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UiTPAS Meetjesland is een spaar- en voordeelkaart voor zowel
sport, cultuur als jeugdactiviteiten, voor iedereen!

Een spaarkaart …

Met je UiTPAS Meetjesland spaar je bij elke deelname aan
een vrijetijdsactiviteit punten. Gratis of betalend aanbod,
een langlopende reeks of een éénmalige activiteit: voor elke
deelname krijg je 1 UiTpunt!

… én een voordeelkaart!

Ruil je gespaarde punten in tegen mooie voordelen zoals een
korting op de toegangsprijs, een gratis drankje of gadget. Zelfs
zonder punten doe je je voordeel met je UiTPAS Meetjesland.
Bij aanschaf van je kaart krijg je een aantal welkomstvoordelen
cadeau. Die kan je onmiddellijk opnemen, zonder nog maar 1
punt gespaard te hebben!

Welkomstvoordelen

In Assenede:
• Gratis filmticket in Cinema de Bijenkorf
• Gratis namiddagactiviteit op speelplein Sloeberslot
• Gratis wandeling met de handcomputer in Bezoekerscentrum
Boekhoute
• Gratis deelname aan een sportactiviteit uit een lessenreeks
georganiseerd door de sportdienst
• Gratis maaltijd in het dorpsrestaurant van De Piramide
(Assenede), De Aster (Oosteeklo) of het Dorpshuis (Boekhoute)
• Gratis activiteit in Lokaal Dienstencentrum De Piramide
In Eeklo:
• Gratis ticket voor een film in
Cultuurcentrum De Herbakker
• Gratis zwemticket
• Gratis Grabbelpasactiviteit
• Gratis namiddagactiviteit op het speelplein ‘t Ges
• Gratis tas soep in Wijkcentrum De Kring
• Bij aankoop van een ticket, een tweede ticket gratis
voor een concert in muziekclub N9

Voor wie?

UITPAS MEETJESLAND:

JOUW SPAAR- EN VOORDEELKAART VOOR VRIJE TIJD!

Een concert of theatervoorstelling? Een duik in het zwembad? Lid worden van een
sportclub? Of toch maar liever een lezing of workshop? Vanaf nu word je extra beloond
wanneer je deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten in Assenede (en deelgemeenten) en Eeklo!

JA, IK WIL
EEN UITPAS
MEETJESLAND!
Groot gelijk! Ga met je identiteitskaart
langs bij één van de verkooppunten. De
UiTPAS staat op naam: ieder lid van het
gezin krijgt zijn eigen pas. Wil je graag
een pas voor je gezinsleden, neem dan
ook hun identiteitskaart mee.

Verkooppunten in Assenede:

• Gemeentehuis Assenede,
Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede
• Lokaal Dienstencentrum de Piramide,
Moestuinstraat 22, 9960 Assenede
• Openbare Bibliotheek Assenede,
Sportstraat 2a, 9960 Assenede
• Dienst Vrije Tijd, Sportstraat 2a, 9960
Assenede
• Sporthal Assenede, Kapelledreef 4,
9960 Assenede
• Bezoekerscentrum Boekhoute,
Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute

Verkooppunten in Eeklo:

• STIP, Molenstraat 36, 9900 Eeklo
• Stadskantoor, Industrielaan 2,
9900 Eeklo
• Sociaal Huis, Kaaistraat 34,
9900 Eeklo

Iedereen kan een UITPAS Meetjesland kopen: inwoners van Assenede
en Eeklo, maar ook inwoners van andere gemeenten, binnen en
buiten het Meetjesland. Iedereen kan immers punten sparen!

Wat kost dat?

Voor je UiTPAS Meetjesland betaal je eenmalig 5 euro. Kinderen
en jongeren tot 26 jaar betalen 2 euro. Je verdient die aankoopprijs
dubbel en dik terug, want op je kaart staan onmiddellijk een pak
leuke welkomstvoordelen! Bovendien is je kaart onbeperkt geldig.

UiTPAS Meetjesland op zak?
Zo gebruik je hem:

1

Kijk waar je UiTPAS Meetjesland
kunt gebruiken
Je kunt je UiTPAS Meetjesland
gebruiken voor alle activiteiten
georganiseerd door de gemeentelijke
en stedelijke diensten. Daarnaast doen
ook heel wat verenigingen uit Assenede
en Eeklo mee met UiTPAS Meetjesland.
In deze krant vind je alle deelnemende
organisaties!

2

Dan kun je een UiTPAS Meetjesland met
kansentarief aanvragen!
Daarmee spaar je niet alleen punten, maar
geniet je ook van het kansentarief: 75% korting
op je deelname aan vrijetijdsactiviteiten. Voor
een theaterticket dat normaal 10 euro kost,
betaal je nu 2,50 euro. Zo kan iedereen van
cultuur, sport en vrije tijd genieten! Deze korting
is geldig op activiteiten van organisaties die de
UITPAS aanbieden in Assenede en Eeklo.

Voor wie?

Een UiTPAS Meetjesland met kansentarief, waar
je ook korting mee krijgt, is momenteel enkel
verkrijgbaar voor inwoners van Assenede (en
deelgemeenten) en Eeklo. Geen inwoner van
deze gemeenten? Je kunt wel nog steeds een
UiTPAS Meetjesland kopen om punten te sparen.

Wat kost dat?

Je betaalt minder voor de aankoop van een
UiTPAS Meetjesland met kansentarief: 1 euro
in plaats van 5 euro.

5

Registreer je online op
www.uitpasmeetjesland.be.
Snel weten hoeveel punten je
gespaard hebt, of van welke voordelen
je kan genieten? Je kan je éénmalig
registreren op www.uitpasmeetjesland.be

Spaar een UiTpunt
Op de plaats van de activiteit
scan je je UiTPAS Meetjesland
om een punt te sparen. Sparen kan
aan de spaarzuil, maar ook bij de balie.
Veel verenigingen zullen ook gebruik
maken van hun smartphone om je kaart
te scannen. Scannen kan voor, tijdens of
vlak na de activiteit, maar niet meer dan
1 keer.

3

Ruil je UiTpunten in tegen
voordelen
Als je voldoende UITpunten
gespaard hebt, kun je ze inwisselen
tegen een omruilvoordeel. Die
omruilvoordelen vind je terug op
www.uitpasmeetjesland.be. Ook bij de
verkooppunten kun je informatie krijgen
over de omruilvoordelen.
Schrijf je ook in op de maandelijkse
UiTmail om snel op de hoogte te zijn van
de nieuwste omruilvoordelen! Inschrijven
op deze digitale nieuwsbrief kan via
www.uitpasmeetjesland.be.

EER
REGISTR
JE
!
ONLINE

aanmelden

Schrijf je in voor onze maandelijkse UiTmail met tips

registreren

e-mailadres

Wat is de UiTPAS?

HEB JE EEN BEPERKT
INKOMEN?

4

Gebruik je UiTPAS Meetjesland
met kansentarief
Heb je recht op het kansentarief?
Ga dan met je pas naar de balie of de
verantwoordelijke van de activiteit. Hij
of zij zal je pas inlezen om je de korting
toe te kennen.

Heb ik er recht op?

Indien je niet behoort tot bovenstaande
categorieën, maar je toch een beperkt
Om recht te hebben op een UiTPAS
inkomen hebt, dan kan een medewerker
Meetjesland met kansentarief, moet je aan
van het Sociaal Huis of OCMW je financiële
volgende voorwaarden voldoen:
situatie bekijken. Er kan op basis van dit
• je bent inwoner van Assenede (en
onderzoek beslist worden om je toch een
deelgemeenten) of Eeklo (of je hebt er je
UITPAS Meetjesland met kansentarief toe te
gewoonlijke verblijfplaats);
kennen
• én je hebt hoogstens één
bescheiden woning in eigendom.
De UiTPAS Meetjesland met
• én je behoort tot één van
kansentarief wordt toegekend aan
onderstaande categorieën:
KORTING
elke rechthebbende met inbegrip
- je hebt recht op de verhoogde
van de inwonende gezinsleden die
tegemoetkoming i.h.k.v.
ten laste zijn van de gerechtigde.
ziekte- en
invaliditeitsverzekering; of
- je hebt recht op een (equivalent) leefloon; Wanneer kan
of
ik zo’n pas kopen?
- je bent in budgetbeheer bij de OCMW’s
Je kan je UiTPAS Meetjesland met
van Assenede of Eeklo, of CAW Oostkansentarief op elk moment aanvragen. De
Vlaanderen; of
pas vervalt jaarlijks op 31 augustus. Er wordt
- je bent toegelaten tot collectieve
een paar weken daarvoor nagekeken of je nog
schuldenregeling bij een erkend
recht hebt op een UiTPAS Meetjesland met
schuldbemiddelaar; of
kansentarief. Je wordt daarvan persoonlijk
- je verblijft als asielzoeker in het Rode
verwittigd.
Kruis Opvangcentrum in Eeklo of een
Lokaal Opvanginitiatief in Assenede.

75%

inschrijven

Vraag je UiTPAS Meetjesland
met kansentarief hier aan:

• Eeklo: Sociaal Huis (Kaaistraat 34, 9900
Eeklo)
• Assenede: Sociale dienst, Gemeentehuis
(Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede) of
Lokaal Dienstencentrum de Piramide
(Moestuinstraat 22, 9960 Assenede)
Er zal je gevraagd worden om een formulier
in te vullen en de nodige bewijsstukken
te voorzien (zoals een klevertje van de
mutualiteit, attest,…). Vergeet bij
de aanvraag ook je identiteitskaart niet: die is nodig om
een UiTPAS aan te
maken.

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland
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WAT IS UITPAS MEETJESLAND?

Hieronder vind je een overzicht van alle organisaties die UiTPAS Meetjesland aanbieden:
bij hen kan je punten sparen en inruilen. Heb je een UiTPAS met kansentarief? Dan heb
je recht op 75% korting op je deelname aan vrijetijdsactiviteiten.
Activiteiten waar maaltijden worden aangeboden, zoals eetfestijnen, vallen
niet onder deze regeling. De aangegeven prijzen zijn de richtprijzen.
Surf voor alle up-to-date info naar www.uitpasmeetjesland.be. Daar
vind je ook een volledig overzicht van alle deelnemende organisaties.

