
. 

Samen SPORTIEF aan-z 

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 03/09 | 10.00 -  11.00 u. | LDC De Piramide, Assenede | € 14,50 per maand. 

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 04/09 | 14.00 -  17.00 u. | LDC De Piramide, Assenede | € 12,10 per maand. 

Samen CULINAIR aan-z 

Themakoken voor vrouwen of mannen 

• Dinsdag 18/09, 02/10, 16/10, 06/11, 20/11, 04/12 | 17.30 - 20.30 u. | LDC De Piramide, Assenede | € 24,90 (excl. ingredi-
ënten) | mannen 

• Dinsdag 11/09, 25/09, 09/10, 23/10, 13/11, 27/11 (VOLZET) | 18.30 - 21.30 u. | LDC De Piramide, Assenede | € 24,90 
(excl. ingrediënten) | vrouwen 

Samen MEERTALIG aan-z 

Taal vervolgcursussen: Voor iedereen die zich verder wil bekwamen in de Franse en Engelse 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. 

Italiaans - beginnerscursus  

Elke taal is een nieuwe wereld, wordt weleens gezegd. Dus: als u een nieuwe taal leert, gaat er een nieuwe wereld 
voor u open!  In deze cursus is dat de wereld in Italië. 

      • Woensdag| start 12/09 | 14.00 -16.00 u. | De Aster, Oosteeklo | lessen tot eind januari | € 95,00 

Engels - vervolgcursus 

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

Frans - vervolgcursus 

      • Dinsdag | 02/10 | 9.30 - 11.00 u. | LDC De Piramide, Assenede | 10 lessen  |€ 37,00  

Samen ONLINE aan-z 

Digitale  beeldbewerking  

Heb jij thuis ook een reflexcamera liggen, maar weet je niet goed hoe je er mee aan de slag kan? Wel, vanaf september 
kan je een andere blik op en door je camera werpen, waardoor een fantastische wereld van beelden en beeldbewerking 
voor je open gaat. We maken je wegwijs in het doolhof van resolutie, raster-/vectorbeelden, metagegevens en alle moge-
lijke bestanden als jpeg, raw,... We leren je hoe deze op de computer te plaatsen, beheren en eenvoudige bewerkingen kan 
uitvoeren (uitsnijden, omzetten naar zwart wit, ...). Deze beelden nadien doorsturen en de risico’s die daaraan gebonden 
zijn worden onder de loep genomen. Dit is een praktijkgerichte cursus waarbij we zelf actief aan het werk gaan! 

• Donderdag | start 13/09 | 9.00 - 12.05 u. | LDC De Piramide | lessen tot eind januari | € 95,00 

PC Initiatie 

De cursus ‘PC initiatie’ is bestemd voor wie nog maar zeer weinig van computers kent en aan de slag wil met een 
Windows 10 PC. Elke beginner leert er dé basis om vertrouwd te raken met het hedendaagse gebruik van een 
computer met Windows 10. Meer info over de concrete resultaten op het einde van deze cursus? Dit kan via de 
website of via telefonisch contact met aan-z. 

     • Vrijdag | start 14/9 | 9.00 - 12.00 u. | LDC De Piramide | lessen tot eind januari | € 95,00 

 

Knoppenspreekuur: tips voor apparaten met toetsen 

Hier kunt u gratis terecht met uiteenlopende vragen over toestellen met toetsen. Geef een seintje 2  dagen vooraf als 
u langskomt, dan zorgen wij dat er iemand ter plaatse is om u te helpen. Een belletje of mail naar aan-z met uw naam 
volstaat. 

     • 3de donderdag | 10.00 - 12.00 u. | LDC De Piramide, Assenede | gratis 

 

Gratis proeflessen! 

Kom langs tijdens de startdag van uw favoriete cursus en zie wat de lessen precies inhouden. Zo kunt u proeven van de cur-
sus 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 aan te melden via 

administratie@aan-z.eu. 
 

