113
De Veste, Oostelĳk Bolwerk 22
De Vliegende Vaart, Vliegende Vaart 1
De Triangel, Korte Kerkstraat 26
Bachten Dieke, Koninginnelaan 2 

Sas van Gent
De Statie, Canadalaan 2 

Biervliet
Dorpshuis, Hoogstraat 2
Gymzaal ’t Geuzennest, Braakmanlaan 14A
Annelot Ter Walle, Ter Wallestraat 7

Koewacht
De Vlasschaard, Nieuwsstraat 98

Westdorpe
De Kirke, Graafjansdĳk A190
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Vrijwilligerswerk binnen
aan-z

aan-z is altijd op zoek naar
vrijwilligers. Wij bieden
verschillende mogelijkheden tot
vrijwilligerswerk, naargelang uw
eigen interesses, ervaringen,
capaciteiten en kennis. Zo zijn we
steeds op zoek naar nieuwe
vrijwilligers, die...
• eens binnenlopen bij mensen,

bijvoorbeeld om een warme
maaltijd uit te delen;

• graag autorijden en mensen willen
vervoeren naar de dokter, naar een
afspraak bij vrienden, de kapper,
de winkel;

• graag klussen en bereid zijn om bij
mensen thuis karweitjes op te
knappen, zoals een slepende
kastdeur herstellen, een kapstok
ophangen…;

• groene vingers hebben en bereid
zijn om bij ouderen het gras te
maaien, de heg te snoeien…;

• sterk zijn met papieren en
administratie en ouderen willen
helpen bij het lezen en begrijpen
van brieven, het bijhouden van de
administratie…;

• af en toe willen binnenlopen bij
ouderen die moeilijk het huis uit
kunnen en daardoor behoefte
hebben aan wat sociaal contact.

De taken waarvoor een vrijwilliger
ingezet wordt, sluiten aan bij de
wensen, de levenservaring,
capaciteiten en interesses van de
vrijwilliger. Persoonlijk initiatief en
eigen verantwoordelijkheid worden
zeer gewaardeerd. De begeleiding is
zoveel mogelijk ondersteunend en
coachend. 

Interesse? Neem contact met ons op
want samen zijn we aan-z!
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