CULTUUR
SOCIO-CULTUUR

ASSENEDE
GEMEENTELIJK AANBOD
BIBLIOTHEEK
Kom grasduinen tussen
de boeken en films. In
het ruime aanbod zit er
ook zeker iets dat jou
interesseert! In de bib kan je niet alleen
boeken en films ontlenen, het is ook een
ontmoetingsplek waar je rustig de krant
kan lezen of een interessante lezing kan
bijwonen.
Prijs
De prijs van eenmalige activiteiten
varieert. Met je UiTPAS met
kansentarief krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
Bibliotheek Assenede
Sportstraat 2A, Assenede
Contact
Carine Christiaen
09 344 80 44
bibliotheek@assenede.be
www.assenede.be/bibliotheek

CULTUURDIENST
De cultuurdienst
organiseert jaarlijks
verschillende activiteiten, zowel in Gemeenschapscentrum
de Bijenkorf als daarbuiten.
Zo is er een maandelijks filmaanbod voor
volwassenen. In de vakanties zijn ook
de kinderen welkom voor een leuke film!
Daarnaast organiseren we af en toe een
tentoonstelling en optredens.Er zijn ook
vaak verenigingen te gast in de Bijenkorf.
Met toneelvoorstellingen, lezingen,
dansvoorstellingen en zoveel meer!
Waar en wanneer
GC de Bijenkorf
Sportstraat 4, Assenede
Film: elke tweede donderdag
van de maand (behalve maart &
november). Tussen kerst en nieuw:
Vlaamse Filmpjes voor jong en oud.
Kinderprogrammatie: paasvakantie
en kerstvakantie
Contact
Sofie Van Waes
09 341 90 88
cultuur@assenede.be
www.assenede.be/cultuur

DIENST TOERISME
Ontdek het toeristische aanbod in
Assenede! Het Bezoekerscentrum
Boekhoute is de ideale uitvalsplaats
om toeristisch Assenede te ontdekken.
Met een tentoonstelling over het
visserijverleden van Boekhoute, maar
ook interessante tentoonstellingen
over WO I. Koop er een wandel- of
fietsknooppuntenkaart en je bent
vertrokken voor een dagje genieten!
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Prijs
De prijs van de activiteiten varieert.
Met je UiTPAS met kansentarief
krijg je 75% korting.

Waar & wanneer
Muziekschool Ars Muscia
Kapelledreef 2, Assenede
Tijdstip afhankelijk van de les

Waar en wanneer
Bezoekerscentrum Boekhoute
Boekhoutedorp 3, Boekhoute
Openingsuren: woensdag &
donderdag van 9 tot 12 , en van
13.30 tot 16.30 u. Vrijdag: van 9 tot
12, en van 13.30 tot 15.30 u.
Van 15/06 tot 15/09 ook open op
zaterdag en zondag, van 10.30
tot 16.00 u.

Contact
Lieve Willems
0486 576 904
www.muziekschoolarsmusica.be

Contact
Martine Goethals
09 373 60 08
toerisme@assenede.be
www.assenede.be/toerisme

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE PIRAMIDE
De Piramide is als
dienstencentrum
een trefpunt
voor informatie, advies, vorming en
ontspanning. In het dienstencentrum
worden tal van activiteiten
georganiseerd zoals kaartnamiddagen,
filmvoorstellingen … Daarnaast bieden
we ook verschillende diensten aan zoals
een dorpsrestaurant, was- en strijkdienst,
personenalarm, vrijwilligersvervoer …
Prijs
De prijs van eenmalige activiteiten
varieert. Met je UiTPAS met
kansentarief krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
Dienstencentrum De Piramide
Moestuinstraat 22, Assenede
Van maandag tot vrijdag van 10
tot 16.30 u., donderdag tot 17 u.
Contact
Drieke Henau
09 341 72 73
dienstencentrum@assenede.be
www.assenede.be

VERENIGINGEN
ARS MUSICA
Muziekschool Ars
Musica is er voor
iedereen vanaf 4
jaar! Haal die beginnende of gevorderde
muzikale talenten maar boven: wij
bieden kwaliteitsvol maar alternatief
muziekonderwijs. Zowel groepslessen als
individuele trajecten, steeds op maat van
de leerling!
Naast de lessen kan je bij Ars Musica ook
terecht voor heel wat muzikale activiteiten
en projecten. Concerten, musicals, kampen,
workshops ... Muziek is immers zoveel
meer dan ‘noten leren’.

BILJARTCLUB
‘ELK ZIJN RECHT’
Biljartclub van café Moderne in
Bassevelde. Twee bijeenkomsten per
maand, een keer per jaar wordt een
koppelbiljart georganiseerd.
Naast biljart wordt er één keer per
jaar bingo georganiseerd en een gratis
etentje voor alle biljarters en hun
partner (betalend).
Prijs:
Lidgeld: € 10 - UiTPAS met
kansentarief: € 2,50
Koppelbiljart: € 5 - UiTPAS met
kansentarief: € 1,25
Bingo: € 10 - UiTPAS met
kansentarief: € 2,50
Waar en wanneer
Café Moderne
Assenedestraat 2, Bassevelde
Twee keer per maand, van
september t.e.m. april
Contact
Linda Vercauteren
0478 37 65 53
linda@moderne.be

DAMESSJOELCLUB
MODERNE
Sjoelclub van café Moderne in
Bassevelde. Maandelijks sjoelen
voor dames, en jaarlijks één keer
koppelsjoelen. Op het einde van het
seizoen finale, waarbij alle dames
uitgenodigd worden voor een gratis
etentje, samen met hun partner
(betalend). Daarnaast wordt er ook
jaarlijks een uitstap met de club
georganiseerd en een bingoavond.
Prijs
Lidgeld: € 10 - UiTPAS met
kansentarief: € 2,50
Koppelsjoelen: € 5,00 - UiTPAS
met kansentarief: € 1,25
Bingo: € 10 - UiTPAS met
kansentarief: € 2,50
Waar en wanneer
Café Moderne
Assenedestraat 2, Bassevelde
Een keer per maand, van
september t.e.m. april
Contact
Linda Vercauteren
0478 37 65 53
linda@moderne.be

Prijs
Afhankelijk van de gekozen lessen.
Met je UiTPAS met kansentarief
krijg je 75% korting.
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GEZINSBOND ASSENEDE
De Gezinsbond
verdedigt de
belangen van
alle gezinnen
en organiseert
activiteiten en diensten in je buurt.
Onze lokale afdelingen brengen
mensen samen, en dragen bij tot
een grotere verbondenheid tussen
gezinnen.
Via lokale samenwerking met
diverse partners willen we de
deuren van onze werking verder
openzetten voor gezinnen die
we vaak niet (kunnen) bereiken.
Stap voor stap willen we verder
evolueren naar wat we uiteindelijk
willen zijn: een Gezinsbond voor
iedereen.
Prijs
De prijs van onze activiteiten
varieert. Bijvoorbeeld:
Zwemles: € 24 voor niet-leden
Sinterklaasfeest: € 8 voor nietleden, € 5 voor leden - UiTPAS met
kansentarief: € 2 voor niet-leden,
€ 1,25 voor leden
Waar en wanneer
Afhankelijk van de activiteit
Contact
Vivian Leroux
0486 73 71 73
vivian.leroux@telenet.be
www.gezinsbond.be/assenede

KONINKLIJKE FANFARE
BRAAKMANSZONEN EN
-DOCHTERS BOEKHOUTE
Muziekvereniging met
wekelijkse repetitie
op vrijdag. Jaarlijks is
er een groot concert,
daarnaast vind je
de fanfare ook nog
op andere evenementen zoals de
Gîrnaertfeesten. Het jaarprogramma
bestaat niet enkel uit muziek, maar ook
uit een fietstocht, de jaarlijkse venditie
en andere uitstappen. Iedereen welkom,
voor beginnende muzikanten is er
begeleiding op maat.
Prijs
Lidmaatschap is gratis
Eenmalige activiteiten: € 10 UiTPAS met kansentarief: € 2,50
Waar en wanneer
Wekelijkse repetitie: De Kring
Boekhoutedorp 12, Boekhoute
Elke vrijdag om 19.30 u.
Contact
Carine De Muynck
carinedemuynck@telenet.be

KONINKLIJKE HARMONIE
ST. CECILIA BASSEVELDE
Harmonie met gratis
muzikale opleiding voor
kinderen. De harmonie
verzorgt regelmatig
diverse wandelconcerten. Daarnaast
organiseren we zomerconcerten
en jaarlijks een kerstconcert in De
Bijenkorf. Ook op kermissen en andere
gelegenheden zorgen we voor de
muzikale omlijsting. Naast muziek zijn
er ook nog verschillende activiteiten
voor muzikanten en sympathisanten.
Prijs
Lidmaatschap is gratis.
Waar & wanneer
Repetities: repetitielokaal
Bassevelde
Dorp 82, Bassevelde
Concerten: GC de Bijenkorf
Sportstraat 4, Assenede
Jaarlijs in december
Contact
Cecile De Graeve
0475 909 932
cecile_degraeve@hotmail.com /
info@harmoniebassevelde.be
www.harmoniebassevelde.be

KREKENLAND VZW
Vzw Krekenland
organiseert vormingen
en vrijetijdsactiviteiten
voor een breed publiek.
Hiermee willen we
bijdragen tot persoonlijke ontwikkeling
en sociale en creatieve vaardigheden
stimuleren. Vrije tijd, vorming,
ontmoeting en hulpverlening staan
centraal. We streven naar een bloeiend
sociaal-cultureel aanbod waar iedereen
– jong, oud, met of zonder beperking –
kan aan deelnemen. Onze deuren staan
wagenwijd open voor mensen met een
beperking of extra ondersteuningsnood.
Prijs
Eenmalige activiteiten: € 15 UiTPAS met kansentarief: € 3,75
Wekelijkse taallessen: € 40/
trimester - UiTPAS met
kansentarief: € 10/trimester
Waar en wanneer
Krekenland
Schoolstraat 3, Assenede
Contact
09 344 98 92
info@krekenland.be
www.krekenland.be

