
Aquajogging
11.00 - 11.45 uur | De Vliegende Vaart, Terneuzen | gratis
Een sociale en sportieve training waarbij u in het water loopt met
behulp van een wet belt. Nadien wordt gezellig nagepraat. Meld u
voor 22 september aan bij aan-z: info@aan-z.eu of 0115-563015.

Kom op de soep!
12.00 - 14.00 uur | De Halle, Axel | €2,- (per pin)
12.00 - 14.00 uur | Sint Albert, Sas van Gent | €2,- (per pin)
Samen eten is gezelliger dan alleen. Op het menu staat snert met
pannenkoeken (Axel) / wafels (Sas van Gent). Eet u mee? Meld u voor
22 september aan bij aan-z: info@aan-z.eu of 0115-563015.

Mannenpraat
13.30 uur | Bibliotheek, Terneuzen | gratis
U bent man. U werkt nog. Of niet meer. U woont misschien alleen,
bent gescheiden of weduwnaar? Levenservaring zat. U kunt veel
verhalen vertellen. Maar aan wie dan? U zit misschien vaak alleen
thuis en u heeft zin om iets te ondernemen. Wat zou u leuk vinden?
Deze middag gaan we hierover in gesprek. Komt u ook? Meld u voor
22 september aan bij aan-z: info@aan-z.eu of 0115-563015.

Toernooi koersbal
13.30 - 16.00 uur | Het Kaaike, Zuiddorpe | gratis
Koersbal lijkt op jeu de boules. De ballen hebben een afwijking naar
links of rechts, wat koersbal een uitdagend spel maakt. U leert het
spel snel. Komt u ook een gooi wagen? Aanmelden mag bij Theo van
Esbroek (thesbroek@zeelandnet.nl) en/of Maurice Scholter
(mejmscholter@gmail.com) van KBO/PCOB, maar is niet verplicht.

H en A modeshow
14.00 uur | De Blide, Terneuzen | €4,-
Op zoek naar een nieuwe outfit? Tijdens de modeshow wordt de
collectie van H en A mode getoond. Meld u voor 22 september aan bij
SVRZ: anique.van.den.berg@svrz.nl of 088-8873900.

Lezing 'Blijer leven kun je leren'
19.15 - 21.30 uur | Bibliotheek, Terneuzen | gratis
Misschien bent of kent u iemand die zich wel eens alleen voelt? Dat u
er wat aan kunt doen, vertelt Mariette Straver in deze lezing. Ze geeft
uitleg over verschillende vormen van eenzaamheid. Wie weet helpt u
die ene persoon, of uzelf, weer op weg naar een 'blijer leven'. Meld u
voor 22 september aan bij aan-z: info@aan-z.eu of 0115-563015.
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week

Van 29 september t/m 7 oktober 2022 wordt
een week vol activiteiten georganiseerd
voor alle inwoners van de gemeente
Terneuzen. Komt u ook?

donderdag 29 september

Creatief buurtlokaal
09.30 uur | De Triangel, Terneuzen | gratis
Samen ontspannen en creatief bezig zijn. Deze activiteit wordt
aangeboden door Zeeuwse Gronden. Aanmelden is niet nodig.

Kom op de soep!
11.30 - 14.00 uur | Het Meulengat, Sluiskil | €2,- (per pin)
12.00 - 15.30 uur | Het Stropievat, Zaamslag | €2,- (per pin)
Samen eten is gezelliger dan alleen. Op het menu staat snert met
pannenkoeken. Eet u mee? Meld u voor 22 september aan bij aan-z:
info@aan-z.eu of 0115-563015.

Koersbal
12.30 - 15.00 uur | De Vliegende Vaart, Terneuzen | gratis
Koersbal lijkt op jeu de boules. De ballen hebben een afwijking naar
links of rechts, wat koersbal een uitdagend spel maakt. U leert het
spel snel. Komt u ook een gooi wagen? Meld u voor 22 september 
aan bij aan-z: info@aan-z.eu of 0115-563015.

Bowls
12.30 - 15.00 uur | De Vliegende Vaart, Terneuzen | gratis
Spelers rollen de bowls (afgeplatte ballen) zo dicht mogelijk naar de
jack (de doelbal). Voor elke bowl die dichter bij de jack ligt dan de
bowls van de tegenstander krijgt u een punt. Doet u ook mee? Meld u
voor 22 september aan bij aan-z: info@aan-z.eu of 0115-563015.