Hoe  inschrijven? 

U kunt zich v an af  1 /8  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 09 344 36 10 of spring binnen in het LDC. 

Cursusaanbod voor het najaar 
 

Het dienstencentrum De Piramide  

is een samenwerking tussen OCMW Assenede en de 

welzijnsorganisatie ‘aan-z’ Assenede/Terneuzen 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

      

     Meer informatie of inschrijvingen: 

     Dienstencentrum ‘De Piramide’ 

     Moestuinstraat 22, 9960 Assenede 

 

 

      09 341 72 73 

 

     dienstencentrum@assenede.be 

 

     
      Je hebt geen vervoer?  

      Vrijwilligersvervoer kan ingezet worden, stel je vraag aan het onthaal en dit wordt geregeld.  

      Je betaalt hiervoor € 0,33/km. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Juli en augustus 2018 

      

        De uitpas in Assenede 

 

Met een uitpas kan je deelnemen aan activiteiten en cursussen in het 

dienstencentrum (Assenede). Het is een spaar- en voordeelkaart.  

Zij die in aanmerking komen voor een kansentarief krijgen extra korting. Heeft u al een uitpas 

met kansentarief en wenst u in te schrijven voor een cursus of activiteit? Neem dan gerust con-

tact op met aan-z of loop eens binnen in het dienstencentrum. Heeft u nog geen uitpas en wilt u 

deze aanvragen? Kom dan gerust eens langs in het dienstencentrum. Meen je recht te hebben 

op een uitpas kansentarief, ga dan eens langs bij de sociale dienst van de gemeente. 



Kaartspel 
Elke maandag, woensdag en vrijdag is er een kaartmiddag van 14.00 tot 16.30 uur 

Dorpsrestaurant 
Van maandag tot vrijdag kan je komen eten in het dorpsrestaurant de ‘Piramide’. 

Uur: 12.00 uur 

Inschrijven: kan tot op de dag zelf, vóór 9.00 uur op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: € 6,50 per maaltijd 

Crea-club haken en breien  
Elke dinsdag vanaf 14.00 uur 

Vrijwilligster Veronique kan hulp bieden bij probleempjes of vragen. Materialen moet je zelf meebren-

gen. 

Kostprijs per les: € 2,50 incl 2 drankjes (koffie/thee/water) 
 

 

 

JULI 
 

 

Jaarmarkt in Assenede 

Dinsdag 3 juli van 11.00 tot 16.30 uur  
Wil je meer te weten komen over onze werking kom gerust eens langs.  

Het dorpsrestaurant zal open zijn vanaf 11.30 uur, als je wil blijven eten is het nodig om vooraf in 

te schrijven en te betalen. Plaatsen zijn beperkt. 

Inschrijven: noodzakelijk, tot 29 juni via 09 341 72 73      
Kostprijs: € 6,50 voor de maaltijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knoppenspreekuur  
Donderdag 19 juli van 10.00 tot 12.00 uur  
Tips voor apparaten met toetsen (gsm, tablet, computer,…)  
U kan met uiteenlopende vragen  over uw toestel terecht in dit spreekuurtje.  
Breng zeker het toestel mee waarover u vragen heeft. Geef vooraf een seintje als je langskomt, dan zorgen wij dat er 
iemand ter plaatse is om je te helpen. Een belletje of mail met je naam volstaat. 
Indien je niet zeker bent of het in het knoppenspreekuur opgelost geraakt kijken we in het knoppenspreekuur samen 
met jou of het nodig is aan huis te komen. Dit is een gratis activiteit. 
 