KVLV ASSENEDE
KVLV, vrouwen
met vaart is een
vrouwenvereniging
waar iedereen welkom is. Wij
organiseren verschillende activiteiten
voor zowel jong als oud.
Prijs
Lidgeld: € 28 - UiTPAS met
kansentarief: € 7
De prijs van eenmalige activiteiten
varieert. Met je UiTPAS met
kansentarief krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
De locatie en het tijdstip is
afhankelijk van de activiteit
Contact
Nicole Perneel
09 344 62 99
kvlv.assenede@outlook.com

KVLV OOSTEEKLO
Vrouwen met
vaart is een
vrouwenvereniging
die allerlei activiteiten organiseert in
overleg met de leden. Er is een aanbod
voor zowel jong als wat ouder.
Prijs
Lidgeld: € 28 - UiTPAS met
kansentarief: € 7
De prijs van eenmalige activiteiten
varieert. Met je UiTPAS met
kansentarief krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
Parochiezaal Oosteeklo
Koning Albertstraat 7, Oosteeklo
Activiteiten starten om 19 u.
Contact:
Greta Criel
0496 152 042
frankigreta@hotmail.com
www.kvlv.be

NAT (NIEUW
ASSENEEDS TONEEL)
Nieuw Asseneeds
Toneel is een
toneelgroep die
jaarlijks één productie brengt in de
Bijenkorf. Interesse om zelf ook op de
planken te staan? Aarzel niet ons te
contacteren!
Prijs
Lidmaatschap is gratis.
Voorstelling: € 9 - UiTPAS met
kansentarief: € 2,25
Waar en wanneer
GC de Bijenkorf
Sportstraat 4,Assenede
Wekelijkse repetities vanaf
september
Voorstellingen: maart/april
Contact
Frank Calle
0477 298 242
frank.calle1@telenet.be

NEOS BASSEVELDE
Neos staat voor
NEtwerk voor
Ondernemende
Senioren: 55-plussers die hun vrije tijd
op een leuke en zinvolle manier willen
doorbrengen of op zoek zijn naar
nieuwe contacten.
Neos biedt een gevarieerd programma
met zowel cultuur, sport en spel als
sprekers over diverse onderwerpen. Voor
mensen met uiteenlopende interesses,
een positieve ingesteldheid om samen
met leeftijdsgenoten een leuke tijd te
beleven, zullen bij Neos zeker aan hun
trekken komen!

Prijs
Lidgeld: € 22 – UiTPAS met
kansentarief: € 5,5
Eenmalige activiteiten: € 15 –
UiTPAS met kansentarief: € 3,75
Waar en wanneer
Parochiezaal Bassevelde
Nieuwe Boekhoutestraat 24,
Bassevelde
Elke vierde dinsdag van de maand,
om 14 u.
Contact
Emmanuel Buysse
0486 868 409
neosbassevelde@gmail.com
www.neosvzw.be/bassevelde

OXFAM WERELDWINKEL
ASSENEDE VZW
Naast de verkoop van
producten van eerlijke
handel afkomstig
uit het Zuiden en
sensibilisering van het brede publiek
rond rechtvaardige handelsrelaties,
organiseert de wereldwinkel ook
jaarlijks enkele socio-culturele
activiteiten. Denk maar aan een
(sneukel)fietstocht, wandeling,
filmavond, lezing … Voor deze
activiteiten kun je UiTpunten sparen of
gebruik maken van het kansentarief. De
UiTPAS kan niet gebruikt worden voor
aankopen in de winkel.
Prijs
Voornamelijk eenmalige
activiteiten, waarvan de prijs
varieert. Met je UiTPAS met
kansentarief krijg je 75% korting.
Contact
09 344 78 69
assenede@oww.be
www.oxfamwereldwinkels.be/nl/
winkels/assenede

SIMILES PRAATCAFÉ
PSYCHOSE
Het praatcafé is
een zelfstandige
werkkring
binnen de Federatie Similes voor
gezinsleden e.d. van personen met
een psychische kwetsbaarheid.
Ervaringsdeskundigen organiseren
verschillende activiteiten:
lotgenotencontact met het accent op
ontmoeting en ervaringsuitwisseling,
info- en filmavonden en cursussen rond
verschillende relevante thema’s voor wie
in zijn nabije omgeving met psychische
kwetsbaarheid wordt geconfronteerd.
Prijs
Lidgeld: € 3 - UiTPAS met
kansentarief: € 0,75
Eenmalige activiteiten: € 5 UiTPAS met kansentarief: € 1,25
Cursussen: € 40 - UiTPAS met
kansentarief: € 10
Ook niet-leden kunnen
deelnemen aan cursussen en
eenmalige activiteiten.
Waar en wanneer
GC de Bijenkorf
Sportstraat 4, Assenede
PC Sint-Jan
Oostveldstraat 1, Eeklo
Contact
Marnix Willems
0478 64 43 98
info@praatcafepsychose.be
www.praatcafepsychose.be

STRANDPAAL 28 VZW
Strandpaal 28 vzw
is sinds 1991 je
betrouwbare gids voor de betere jazz,
blues en rootsmuziek. Op verschillende
kleine podia in en rond Assenede bieden

we concerten aan, zowel voor ‘kenners’
als voor liefhebbers.
Prijs
Eenmalige activiteiten: € 10 UiTPAS met kansentarief: € 2,50
Waar en wanneer
Verschillende locaties in Assenede
Maandelijks op zaterdagavond
Contact
Joke De Vos
0478 347 809
joke@jazzenede.be
www.jazzenede.be

TONEELGILDE FLORIS
ENDE BLANCEFLOER
Vereniging voor
amateurtoneel, die
jaarlijks in november
een voorstelling brengt. Het
repertoire gaat van volkstoneel tot
tragikomedie, en richt zich tot een
breed publiek.
Prijs
Voorstelling: € 8 - UiTPAS met
kansentarief: € 2
Waar en wanneer
Voorstellingen in GC de Bijenkorf
Sportstraat 4, Assenede
Repetities van half augustus tot
begin november, voorstellingen
in november.
Contact
Koen De Buck
09 344 75 35 of 0031 610 017 860
info@florisendeblancefloer.be
www.florisendeblancefloer.be

VIVA ASSENEDE
VIVA-Socialistische
Vrouwen Vereniging
is een eigentijdse
vrouwenorganisatie
en biedt een ruim en afwissend
activiteitenaanbod. Er is voor elk wat
wils, zoals gezondheidstips, leuke
uitstappen met het gezin, ontspanning,
beweging, lezingen, creativiteit en
cultuur.
Prijs
Lidgeld: € 6 - UiTPAS met
kansentarief: € 1,50
Waar en wanneer
Zaal Germinal
Hoogstraat 70, Assenede
Activiteiten starten om 19 u.
Contact
Tilly Lammens
tilly.lammens@icloud.com

VLIET VZW
Vzw Vliet is een
erfgoedvereniging
voor Assenede en het
Meetjesland die zich specifiek toelegt
op film- en beeldarchivering en het
maken van videoproducties voor de
culturele sector. Vzw Vliet organiseert
op regelmatige basis filmvoorstellingen
en tentoonstellingen.
Prijs
Voornamelijk eenmalige
activiteiten, waarvan de prijs
varieert. Met je UiTPAS met
kansentarief krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
Afhankelijk van het project
Contact
Michel Coene
09 344 41 04
michel@vliet.be
www.vliet.be

WERELDWINKEL
OOSTEEKLO

CULTUURCENTRUM
DE HERBAKKER

Naast de verkoop van
producten van eerlijke
handel afkomstig
uit het Zuiden en
sensibilisering van het brede publiek
rond rechtvaardige handelsrelaties,
organiseert de wereldwinkel ook
jaarlijks enkele socio-culturele
activiteiten, zoals de wereldkwis en
geschenkenbeurs. Voor deze activiteiten
kun je UiTpunten sparen of gebruik
maken van het kansentarief. De UiTPAS
kan niet gebruikt worden voor aankopen
in de winkel.

CC De Herbakker
wil mensen van
alle leeftijden laten genieten van
verschillende kunstvormen als
theater, muziek, humor, film …
Jaarlijks organiseert het CC
ongeveer 80 avondvoorstellingen, 45
schoolvoorstellingen en een tiental films.

Prijs
Voornamelijk eenmalige
activiteiten, waarvan de prijs
varieert. Met je UiTPAS met
kansentarief krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
Parochiezaal Oosteeklo
Koning Albertstraat 7, Oosteeklo
Tijdstip: afhankelijk van de
activiteit
Contact
Annette Geirnaert
09 373 77 34 of 0471 603 098
annette.geirnaert2@gmail.com

WERKGROEP
FAIR TRADE ASSENEDE
Werkgroep Fair Trade
organiseert activiteiten
in het kader van ‘Assenede Fair Trade
Gemeente’. Het jaarlijkse hoogtepunt
hierbij is de BioEcomarkt in Oosteeklo.
Prijs
De activiteiten zijn gratis
Waar en wanneer
Bio Eco Markt Oosteeklo:
Jeugd & Sportdomein Ter Walle
Stroomstraat 8, Oosteeklo
Tweede zondag van juni
Contact
Lien Ysebaert
09 218 78 96
fairtrade@assenede.be
www.assenede.be

EEKLO
STEDELIJK AANBOD
BIBLIOTHEEK EEKLO
Voor inwoners van Eeklo en
omstreken - voor iedereen
dus! Ons aanbod bestaat
uit kranten, tijdschriften,
boeken, dvd’s, luisterboeken, strips …
Iedereen mag naar de bib komen om
alles in te kijken. Om zaken uit te lenen
moet je lid zijn, maar dit is gratis. Leden
kunnen gratis gebruik maken van onze
computers (Internet en Open Office). We
organiseren ook regelmatig activiteiten
(voorleesuurtje, breicafé, lezingen,
workshops voor kinderen …).
Prijs
Eenmalige activiteiten: € 5 UITPAS met kansentarief € 1,25
Waar
Molenstraat 36, Eeklo
Contact
09 218 27 00
bibliotheek@eeklo.be
www.eeklo.be/bibliotheek