Aquajogging
13.00 - 13.45 uur | De Vliegende Vaart, Terneuzen | gratis
Een sociale en sportieve training waarbij u in het water loopt met
behulp van een wet belt. Nadien wordt onder het genot van een
drankje gezellig nagepraat. Meld u voor 22 september aan bij aan-z:
info@aan-z.eu of 0115-563015.

Koffiemiddag met wafels
13.30 - 15.30 uur | De Kirke, Westdorpe | gratis
Geniet van een praatje en een wafel met slagroom en aardbeien.
Schuift u ook aan? Meld u voor 22 september aan bij aan-z: 
info@aan-z.eu of 0115-563015.

Wandeling
14.00 uur | De Triangel, Terneuzen | gratis
Samen wandelen en daarna genieten van een lekkernij. Wandelt u
mee? Meld u voor 22 september aan bij Zeeuwse Gronden: 
hetbuurthuis@zeeuwsegronden.nl of 06-82057056.

Koffie-uurtje
14.30 uur | De Blide, Terneuzen | gratis
Komt u ook gezellig een kopje koffie/thee drinken? Iedereen is van
harte welkom voor een drankje en een praatje. Meld u voor 22
september aan bij SVRZ: anique.van.den.berg@svrz.nl of
088-8873900.

Graag tot dan!

Workshop friemelmouw
10.15 - 12.00 uur | Bibliotheek, Terneuzen | gratis
Een friemelmouw is een stuk mouw waar mensen met dementie aan
kunnen plukken. Door aan de mouw te plukken, beschadigt hun huid
of kleding niet. De mouw geeft warmte en geborgenheid. Wilt u ook
een friemelmouw maken? Meld u voor 22 september aan bij aan-z:
info@aan-z.eu of 0115-563015. Na de activiteit worden de mouwen 
bij mensen met dementie bezorgd. 

vrijdag 30 september

Vriendenkring
14.00 - 16.00 uur | De Kameleon, Terneuzen | gratis, incl. 2 drankjes
Gezellig quizen, opdrachten doen, een praatje en een kopje koffie,
thee of fris voor iedereen die zin heeft om te komen. Komt u ook?
Meld u voor 15 september aan bij Tragel: vrijetijd@tragel.nl

zaterdag 1 oktober

maandag 3 oktober



Binnenstad in beweging
09.30 - 10.00 uur | De Triangel, Terneuzen | gratis
Een half uur bewegen op muziek. Deze activiteit wordt aangeboden
door Zeeuwse Gronden. Aanmelden is niet nodig.

Jumbo kletskassa
dinsdagmiddag | Jumbo Lorentzlaan, Terneuzen
De kletskassa is er voor iedereen die zin heeft in een praatje. In de
kletshoek kunt u een kopje koffie pakken en een praatje maken met
buurtgenoten. Deze middag wordt gesproken over het belang van 
tijd nemen voor elkaar. Kom gezellig langs. Aanmelden is niet nodig.

Kom op de soep!
12.00 - 14.00 uur | De Zeemeeuw, Terneuzen | €2,- (per pin)
13.00 - 15.30 uur | De Statie, Sas van Gent | €2,- (per pin)
Samen met buurtbewoners genieten van snert met pannenkoeken
(Terneuzen) / wafels (Sas van Gent) en gezellig samenzijn. Eet u mee?
Meld u voor 22 september aan bij aan-z: info@aan-z.eu of 
0115-563015.

Kunst +
14.00 - 17.00 uur | De Zeemeeuw, Terneuzen | gratis
Vindt u het leuk om creatief bezig te zijn? Deze middag kunt u
kennismaken met materialen zoals gelli plates, kleien of schilderen.
Meld u voor 22 september aan bij aan-z (info@aan-z.eu of 0115-
563015) en vermeld naar welk materiaal uw voorkeur uitgaat.

Up! Groepsgesprek voor ouderen
14.00 en 15.30 uur | Bibliotheek, Terneuzen | gratis
Soms loop je in je eentje na te denken over van alles en nog wat. Dan
is het fijn om eens met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen.
Dat kan bij het Up!-groepsgesprek. Het thema 'erbij horen' staat
centraal. Wanneer voelt u zich ergens bij horen? En wanneer voelt u
zich buitengesloten? Het is geen 'zwaar' gesprek. We hebben het er
gewoon eens over. Een luisterend oor aan tafel kan herkenning,
inspiratie en steun bieden. Komt u ook? Meld u voor 22 september
aan bij aan-z: info@aan-z.eu of 0115-563015.