 

 

 

Bingo 

Donderdag 26 juli van 13.30 tot 16.30 uur 
Iedereen welkom! 
Vooraf kun je altijd genieten van een maaltijd in het dorpsrestaurant.  
Kostprijs: € 6,50 voor de maaltijd (op voorhand inschrijven via 09 341 72 73)  

 

 

 

 

 

 

                                                       ———————-                                                                 
 

 

 

AUGUSTUS 

 

Knoppenspreekuur  
Donderdag 16 augustus van 10.00 tot 12.00 uur  
Tips voor apparaten met toetsen (gsm, tablet, computer,…)  
U kan met uiteenlopende vragen  over uw toestel terecht in dit spreekuurtje.  
Breng zeker het toestel mee waarover u vragen heeft. Geef vooraf een seintje als je langskomt, dan zorgen wij dat er 
iemand ter plaatse is om je te helpen. Een belletje of mail met je naam volstaat. 
Indien je niet zeker bent of het in het knoppenspreekuur opgelost geraakt kijken we in het knoppenspreekuur samen 
met jou of het nodig is aan huis te komen. Dit is een gratis activiteit. 
 

 

 

Bingo 

Donderdag 30 augustus van 13.30 tot 16.30 uur 
Iedereen welkom! 
Vooraf kun je altijd genieten van een maaltijd in het dorpsrestaurant.  
Kostprijs: € 6,50 voor de maaltijd (op voorhand inschrijven via 09 341 72 73)  

  ACTIVITEITEN ‘DE PIRAMIDE’                              ACTIVITEITEN ‘DE PIRAMIDE’

 
                                                                        

 

 

 

Palingfestijn met in de namiddag optreden van Patrick Moreno 

Vrijdag 17 augustus van 11.00 tot 16.30 uur 

   

      Welkomstdrankje 

 

    * 

       Tomatensoep met balletjes 

 

    * 

    Paling in het groen 

    of 

    Paling in de room 

 

    * 

    Chocomousse 

          

Inschrijven: noodzakelijk, tot 10 augustus via 09 341 72 73   
                     bij inschrijving keuze paling vermelden 

Kostprijs: € 15,00 (maaltijd en optreden). Iedereen welkom. 
Max deelnemers: 60 personen, dus wees er snel bij.               

                             De Aster - Koning Albertstraat 7 - 9968 Oosteeklo 

Kaartspel 
Elke maandag, dinsdag, en donderdag is er een kaartmiddag van 14.00 tot 16.30 uur   

Dorpsrestaurant 
Van maandag tot vrijdag kan je komen eten in dorpsrestaurant ‘De Aster’. 

Uur: 12.00 uur, enkel op woensdag om 12.15 uur 

Inschrijven: Kan tot op de dag zelf, vóór 9.00 uur op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: € 6,50 per maaltijd 

 

 

  
JULI EN AUGUSTUS 

  

Bingo 

Vrijdag 27 juli en vrijdag 31 augustus van 13.30 tot 16.30 uur 
Iedereen welkom! 
Vooraf kun je altijd genieten van een maaltijd in het dorpsrestaurant.  
Kostprijs: € 6,50 voor de maaltijd (op voorhand inschrijven via 09 341 72 73)  

            

                                 Dorpshuis - Boekhoutedorp 3 - 9961 Boekhoute    
    

Kaartspel 
Maandag 2 juli en maandag 6 augustus is er kaartmiddag van 13.30 tot 17.00 uur 

Crea-club 

Elke maandag (behalve 1ste maandag van de maand) en donderdag is er crea-club  

Op maandag van 13.30 tot 16.30 uur en op donderdag van 13.30 tot 16.15 uur. 

Dorpsrestaurant 
Elke maandag, donderdag en vrijdag kan je komen eten in het dorpsrestaurant. 

Uur: 12.00 uur 

Inschrijven: Kan tot op de dag zelf, vóór 9.00 uur op nr. 09 341 72 73 

Kostprijs: € 6,50 per maaltijd 

 

ACTIVITEITEN ‘DE PIRAMIDE’                              ACTIVITEITEN ‘DE PIRAMIDE’ 

ACTIVITEITEN ‘DORPSHUIS BOEKHOUTE’ 

ACTIVITEITEN ‘DE ASTER’ 

Zomerfeest  in de Piramide 