Prijs
Ticketprijs varieert naargelang de
voorstelling.
Met je UiTPAS met kansentarief
krijg je 75% korting. In dat geval
betaal je je tickets net voor de
voorstelling, aan de kassa.
Waar en wanneer
CC De Herbakker
Zaal: Pastoor De Nevestraat 10,
Eeklo
Tickets & info: STIP, Molenstraat 36,
Eeklo
Het tijdstip is afhankelijk van de
voorstelling. Avondvoorstellingen
starten meestal om 20.30 u.
Contact
09 218 27 27
info@ccdeherbakker.be
www.ccdeherbakker.be

KUNSTACADEMIE EEKLO
De Kunstacademie
beeld-muziek-woord
behoort tot het deeltijds
kunstonderwijs (DKO). Het grote
voordeel van al die verschillende
domeinen onder één dak: als leerling
proef je van en kies je uit verschillende
kunstvormen. Elk traject wordt begeleid
door een professioneel lerarenteam. Je
kan ten volle experimenteren en creëren,
en je artistieke talenten tot bloei laten
komen!
Prijs
Lidgeld: er zijn verschillende
tarieven, afhankelijk van o.a. je
leeftijd. Lidgeld voor houders
UiTPAS met kansentarief: € 80 /
€ 20 (- 18 j.)
Waar en wanneer
Pastoor De Nevestraat 26, Eeklo
Tijdstip is afhankelijk van de
gekozen les.
Contact
Roos Lauwaert
09 218 27 50
kunstacademie@eeklo.be
www.kunstacademie-eeklo.be

LOKAAL
DIENSTENCENTRUM
ZONNEHEEM
Een ontmoetings-,
vormings- en
dienstencentrum
voor 55-plussers uit Eeklo en het
Meetjesland. Met dienstverlening als
een restaurant, wasserette, vervoer op
maat, haarverzorging, pedicure …
Je kunt ook bij ons terecht voor
vormingen (taal, computer, lezingen,
tekenen & schilderen, grafiek) en
bewegingsactiviteiten (zwemmen,
petanque, fietsen, aerobic, yoga, line
dance …). En wat dacht je van muzikale
activiteiten, zoals seniorenkoor
Moderato, seniorenorkest, luisteren naar
klassieke muziek of het geheugenkoor?
Waar en wanneer
Schietspoelstraat 9, Eeklo
Contact
Carlo Roegies
09 377 02 46
zonneheem@eeklo.be
www.zonneheem.be
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VERENIGINGEN
CLASSIC@EEKLO VZW
De
kerngedachte
van classic@
eeklo : kwalitatief hoogstaande
klassieke muziek, in de brede zin
van het woord, zo toegankelijk
mogelijk maken voor een breed
publiek. We willen ook jongeren
ervan laten proeven.
Prijs
Ticketprijs varieert. Met je UiTPAS
met kansentarief krijg je 75%
korting.
Waar en wanneer
Afhankelijk van het concert
Contact
0472 66 48 42
classic.eeklo@gmail.com
www.classicateeklo.be

DAVIDSFONDS EEKLO
Het Davidsfonds
Eeklo werd
opgericht in 1875
en heeft als doel om mensen samen te
brengen die houden van cultuur in al
haar vormen: literatuur, kunst, muziek,
geschiedenis …
Prijs
Eenmalige activiteiten: € 5 - UiTPAS met kansentarief: € 1,25
Waar en wanneer
’t Kerkplein
Kerkplein 4, Eeklo
De activiteiten worden op
weekdagen georganiseerd.
Contact
Jan Vermeire
09 377 88 46
marleenjanvermeire@skynet.be
davidsfonds.be/eeklo

DE VERSTELLING VZW
De naam van deze recent
opgerichte vereniging is niet
toevallig: enerzijds verwijst
die naar ‘herstellen’,
anderzijds naar ‘iets op een andere
plaats stellen’.
Herstellen gebeurt tijdens het Repair
Café. Defecte elektrische apparaten, gebruiksvoorwerpen, kledij, textiel en occasioneel ook fietsen en kransen worden
nagekeken en, indien mogelijk, hersteld
door onze vrijwilligers. Daarnaast organiseert en ondersteunt De Verstelling
activiteiten rond transitie, solidariteit,
duurzaamheid en sociale economie.
Prijs
Repair Café: gratis toegang
Activiteiten van De Verstelling:
prijs varieert. Met je UiTPAS met
kansentarief krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
Repair Café:afwisselend in
wijkcentrum De Kring en
N9 fabriek. Maandelijks
Contact
De Verstelling:
deverstelling@gmail.com
www.facebook.com/de.verstelling.
eeklo
Repair Café:
repaircafe.eeklo@gmail.com
0474 55 70 99
www.facebook.com/RepairCafeEeklo
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DZJUU TOCH VZW
Wij organiseren toffe
activiteiten op en rond de
Markt van Eeklo, en soms
daarbuiten.
De hoofdactiviteit is een gezellig eendags Rock & Blues minimuziekfestival
op de Markt. Daarnaast organiseren
wij diverse kleinere activiteiten: een
wafelbak, een muziekavond in thema,
akoestische sets en allerhande initiatieven die ons pad kruisen. Zolang het
maar een plezante boel blijft.
Prijs
De inkom is gratis.
Waar en wanneer
Markt Eeklo
Ter hoogte van Markt 18
Tijdstip activiteiten: vooravond /
avond
Contact
Tom Meersschaut
0475 44 89 25,
www.facebook.com/DzjuuToch

GEZINSBOND EEKLO
Afdeling van de
Gezinsbond, die opkomt
voor de belangen van alle
gezinnen. Wij organiseren
verschillende sociale en
culturele activiteiten, gedurende het
schooljaar.
Prijs
Lidgeld: € 40 - UiTPAS met
kansentarief: € 10
Contact
Hilde Hermie
09 329 34 06
hilde.hermie@gezinsbondeeklo.be
www.gezinsbondeeklo.be

GRIJZE GEUZEN EEKLO
Vrijzinnig Humanistische
vereniging voor 50-plussers. Wij organiseren
lezingen, panelgespreken, debatten.
Daarnaast bezoeken we tentoonstellingen, bekijken films en houden nabesprekingen. Ook museumbezoeken en
uitstappen staan op ons programma.
Prijs
Lidgeld: € 12 - UiTPAS met
kansentarief: € 3
Eenmalige activiteiten: € 8 à €
10 - UiTPAS met kansentarief: € 2
à € 2,50
Waar en wanneer
Afhankelijk van de activiteit: CC
Herbakker, Bibliotheek,
LDC Zonneheem of N9
Contact
Freddy Van Weymeersch,
0495 32 20
freddy.van.weymeersch@telenet.be

MUZIEKCLUB N9

STERRENPARADE VZW

In muziekclub N9 vinden
wekelijks concerten plaats,
met zowel gevestigde
waarden als te ontdekken
parels uit binnen- en buitenland.
Tijdens de zomermaanden is het gratis
festival Helden in het Park the place
to be!
Daarnaast kun je in N9 ook terecht voor
cursussen en workshops. Salsa, djembé,
gitaar en mondharmonica zijn intussen
klassiekers, en dit seizoen vind je o.m.
samenzang, lichttechniek en Jazzclass
Series in het aanbod terug.

Wij organiseren
concerten waar
Nederlandstalige
muziek centraal staat. Seizoen 20172018 wordt er opnieuw één vol muzikale
hoogtepunten! Met: Tom Jones ontmoet
Engelbert Humperdinck (door Michael
Heaven en Doran). George Baker
Selection, Jan Keizer & Anny Schilder
- de originele stemmen van BZN, The
vintage club (Erik Van Neygen, Roel Van
Bambost en Hans De Booij), Jo Vally,
Wendy Van Wanten & Jan Wuytens,
MANdolinMAN( Liliane Saint Pierre,
Herr Seele en Jan De Smet), maar ook
Guido Belcanto, Bart Herman, Alain
Des en Niels Destadsbader. Aan u de
keuze!

Prijs
Ticketprijs varieert. Met je UiTPAS
met kansentarief krijg je 75%
korting.
Waar en wanneer
N9 villa
Molenstraat 165, Eeklo
N9 fabriek
Molenstraat 31, Eeklo
Contact
Bert Cambier,
09 377 93 94
bert@n9.be
www.n9.be

Prijs
Er zijn verschillende tarieven: los
ticket, klein abonnement, groot
abonnement, super abonnement.
Met je UiTPAS met kansentarief
krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
CC De Herbakker
Pastoor De Nevestraat 10, Eeklo

OAKLAND KOOR
We brengen mensen
samen die graag zingen
en liefst wat koorervaring
hebben. Ons repertorium bestaat
uit klassieke oude, romantische en
volkse muziek en koorbewerkingen
van hedendaagse liederen. Wie
geïnteresseerd is, kan vrijblijvend enkele
repetities bijwonen. Neem hiervoor
gerust contact op.
Op zondag 10 december 2017, om 16 u.,
vieren we in de kerk van het Oostveld
ons 50-jarig jubileum met een klassiek
concert en een receptie.
Prijs
Lidgeld: € 20 - UiTPAS met
kansentarief: € 5
Jubileumconcert 10/12/2017: € 15 –
UiTPAS met kansentarief: € 3.75
Waar en wanneer
Kelder kerk Oostveld
Kottemstraat, 2 Eeklo
Elke vrijdagavond van 20.15 tot
22.30 u.  
Contact
Christiane Vervust
09 377 90 49
oaklandkoor@telenet.be

OKRA-ACADEMIE
OKRAAcademie
Eeklo biedt lezingen over uiteenlopende
onderwerpen door sprekers met kennis
van zaken. Vraag voor een volledig
overzicht onze brochure aan!
Prijs
Eenmalige activiteiten: € 5 UiTPAS met kansentarief: € 1,25
Waar en wanneer
N9 Fabriek
Molenstraat 31, Eeklo
Verschillende voordrachten op
dinsdagnamiddag
Contact
Yasmin Farinon
09 269 32 17
academie.mvl@okra.be
www.okra.be/middenvlaanderen
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PROVINCIAAL
STREEKCENTRUM
HUYSMANHOEVE
PLATTELANDSCENTRUM
MEETJESLAND VZW
Het Plattelandscentrum
Meetjesland beheert
het provinciaal streekcentrum
Huysmanhoeve. Een historische
hoeve die stapsgewijs gerenoveerd
wordt, met veel groen op het domein:
o.a. een moestuin, boomgaard en
kruidentuin. Tijdens de openingsuren
kun je terecht in de cafetaria (met
terras en krulbolbaan), het regionaal
erfgoeddepot en tentoonstellingen.
Voor de kinderen is er een natuurlijke
speeltuin. Daarnaast worden er
doorheen het seizoen verschillende
activiteiten georganiseerd.
Prijs
Toegang tot de hoeve en de
tentoonstellingen is gratis.
Ook de éénmalige activiteiten zijn
gratis, tenzij anders vermeld. Met
je UiTPAS met kansentarief krijg je
75% korting.

