Jongerenwerk Zundert
Omschrijving
Het jongerenwerk in de gemeente Zundert wordt uitgevoerd door Surplus Welzijn. De
jongerenwerkers zijn Thomas Frankhuijzen en Hakim Bouazzati.
Jongerenwerkers brengen verbindingen tot stand tussen jongeren en hun omgeving en
dragen bij aan de zelfredzaamheid en participatie van de jongeren in de samenleving.

Voor wie is het jongerenwerk bedoeld?
Het jongerenwerk is bedoeld voor alle jongeren in de gemeente Zundert.

Inloop jongerencentrum;
Het jongerenwerk houdt viermaal per week open inloop in het jongerencentrum voor
jongeren in de leeftijd van 14 t/m 23 jaar. Inloop voor jongeren in de leeftijd van 8 t/m 13 jaar
wordt dit jaar vanaf mei opgestart. Op aparte avonden en tijdens inlopen zullen vanaf 2016
door jongeren en/of stagiaires verschillende thema-avonden worden georganiseerd. Ook
wordt er wekelijks een meidenactiviteit georganiseerd voor meiden in de leeftijd van 14 t/m
23 jaar, waarbij o.a. weerbaarheidstraining en een oppascursus op de planning staan voor
2016.

Naschoolse (sport)activiteiten;
Om jongeren tussen 8 t/m 12 jaar zoveel mogelijk kennis te laten maken met verschillende
sporten en spellen, want bewegen is belangrijk, organiseren de jongerenwerkers in de (kern)
dorpen Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Achtmaal wekelijks naschoolse sportactiviteiten.
Iedere vrijdagavond wordt er in de sporthal “Onder de Mast” een sportactiviteit
georganiseerd voor jongeren in de leeftijd van 14 t/m 23 jaar. Daarnaast zijn de
jongerenwerkers in de verschillende dorpskernen met regelmaat op straat te vinden om
contact te leggen en te onderhouden met diverse jongerengroepen.

Bereikbaarheid
Jongerencentrum “De Bunker”
JeeKaaCeegebouw
De Brug 17
4881 BG Zundert

Indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig om deel te kunnen nemen.
Eigen bijdrage?
Nee, er is geen sprake van een eigen bijdrage. Alleen aan speciale activiteiten zijn kosten
verbonden, maar dat wordt vooraf bekend gemaakt.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl
Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen

09-06-2016

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier:
Surplus Welzijn
Contactpersonen: Thomas Frankhuijzen
Telefoon: 06-20107559
Email: thomasfrankhuijzen@surpluswelzijn.nl

Hakim Bouazzati
Telefoon: 06-13323953
Email: hakimbouazzati@surpluswelzijn.nl

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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