
Voor meer info of een kennismakingsgesprek:
Marleen van der Kroef

Jongerenwerker
@: m.vdkroef@bintwelzijn.nl

T: 06 27 33 68 72

ZOOZ
Sint -Michielsgestel

De ZOOZ vindt plaats elke 3e donderdag van de maand van 19:15 tot 21:00 uur.
De ZOOZ vindt plaats in jongerencentrum 'the Cave' in de Meander 

Adres: Meanderplein 3a, 5271GC Sint-Michielsgestel
Deelname is kosteloos en vrijblijvend* 

(*tenzij er een activiteit gepland staat waar kosten aan verbonden zijn, ook kunnen in uitzonderdelijke gevallen
de data en tijden afwijken. Meld je daarom vooraf even aan bij de jongerenwerker en check de jaarplanning)

Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten is niet altijd even
makkelijk en kan soms ook heel spannend zijn. De ZOOZ is een

activiteitengroep voor jongeren met ASS die spanning of
drempels ervaren in het contact maken met leeftijdsgenoten. De

ZOOZ biedt een manier om gelijk gestemd en laagdrempelig
contact te maken en vriendschappen aan te gaan en is ook een

leuke vrije tijdsbesteding! 
 

 Elke maand komen we samen op vooraf afgesproken data
(meestal de 3e donderdag van de maand). Als je nog niet eerder
hebt deelgenomen aan de ZOOZ en wil aansluiten, informeer dan

altijd even bij de jongerenwerker naar de eerst volgende
geplande activiteit, omdat het in sommige gevallen kan zijn dat

de datum afwijkt. De eigen bijdrage is afhankelijk van de
activiteit, maar deelname is altijd vrijblijvend. Je bepaalt zelf

hoe laat je er bent en hoe laat je weer weg gaat. De activiteiten
die we ondernemen worden door de deelnemende jongeren zelf
bedacht en voorgedragen en worden ter plekke begeleid door

een jongerenwerker en vrijwilliger. Je kunt denken aan een
filmavond, nintendo switch avond, poolen/biljarten, bord- en

kaartspelletjes enzovoort.
 

Ben of ken je iemand die het leuk zou vinden om aan te sluiten
bij onze groep? Of ben je benieuwd daar de activiteiten die we

ondernemen? Neem dan gerust contact met ons op! 