Contact
Stefan Vinke
09 336 42 51 (ticketlijn)
vzwsterrenparade@telenet.be
www.vzwsterrenparade.be

Waar en wanneer
Huysmanhoeve
Bus 1, Eeklo
Activiteiten van 1 april tot 30
september, woensdag tot zondag
(en feestdagen) van 11 tot 18 u.

WIJKCENTRUM DE KRING

Contact
Nathalie Van Hyfte
09 327 0447
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be
www.huysmanhoeve.be

In het wijkcentrum
ontmoet je anderen in
een aangename sfeer.
Iedereen is welkom!
Er is extra aandacht
voor mensen met een klein inkomen.
Je kan meedoen aan verschillende
ontspannende activiteiten. Bovendien
zijn er werkgroepen waar je met je
ervaringen aan de slag kan. Kinderen en
tieners hebben hun eigen werking. Kom
langs om te wassen, wassen, douchen,
telefoneren, internetten, de krant te
lezen of een drankje te drinken in de
cafetaria. In Vrijetijdspunt wegwijzer
kan je langskomen met je vrijetijds- en
praktische vragen. We maken je wegwijs
in het vrijetijdsaanbod. Ontdek wat je
allemaal kan doen in jouw vrije tijd!
Prijs
Met je UiTPAS met kansentarief
krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
Zuidmoerstraat 136/8
Maandag tot vrijdag: 9 tot 16.30 u.
Woensdag tot 18 u.
Contact
09 378 61 69
info@wijkcentrumdekring.be
www.wijkcentrumdekring.be

TOERISME MEETJESLAND
Toerisme
Meetjesland
staat in voor
de toeristische ontwikkeling, promotie
en informatie van het Meetjesland.
Alle toeristische info over de streek
bieden we aan in het infopunt, dat
zich in het provinciaal streekcentrum
Huysmanhoeve bevindt.
Prijs
Met je UiTPAS met kansentarief
krijg je 75% korting op
alle toeristische routes en
netwerkkaarten van OostVlaanderen.
Bv. Wandelnetwerkkaart: € 6 –
UiTPAS met kansentarief: € 1,50
Waar en wanneer
Huysmanhoeve
Bus 1, 9900 Eeklo
Van 1 april tot 30 september:
open van woensdag tot zondag,
van 11 tot 17 u.
Van 1 oktober tot 31 maart: open
van woensdag tot vrijdag, van 11 tot
16.30 u.
Contact
Toerisme Meetjesland
09 377 86 00
info@toerismemeetjesland.be
www.toerismemeetjesland.be

JEUGD
SPORT NA SCHOOL EN
SPORTSNACK
Kinderen en jongeren in beweging krijgen? Dat kan met Sportsnack en Sport
Na School !
Sportsnack, da’s
sportieve naschoolse
opvang. Actief en altijd
iets anders! Met Sportsnack komen
kinderen uit het basisonderwijs in
aanraking met verschillende sporten.
Prijs
Eeklo: voor een reeks van 10 lessen
betaal je € 30,30 (UiTPAS met
kansentarief: € 7,58). Opvang
en vieruurtje zijn inbegrepen.
Assenede: voor een periode van 5
lessen betaal je €10 – UiTPAS met
kansentarief: € 2,50.
Contact
Sportdienst Assenede:
sport@assenede.be
Buitenschoolse kinderopvang
Eeklo: kinderopvang@eeklo.be
Voor jongeren uit het
secundair onderwijs is
er Sport Na School (SNS). Met een
SNS-pas sporten ze na school, waar,
wanneer en hoe vaak ze willen. Er
is een ruim aanbod van eigentijdse
recreatieve sporten zoals fitness,
squash, gevechtssporten, zwemmen …
Prijs
Er wordt gewerkt met 2 semesters
(oktober tot januari / februari tot
mei).  1 semester: € 30 – UiTPAS
met kansentarief: € 7,50 2
semesters: € 45 – UiTPAS met
kansentarief: € 11,25
Contact
Inschrijven kan via www.sportnaschool.be ofwel via de school.
Regionaal contact: Sandra Rijckaert meetjesland@sportnaschool.be

ASSENEDE
GEMEENTELIJK AANBOD
JEUGDDIENST ASSENEDE
De jeugddienst organiseert
jaarlijks verschillende
activiteiten voor kinderen
en jongeren. Speelstraat en de
Buitenspeeldag zijn de belangrijkste.
Prijs
De meeste activiteiten zijn gratis.
Waar en wanneer
Locatie en tijdstip varieert naargelang de activiteit.
Contact
Joke De Vos
09 341 90 80
jeugd@assenede.be
www.assenede.be/jonginassenede

SPEELPLEIN
SLOEBERSLOT
Je beleeft samen met draak
Thor en zijn vriendje
Mol supertoffe avonturen in hun kasteel, het
Sloeberslot! Speelplein Sloeberslot,
de gemeentelijke speelpleinwerking,
organiseert elk jaar speelpleinwerking
op drie verschillende pleinen in Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo. Tijdens
de zomervakantie kunnen kinderen
tussen 5 en 12 jaar er terecht voor leuke
activiteiten, aangepast aan hun leeftijd,
en dit gedurende een 5-tal weken in de

namiddag (werkdagen). Voor en na is er
opvang voorzien.
Prijs
Halve dag: € 3 - UiTPAS met
kansentarief: € 0,75
Opvang wordt afzonderlijk
aangerekend.
Waar en wanneer
Bassevelde: Nieuwe Boekhoutestraat 26
Boekhoute: Boekhoutedorp 3
Oosteeklo: Stroomstraat 8
Telkens in de zomervakantie, data
worden tijdig gecommuniceerd
Contact
Marlies Goethals
09 218 78 95
jeugd@assenede.be
www.assenede.be/jonginassenede

VERENIGINGEN
CHIRO ASSENEDE
Elke zondag kunnen
kinderen van 6 tot 18
jaar bij Chiro terecht voor
knotsgekke activiteiten!
Daarnaast doen we elke jaar enkele
uitstappen (zoals zwemmen) en gaan
we iedere zomervakantie op kamp. De
enthousiaste leidingploeg kijkt alvast uit
naar jullie komst!
De aankoop van een uniform is bij ons
niet verplicht. Wie een uniform wil
kopen kan dit doen via de Banier, hier
is geen korting met de UiTPAS met
kansentarief mogelijk.
Prijs
Lidgeld: € 25 - UiTPAS met
kansentarief: € 6,25
Eenmalige activiteiten: € 5 à 10 UiTPAS met kansentarief: € 1,25 à
2,50
Kamp: € 155 - UiTPAS met
kansentarief: € 38,75
Ouderavond: € 20 - UiTPAS
met kansentarief: € 5
Waar en wanneer
Jeugd- en sportdomein
Kloosterstraat 11B, Assenede
Iedere zondag om 14 uur
Contact
Marie Geldhof
0471 211 051
chiro-assenede@hotmail.com
wijzijnchiroassenede.weebly.com

CHIRO BEUKENHOUT
Chiro Beukenhout is er voor
meiden vanaf 6 jaar tot ver
daarna die samen enorm veel
plezier maken, meestal in de
eigen leeftijdsgroep maar soms ook eens
allemaal gezellig samen. Groot of klein,
luid of stil, grappig of subtiel, een beetje
gek of nog net normaal, allemaal spelen
wij samen! Want bij ons is iedereen
gelijk, ieder heeft z’n eigen kwaliteiten
en talenten en zo zijn we samen 1
talentenbom!
Prijs
Lidgeld: € 20 - UiTPAS met kansentarief: € 5
Kampen: € 150 - UiTPAS met kansentarief: € 40
Waar en wanneer
Chiroterrein Boekhoute
Stationstraat 55 A, Boekhoute
Zondag van 14 tot 17 u.
Contact
Mieke Vande Moortele

09 370 85 63
mieke.vande.moortele@scarlet.be
www.chirobeukenhout.be

KLJ Lokaal, Jeugd- en sportdomein
Kloosterstraat 11 B, Assenede
Vrijdag van 20 tot 23 u.
Zondag van 14 tot 17 u.

je meer verantwoordelijkheid en kan je
meer en meer mee beslissen over wat je
doet, wat je leert en wat voor groep je
wenst te zijn.