Mosselmaaltijd
17.00 uur | De Blide, Terneuzen | €22,50
Bewoners van De Blide en omwonenden zijn van harte welkom voor
een heerlijke mosselmaaltijd. Schuift u ook aan? Meld u voor 22
september aan bij SVRZ: anique.van.den.berg@svrz.nl of 088-
8873900.

Tafel-Tijd
17.30 - 20.00 uur | De Kameleon, Terneuzen | maaltijd gratis,
consumptie voor eigen rekening
Samen eten, tijd om te ontmoeten en een praatje. Kom gezellig eten
bij 'Tafel-Tijd'. Om 18 uur gaan we aan tafel en genieten we samen
van soep en een hoofdgerecht. We sluiten om 19.30 uur af met
koffie/thee. Tafel-Tijd is een activiteit van Tragel en De Zorgbalie.
Komt u ook? Meld u uiterlijk 26 september aan via vrijetijd@tragel.nl
en vermeld uw naam en het aantal personen. 

dinsdag 4 oktober

Schuuf aan
12.00 - 15.00 uur | Het Stropievat, Zaamslag | €7,95
Lijkt het u leuk om samen met andere mensen uit Zaamslag te eten?
Dan zeggen wij: 'schuuf aan'! In Het Stropievat wordt een heerlijke
maaltijd geserveerd. Aanmelden kan tot 22 september bij Gerda
Bakker: gbakker54@gmail.com, 0115-432216 of 06-43441404.

Museumwandeling
13.00 uur | Museum, Sluiskil | €5,-
U start met koffie/thee en een lekkere versnapering. Vanaf het
museum (Vogelschorstraat 7) volgt een wandeling van 4,3 km
inclusief vragenlijst over monumenten. De activiteit wordt
aangeboden door KBO/PCOB. Aanmelden is niet nodig.

Kom erbij buur!
16.00 - 18.00 uur | De Triangel, Terneuzen | gratis
Leer elkaar beter kennen tijdens de buurtmiddag op de binnenplaats.
Zeeuwse Gronden zorgt voor muziek, hapjes en drankjes. Graag tot
dan. Aanmelden is niet nodig. 

woensdag 5 oktober

Spellenmiddag
14.00 - 16.00 uur | De Triangel, Terneuzen | gratis
Komt u ook een spelletje spelen? De spellenmiddag wordt
aangeboden door Zeeuwse Gronden. Aanmelden is niet nodig. 

Herfststukjes maken
14.00 uur | De Blide, Terneuzen | €4,-
Komt u, samen met de bewoners, een mooie herfstcreatie maken?
Meld u voor 22 september aan bij SVRZ: anique.van.den.berg@svrz.nl
of 088-8873900.

Schuuf aan
16.30 - 19.30 uur | De Halle, Axel | €8,50 (contant)
Lijkt het u leuk om samen met andere mensen uit Axel te eten? Dan
zeggen wij: 'schuuf aan'! In De Halle wordt een heerlijke maaltijd
geserveerd. Komt u ook? Meld u voor 22 september aan bij Pim van
Hilten: wavhilten@zeelandnet.nl of 0115-562140.

donderdag 6 oktober

Aanschuiftafel
12.30 - 14.00 uur | De Triangel, Terneuzen | €2,-
Lijkt het u leuk om anderen te ontmoeten en samen te lunchen? 
Schuif dan aan voor de buurtlunch. Meld u aan bij Zeeuwse
Gronden: hetbuurthuis@zeeuwsegronden.nl of 06-82057056.

vrijdag 7 oktober

Meer activiteiten

Wandeltocht voor jong en oud
13.30 - 15.30 uur | De Blide en Bachten Dieke, Terneuzen
Stichting Present Terneuzen, JIP Terneuzen (aan-z) en het Lodewijk
college organiseren een wandeltocht voor jong en oud. Scholieren en
ouderen gaan er samen op uit voor een wandeling/speurtocht met
aansluitend een drankje. Wilt u in de toekomst een soortgelijke
activiteit organiseren of hier aan deelnemen? Neem dan contact op
met Stichting Present Terneuzen: info@presentterneuzen.nl

www.sameninterneuzen.nl
Woont of werkt u in gemeente Terneuzen? Ontdek wat er nog
meer te doen is! Op de website www.sameninterneuzen.nl
vindt u alle activiteiten en initiatieven in de gemeente
Terneuzen. Bij het onderdeel agenda kunt u filteren op thema,
doelgroep en stad/dorp. 