JEUGDRAAD ASSENEDE

Contact
Freek Criel
0471 716 432
klj_assenede@hotmail.com
kljassenede.be

Prijs
eenmalige activiteiten: € 29 - UiTPAS met kansentarief: € 7,25
kamp: € 100 - UiTPAS met kansentarief: € 25
weekend/midweek: € 15,00 - UiTPAS met kansentarief: € 3,75

Een leuke bende die het
gemeentebestuur advies
geeft over alles wat jeugd in
Assenede betreft. De Jeugdraad heeft en
geeft ideeën om Assenede jeugdvriendelijk te maken en zorgt ervoor dat er in
Assenede ook naar de jongste inwoners geluisterd wordt. De Jeugdraad
organiseert ook elk jaar enkele te gekke
activiteiten zoals een filmnamiddag en
de KABOEMDAG.
Prijs
Eenmalige activiteiten: € 2 UiTPAS met kansentarief: € 0,50
Waar en wanneer
Filmnamiddag:
GC de Bijenkorf
Sportstraat 4, Assenede
Januari 2018
KABOEMDAG
Sporthal Assenede
Kapelledreef 4, Assenede
Maart 2018
Contact
Gert De Scheemaeker
0498 60 95 26
bestuur@gja.be
facebook.com/jeugdraadassenede

JEUGDTHEATER TRIANGEL
Theatergroep voor kinderen
en jongeren van 6 tot 18
jaar. Naast wekelijkse
repetities waarop op een
speelse manier wordt gewerkt met
creatieve technieken (drama, mime,
dans, zang, woordkunsten), wordt er ook
in groep gewerkt aan een musical- of
theaterproductie.
De kinderen zetten hierbij ‘samen’ de
productie op, zowel inhoudelijk als naar
vorm. Voor de begeleiding wordt gewerkt
met vrijwilligers.
Prijs
Lidgeld: € 130 - UiTPAS met kansentarief:€ 35
Waar en wanneer
Basisschool GO! De Reigers
Leegstraat 2, Zelzate
Zaterdag van 9 tot 12.15 u.
Contact
Frank Calle
0477 298 242
frank.calle1@telenet.be

KLJ ASSENEDE
Jeugdbeweging voor
kinderen en jongeren vanaf
het vierde leerjaar. Op
vrijdagavond is er activiteit
voor +14-jarigen, op zondagmiddag
voor -14-jarigen. Knutselen,
rechtendoortocht of een daguitstap:
we doen het allemaal! En we mogen
natuurlijk de zomer niet vergeten, met
een kamp voor beide leeftijdsgroepen
en sportfeesten op zondag. Plezier
gegarandeerd!
Prijs
Lidgeld: € 20 - UiTPAS met kansentarief: € 5
Kamp: € 85 - UiTPAS met kansentarief: € 21,25
Weekend/midweek: € 20 - UiTPAS
met kansentarief: € 5
Waar en wanneer

KRANT

KLJ BASSEVELDE
Jeugdbeweging voor
kinderen en jongeren. Op
vrijdagavond is er activiteit
voor de +16-jarigen en op
zondagmiddag voor de -16-jarigen.
Knutselen, rechtendoortocht of een
daguitstap: we doen het allemaal! En
we mogen natuurlijk de zomer niet
vergeten, met een kamp voor beide
leeftijdsgroepen en sportfeesten op
zondag. Plezier gegarandeerd!
Prijs
Lidgeld: € 20 - UiTPAS met
kansentarief: € 5
Er is een extra korting vanaf een
tweede gezinslid.
Kamp: € 90 - UiTPAS met
kansentarief: € 22,50
Ook op het uniform is er korting
voor UiTPAS met kansentarief.
Waar en wanneer
Zaal Lambiek / KLJ-lokaal
Kerkstraat 19, Bassevelde
Zondag van 14 tot 17 u.  
Vrijdag van 20 tot 23 u.  
Contact
De Smet Lynsey
0470 86 95 24
Ysebie Jens
0474 19 80 71
contact@kljbassevelde.be
www.kljbassevelde.be

SCOUTS HOUTEKIET
OOSTEEKLO
Scouts Houtekiet Oosteeklo
is een deel van de werking
van Scouts en Gidsen
Vlaanderen.
Wij organiseren activiteiten voor
aangesloten leden, kinderen van 5 tot
en met 17 jaar, waarbij we de aloude
scoutstradities proberen over te brengen
aan de volgende generatie.
Prijs
Eenmalige activiteiten: € 40 - UiTPAS met kansentarief: € 10
Kamp: tussen € 100 en 150 - UiTPAS met kansentarief: tussen € 25
en € 37,50

Waar en wanneer
Scoutsterrein Scouts en Gidsen
Michiel de Ruyter
Vliet 20A, Boekhoute
Zondag van 14 tot 17 u.
Contact
Sander Van de Walle
info@scoutsboekhoute.be
www.scoutsboekhoute.be

SPEELPLEIN ORANJE
De speelpleinwerkingen
van Oranje zijn inclusieve
werkingen. Sinds jaar
en dag spelen kinderen
met en zonder beperking
er samen. Voor kinderen met een
grotere zorgbehoefte voorzien we extra
ondersteuning. Indien nodig kan dit
zelfs onder de vorm van individuele
begeleiding. Zo kan echt iedereen
terecht op onze speelpleinwerkingen!
Prijs
Halve dag € 3,00  - UiTPAS met
kansentarief: € 0,75
Volle dag: € 6 - UiTPAS met
kansentarief: € 1,50
Waar en wanneer
Vrije Basisschool Het Ooievaarsnest
Leegstraag 17A, Assenede
5 weken in de zomervakantie,
telkens van maandag tot vrijdag.
Contact
Katelijne Risteyn
050 47 25 90
katelijne.risteyn@oranje.be
vrijetijd-oranje.be

EEKLO
STEDELIJK
SPEELPLEINWERKING
’T GES

Waar en wanneer
Jeugd & Sportdomein Te Walle
Stroomstraat 8 A, Oosteeklo
Zondag van 14 tot 17 u.

Vakantiewerking (enkel
tijdens de grote vakantie)
voor kinderen van de tweede
kleuterklas tot en met 15 jaar. Er
worden verschillende activiteiten en
uitstappen georganiseerd.
Prijs
Eenmalige activiteiten: € 3 - UITPAS met kansentarief: € 0,75
Uitstappen: prijs varieert

Contact
Cynthia Roesbeke & Bart De Bock
houtekietgroepsleiding@gmail.com
www.scoutsoosteeklo.be

Waar en wanneer
Blokhutten
Sportlaan 25, Eeklo
Van 13.15 tot 17.30 u.

SCOUTS EN GIDSEN
MICHIEL DE RUYTER
BOEKHOUTE
Op zondag kunnen
kinderen en jongeren
van 6 tot 18 jaar bij ons
terecht voor een middag
vol leuke activiteiten. De
leden worden ingedeeld in verschillende
leeftijdsgroepen waar ze naar hartenlust
kunnen spelen en ravotten. Telkens je
doorschuift naar een oudere groep, krijg

Contact
Tomas Fordeyn
0498 91 38 06
tomas.fordeyn@eeklo.be
www.eeklo.be/kidsgids
www.eeklo.be/jeugd
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GRABBELPAS

CHIRO OMMEKEER

Werking voor kinderen
van het tweede tot
en met zesde leerjaar
tijdens alle vakanties
(behalve kerstvakantie). Er worden
verschillende activiteiten en uitstappen
georganiseerd.

Ben je tussen 6
tot 18 jaar oud,
dan ben je welkom om bij onze Chiro
aan te sluiten en leuke chirozondagen
te beleven in een toffe groep. We
zorgen voor zondagmiddagen vol
plezier, maar organiseren ook tal van
andere activiteiten voor oudleiding,
ouders en leden. Zo is er een jaarlijkse
truffelverkoop, een spaghettiavond, een
kerstdropping en nog veel meer.
We gaan daarnaast soms eens zwemmen en we doen een jaarlijkse trip naar
de zee.

Prijs
Eenmalige activiteiten: € 4 - UiTPAS met kansentarief: € 1
Uitstappen: prijs varieert
Waar en wanneer
Blokhutten
Sportlaan 25, Eeklo
9.30 tot 12.15 u.
Contact
Tomas Fordeyn
0498 91 38 06
tomas.fordeyn@eeklo.be
www.eeklo.be/kidsgids
www.eeklo.be/jeugd

VERENIGINGEN
226E FOS DE LEEUWERIK
EEKLO
226e FOS de
Leeuwerik is een
plezante scoutsgroep uit Eeklo. Vanaf
5 jaar kan je komen spelen, vrienden
maken, ravotten, technieken leren
en nog zoveel meer. In onze scouts is
iedereen welkom!
Prijs
Lidgeld: € 39 - UITPAS met kansentarief: € 9,75
Waar en wanneer
Scoutsterrein
Tieltsesteenweg 105B, Eeklo
Elke zaterdag van 14 tot 17 u.

Prijs
Lidgeld: € 30 - UiTPAS met kansentarief: € 7,50
Kampen: € 150 - UiTPAS met kansentarief: € 37,50
Waar en wanneer
Blokhutten
Sportlaan 25 bus 1, Eeklo
Zondag van 14 tot 18 u.
Contact
Leiding van Ommekeer,
info@ommekeer.be
www.facebook.com/ommekeer

CHIRO SINT-JOZEF
Wij zijn een kleine,
maar zeer hechte groep
Iedereen van 6 tot 17
jaar is welkom!
Nieuwe leden mogen 3 zondagnamiddag
proberen vooraleer ze moeten inschrijven en betalen. Een werkjaar start
steeds de eerste zondag van september
en stopt eind mei.
Prijs
Met je UiTPAS met kansentarief
krijg je 75% korting op je lidgeld
en de kampen.

Waar en wanneer
Chiroterrein
Abdijstraat 31, Eeklo
Elke zondagmiddag van 14 tot 17.30 u.
Contact
eveliendepa@telenet.be
www.chirosintjozef.chirosite.be

JEUGDHUIS DE
ROUTE – VZW ENNU?
Een ontmoetingsplaats voor en door
jongeren vanaf
14 jaar, ongeacht
geslacht, herkomst of
religieuze overtuiging. We vertrekken
vanuit een actieve vrijwilligerswerking
waarin jongeren zelf de touwtjes in
handen nemen, ondersteund door
beroepskrachten.
Bij ons kan je terecht voor creatieve,
culturele en sportieve activiteiten,
evenementen en workshops. Daarnaast
stellen wij onze infrastructuur open voor
jongeren met plannen voor evenementen. We zorgen ook voor een artistiek
project, waarbij je kennis maakt met
verschillende vormen van artistieke
expressie.
Prijs
Lidgeld: € 3 - UITPAS met
kansentarief: € 0,75
Eenmalige activiteiten en kampen:
prijs varieert

SCOUTS & GIDSEN
BADEN-POWELL EEKLO

SPEEL-O-THEEK
DE SPEELBAZAAR

Een scoutsgroep voor
kinderen en jongeren
vanaf 6 jaar! Met elke
zaterdagnamiddag
sport, spel, plezier en vooral scouting.
Scouting draagt door een specifieke
methode bij tot de ontspanning en
opvoeding van kinderen en jongeren.
Daarnaast organiseren we nog andere
activiteiten en gaan we doorheen het
jaar op weekend(s) en op zomerkamp.
Onze groep wordt gedragen door jonge
mensen die er week na week voor zorgen
dat je kind een plezante en avontuurlijke namiddag beleeft.

Voor alle gezinnen
met kinderen
tussen 0 en 12 jaar.
Kinderen kunnen er,
samen met een (groot)ouder, speelgoed
ontdekken én meenemen naar huis. Er is
heel wat leuk en leerrijk speelgoed om te
ontlenen.
AR om te gebruiken op een
BAZAIdeaal
feest, om thuis uit te testen en om elke
keer iets nieuws uit te proberen!

Prijs
Lidgeld: € 40 - UiTPAS met
kansentarief: € 10
Kampen: de prijs verschilt per tak,
per werkingsjaar
Waar en wanneer
Lokalen van Scouts & Gidsen Baden-Powell Eeklo
Sportlaan 25, Eeklo
Elke zaterdag van 14 tot 17 u.

E L
SBP
AZAE
AR
SPEEL

Prijs
Gezin met 1 kind: € 5 – UiTPAS met
kansentarief € 1,25
Gezin met meer dan 1 kind: € 8 –
UiTPAS met kansentarief: € 2
Waar en wanneer
Gebouw Porto
Kaaistraat 32, Eeklo
Elke woensdag van 14 tot 18 u.
Contact
Melisa Vandenabeele
09 378 61 69
speelbazaar@gmail.com

Contact
Fien De Sutter
0477 52 22 03
groepsleiding@scoutseeklo.be
www.scoutseeklo.be

Waar en wanneer
Kerkstraat 121, Eeklo
De tijdstippen van onze activiteiten vind je op onze facebookpagina
Contact
Bieke Vanfleteren
0485 32 63 41
info@jhderoute.be,
www.facebook.com/JHDeRoute

Contact
0472 40 60 02
stijn.dobbelaere@telenet.be
www.deleeuwerik.org

SPORT

ASSENEDE
GEMEENTELIJK AANBOD
SPORTDIENST ASSENEDE
De sportdienst organiseert verschillende
sportactiviteiten. Niet alleen kinderen
en jongeren kunnen bij de sportdienst
terecht voor sport na school of sportkampen, ook voor volwassenen is er een
ruim aanbod aan sportlessen.
Prijs
De prijs van de activiteiten varieert.
Met je UiTPAS met kansentarief
krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
De locatie en het tijdstip is afhankelijk van de activiteit.
Contact
Laurenz Van Vooren
09 218 78 98
sport@assenede.be
www.assenede.be/sport

VERENIGINGEN
BASKETBALCLUB
ASSENEDE
Bij ons kunnen kinderen
van 5 tot 17 basketbal
leren spelen, en dit
onder begeleiding van
gediplomeerde trainers die een
kwalitatieve opleiding garanderen. Voor
ons is het heel belangrijk dat kinderen
plezier hebben in hun sportbeoefening.
Belangrijke waarden en normen zijn
voor ons respect, leren winnen, leren
verliezen, samen spelen … We leren op
een speelse manier basket aan, iedereen
met een positieve motivatie is welkom!
Prijs
Lidgeld: afhankelijk van de leeftijd,
tussen € 120 en € 200 - UiTPAS
met kansentarief: tussen € 30 en
€ 50
Kampen: € 40 - UiTPAS met
kansentarief: € 10
Eenmalige activiteiten zijn gratis
Waar en wanneer
Sporthal Assenede
Kapelledreef 5, Assenede
Wekelijkse trainingen en wedstrijden
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Contact
Jonas De Zweemer
0499 610 892
jonasdezweemer@hotmail.com
bbcassenede.be

DANCEPOINTE VZW
Wij bieden danslessen
aan in verschillende
stijlen voor leerlingen
vanaf 3 jaar. Van
pré-ballet en klassiek
ballet tot modern, jazz en streetdance,
in verschillende niveaus. De lessen
worden gegeven door gediplomeerde
dansdocenten. We organiseren ook
maandelijks workshops en treden
regelmatig op. Zin om te dansen? Kom
zeker eens langs!
Prijs
lidgeld: € 97,00- UiTPAS met
kansentarief: € 24,25
Waar en wanneer
Dancepointe (BMC gebouw)
Stoepestraat 7, 9960 Assenede
Tijdstip afhankelijk van de les
Contact
Michelle De Corte
0497 655 286
dancepointe@outlook.com
www.dancepointe-vzw.com

KRANT

DE TREKVOGELS
BOEKHOUTE VZW

WIELERTOERISTENCLUB
DE LEEUWKES

Organiseren van
wandeltochten waar
iedereen aan kan
deelnemen. De wandeltocht bestaat
uit een bepijld parcours van diverse
afstanden (6, 12, 18, 24 … km). Er is
een stopplaats voor elke afstand. Elke
deelnemer kan dus wandelen naar eigen
vermogen!. Er is steeds een parcours
geschikt voor mindervaliden met
wandelwagen.

Wielertoeristenclub van café Moderne
in Bassevelde. Van april tot en met
september wordt er elke week gefietst.
A-rijders op zaterdag of zondag,
B-rijders op maandagavond.
Jaarlijks wordt er een bingo-avond
georganiseerd en een eetfestijn.

Prijs
Lidgeld: € 14 - UiTPAS met
kansentarief: € 3,50
Deelname als niet-lid
(ongevallenverzekering
inbegrepen): € 1,50 - UiTPAS met
kansentarief: € 0,38
Waar en wanneer
Er zijn 6 tochten per jaar, in
september, november, februari,
april, juli en augustus.
Contact
Haillez Anne
0473 282 874
secretariaat.trekvogels@gmail.com
www.trekvogelsboekhoute.be

Prijs
Bingo: € 10 - UiTPAS met
kansentarief: € 2,50
Waar en wanneer
Café Moderne
Assenedestraat 2, 9968 Bassevelde
Wekelijks van april t.e.m. september
Contact
Linda Vercauteren
0478 37 65 53
linda@moderne.be

EEKLO
STEDELIJK
STEDELIJKE
SPORTDIENST EEKLO
• Sportkampen
Tijdens de schoolvakanties zijn er
sportkampen voor kinderen van
de eerste kleuterklas t.e.m. het
tweede middelbaar. Bovendien is er
mogelijkheid tot ochtend-, middag- en
avondopvang. Ochtendopvang: € 1
per begonnen half uur, middag- en
avondopvang: € 1 per sessie.
Waar en wanneer
Stedelijk sportcomplex,
B.L.Pussemierstraat 157, Eeklo
Schoolvakanties, van 9.30 tot 16 u.
Voor kleutertjes (3 tot 6 j.)
Uw kleine kapoen beleeft
gegarandeerd onvergetelijke
momenten in ons sportparadijs
met springkastelen, go-cartsrace,
klim-en klauterparcours,
ballenfestijn, trampolinespringen,
leuke spelletjes en vele andere
uitdagingen! Schrijf in per halve of
volledige dag.
Prijs
Een halve dag (van 09.30 tot
12.15 u. of van 13.30 tot 16 u.) = 1
sportmodule: € 7 – UiTPAS met
kansentarief: € 1,75
Voor kinderen van het eerste
leerjaar t.e.m. het tweede
middelbaar
Er zijn omnisportkampen,
avonturensportkampen,
sportkampen die in het teken
staan van 1 welbepaalde sport en
nog veel meer!
Prijs
De prijs is afhankelijk van de aard
van het kamp en het aantal dagen.
Een basiskamp (5 dagen, zonder
extra’s zoals uitstappen): € 75  UiTPAS met kansentarief: €  18,75
• Fitness
In de krachttrainingszaal van de
sporthal staan heel wat toestellen om de
verschillende spiergroepen te trainen.
Prijs
Jaarabonnement: € 150 – UITPAS
met kansentarief: € 37,50
Maandabonnement: € 20 – UiTPAS met kansentarief: € 5
Waar en wanneer
Stedelijk sportcomplex
B.L.Pussemierstraat 157, Eeklo
Tijdens de openingsuren van het
sportcomplex (zie www.eeklo.be/
sport)
• Zwemlessen voor volwassenen
Het is nooit te laat om te leren
zwemmen of om een andere zwemstijl
aan te leren.
Groep 1 - leren zwemmen: overwin de
waterschrik en leer je eerste zwemslagen
Groep 2 – zwemvervolmaking: verbeter
je techniek van schoolslag en/of leer
crawl en rugcrawl
Prijs
1ste trimester – 14 lessen: € 56 UiTPAS met kansentarief - € 14
2de trimester – 11 lessen: €  44 –
UiTPAS met kansentarief - € 11
Waar en wanneer
Stedelijk zwembad
Oostveldstraat 162, Eeklo
Dinsdagnamiddag van 15.30 tot
16.30 u.

VERENIGINGEN
ATLETIEKCLUB
MEETJESLAND VZW –
KERN EEKLO
Je kunt bij ons terecht
voor ‘Start to Run’: 5
kilometer lopen, in 10
weken!
Prijs
Start to Run: € 35 – UiTPAS met
kansentarief: € 8,75
Waar en wanneer
Finse piste, achter de Sporthal
BL Pussemierstraat, Eeklo
Voorjaar 2018
Contact
Geert Bourgonjon
0494 398783
geert.bourgonjon@telenet.be
www.acmeetjesland.be

BASKET MEETJESLAND
Basket Meetjesland
wil zoveel mogelijk
jongeren laten
kennismaken met de
basketbalsport. We
willen hen de kans geven om basket
aan te leren, te oefenen, te trainen
en competitie spelen op verschillende
niveaus. Met heel wat ploegen
in competitie zijn we de grootste
basketbalclub uit het Meetjesland! Toch
dragen we gezelligheid en een familiale
sfeer hoog in het vaandel.
Prijs
Lidgeld varieert. Met je UiTPAS met
kansentarief krijg je 75% korting.
Kleuterbasket: € 75 / € 18,75. Basketschool: € 95 / € 23,75. U8-U10:
€ 175 / € 43,75. U12-U14: € 240 / €
60. U16-U21: € 265 / € 66,25.
Waar en wanneer
Sporthal – basketzaal Valcke
Eikenlo
B. L. Pussemierstraat 157, Eeklo
Tijdstip activiteiten is afhankelijk
van leeftijd en ervaring.
Contact
Vicky Van Maele
0478 79 17 10
secretaris@basketmeetjesland.be
www.basketmeetjesland.be

BOEZJEERN
Sportclub Boezjeern is een
laagdrempelige
sportclub voor
volwassenen waar
iedereen welkom is om
mee te komen bewegen. Badminton,
minivoetbal, wandelen, tai chi, fietsen…
het zijn maar enkele van de vele
activiteiten! Iedereen krijgt twee gratis
proeflessen.
Prijs
Lidgeld: € 25 – UiTPAS met
kansentarief: € 6,25
Eenmalige activiteiten: prijs
varieert. Met je UiTPAS met
kansentarief krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
We hebben geen vaste locatie
Contact
Lien De Bruycker en
Nancy Geirnaert
0468 16 62 73
boezjeern@gmail.com

FCE MEETJESLAND
De voetbalclub van Eeklo heeft een
gepaste opleiding vanaf 5 jaar. Er wordt
twee keer per week samen getraind,
waarbij onze trainers hun kennis aan de
jonge spelers doorgeven. Deze club gaat
voor een sport waaraan iedereen kan
deelnemen, volgens zijn eigen kunnen en
plezier. Iedereen moet de kans krijgen
om te voetballen!
Prijs
Lidgeld: € 250 - UiTPAS met
kansentarief: € 62,50

HANDBALCLUB EEKLO
VZW
Handbalclub Eeklo
bestaat al meer dan
33 jaar. Een echte
familieclub, met als
motto ‘More than
just sports’! Bij ons kun je terecht
voor handbaltrainingen voor zowel
jongens als meisjes, voor alle leeftijden.
Kom gerust kennis maken met onze
club tijdens een jeugdtraining (eerste
training is gratis). Je ziet onmiddellijk
hoeveel fun handbal is!

Waar en wanneer
Zandvleuge 66, Eeklo
Tijdstip volgens ploeg. Trainingen
van maandag tot vrijdag,
wedstrijden op zaterdag of
zondag.

Prijs
Afhankelijk van de ploeg, varieert
tussen € 155 en € 175 – UiTPAS
met kansentarief: tussen de
€ 38,75 en € 43,75

Contact
Bart Claus
0491 73 33 49
jeugdsecretaris@fcemeetjesland.
be
www.fcemeetjesland.be

Waar en wanneer
Stedelijke sporthal Eeklo
B.L. Pussemierstraat 157, Eeklo
Tijdstip afhankelijk van de ploeg,
je vindt alle tijdstippen op onze
website.

FIT2DANCE
We bieden een waaier
aan verschillende danslessen en fitvormen:
kleuterdans en pré-ballet, klassiek
ballet, Spaanse Flamenco, hip hop en
streetdance, musicaldance, zumba
workout, bodystretching en pilates,
yoga en relaxatie, kids- en teensdance,
hedendaags en lyrical jazz. Er zit zeker
ook een dansstijl bij waarmee jij je kan
uitleven!
Prijs
Lidgeld: € 199 - UiTPAS met kansentarief: € 49,75
Waar en wanneer
Fitform - Krügercomplex
Stationsstraat 82 D, Eeklo
Dagelijks lessen
Contact
Patrick De Poorter
09 219 99 10
fitform@skynet.be
www.fit2dance.be

GYMCLUB ALTIS EEKLO
Wij bevorderen
lichamelijke
ontwikkeling, in
het kader van gymnastiek. We
bieden voor voor de allerkleinsten
(kleuters) en beginnelingen (basis)
een basisprogramma Gymnastiek,
op recreatief niveau. Vanuit deze
basis kunnen de gymnasten zich
verder ontplooien tot competitieve of
recreatieve gymnasten.
Prijs
Lidgeld Kleuterturnen: € 105 - UiTPAS met kansentarief: € 26,25
Lidgeld Basis: € 130 - UITPAS met
kansentarief: € 32,50
Kampen Kleuters: € 70 - UiTPAS
met kansentarief: € 17,50
Kampen Basis: € 45 - UITPAS met
kansentarief: € 11,25
Waar en wanneer
Stedelijke Sporthal Eeklo
B.L. Pussemierstraat 157, Eeklo
Kleuterturnen: elke
zaterdagvoormiddag
Basisturnen: van zaterdagvoormiddag en elke woensdagnamiddag
Contact
Joost De Wilde
0477 66 21 81
joostdewilde@hotmail.com
www.gymclubaltiseeklo.be

KRANT

Contact
Thomas Stuart
0472 03 31 33
secretariaat@handbalclubeeklo.com
www.handbalclubeeklo.com

JU-JITSU CLUB EEKLO
KEISHIN VZW
Ju-jitsu is de ideale
verdedigingskunst en
gevechtssport. Geschikt
voor jongens en meisjes,
kinderen en volwassenen. De trainingen
worden gegeven door gediplomeerde
trainers, en iedereen traint volgens
eigen niveau. Kom gerust langs voor een
gratis proefles!
Prijs
Lidgeld volwassenen: € 150 - UiTPAS met kansentarief: € 37.50
Lidgeld jeugd: € 100 - UiTPAS met
kansentarief € 25
Waar en wanneer
Stedelijke Sporthal
B.L. Pussemiersstraat 157, Eeklo
Maandag- en donderdagavond,
19 tot 20 u. (jeugd), 20 tot 21.30 u.
(volwassenen)
Contact
Stefaan De Muynck
09 377 27 25
jujitsuclubeeklo@gmail.com
www.ju-jitsu-eeklo.be

KFC EXCELSIOR
BALGERHOEKE VZW
Voetbalclub, opgericht
in 1927, waarvan de
eerste ploeg sinds
jaar en dag in de
provinciale afdelingen
speelt. Onze club telt zo’n 150 spelers en
staat bekend als een familiale, gezellige
club waar (vooral voor de jeugd) het
motto heerst dat deelnemen belangrijker
is dan winnen. Iedere jeugdspeler komt
genoeg aan bod, en er is een gezellige
sfeer met veel randactiviteiten.
Prijs
Lidgeld jeugd 6 tot 8 j. : € 150 UiTPAS met kansentarief € 37,50
Lidgeld +16 j.: € 250 - UiTPAS met
kansentarief € 62,50
Waar en wanneer
Voetbalclub Balgerhoeke
Balgerhoeke 112K, Eeklo
Trainingen tijdens de week,
wedstrijden op zaterdag,

Contact
Sanders Marc
0476 34 35 85
marcsanders65@skynet.be
www.excelsiorbalgerhoeke.com

MEGA ZWEMTEAM
Het MEGA-Zwemteam
heeft een zwemclub.
Die is er voor kinderen die zich
verder willen vervolmaken in de
vier zwemstijlen (min. 50 m kunnen
zwemmen). Maar ook voor jongeren
die niet-competitief sportief bezig
willen blijven én jongeren die in
competitieverband willen sporten. We
zijn er ook voor volwassenen! In de
eerste week kan je gratis proberen.
Prijs
De prijs is afhankelijk van de groep,
de verzekering is inbegrepen. Met
je UiTPAS met kansentarief krijg je
75% korting.
Waar en wanneer
Stedelijk zwembad
Oostveldstraat 162, Eeklo
Contact
0479 64 98 07 (na 18 u.)
m.engels@telenet.be
www.megazwemteam.be/eeklo

MSV SCHAKEN
We bieden schaaklessen
en schaakontmoetingen
aan voor jeugd en
volwassen. We hebben
45 leden met zeer verschillende
schaakniveaus waardoor iedereen er
zich thuis voelt!
Prijs
Lidgeld: € 50 - UITPAS met
kansentarief: € 12,50
Waar en wanneer
De Leke
Lekestraat 33, Eeklo
Jeugdwerking: woensdagmiddag
van 13.15 tot 14.15 u.
Volwassenwerking (vanaf 14 j.):
vrijdagavond van 19 tot 23 u.
Contact
Peter D’hondt,
0476 376 386,
peter.dhondt3@pandora.be
www.msveeklo.be

MZV WATERPOLO
Zwemlessen voor
jongeren. De
allerkleinsten leren
we op een speelse
manier wennen aan
het water. Vanaf 4 jaar leer je de
eerste zwemtechnieken, vanaf 5 of 6
jaar wordt gewerkt het brevet van 25
meter. Zwemvaardige kinderen leren
verschillende zwemslagen en krijgen
een initiatie in duiken en waterpolo.
Polofun is de eerste kennismaking met
waterpolo voor kinderen die 25 meter
kunnen zwemmen.
Prijs
Lidgeld zwemmen: € 57 - UiTPAS
met kansentarief: € 14,25
Lidgeld polofun: € 70 - UiTPAS
met kansentarief: € 17,50
Waar en wanneer
Zwembad Eeklo
Oostveldstraat 162 9900 Eeklo
Elke zaterdagvoormiddag
Contact
Martine De Cuyper
0472 58 60 57
zwemles@mzv-waterpolo.com
www.mzv-waterpolo.com
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MULTIMOVE EEKLO

.OLYMPOS MINIGOLF

Multimove is een project
gesteund door o.a. de
Vlaamse Overheid en
Sport Vlaanderen. Kinderen vanaf de
tweede kleuterklas tot en met het tweede
leerjaar kunnen bij ons terecht voor
superplezante sessies waarin gewerkt
wordt aan algemene ontwikkeling
van vaardigheden zoals heffen en
dragen, springen en landen, glijden,
klimmen, vangen en werpen … Dit wordt
gecombineerd met balspelen, los van
een specifieke sporttak.

Recreatief minigolfen!
Prijs
Kinderen tot 12 jaar: € 1,50 - UiTPAS met kansentarief: € 0,38
12 + : € 2,50 - UiTPAS met kansentarief: € 0,63
Waar en wanneer
Cafetaria Olympos
Oostveldstraat, Eeklo
Contact
0496 08 73 71
sas.calleeuw@hotmail.com

RUGBYCLUB THE REBELS
MEETJESLAND
Ben jij tussen de 9 en 99 jaar en
op zoek naar een leuke sport …
… waar teamgeest onontbeerlijk is?
… waar je je helemaal kan uitleven?
… waar kracht en conditie belangrijk zijn?
… waar vriendschap centraal staat?
Dan is rugby helemaal jouw ding!
Prijs
Met je UiTPAS met kansentarief
krijg je 75% korting.
Waar en wanneer
Stedelijk sportcomplex
B.L. Pussemierstraat 157, Eeklo

Prijs
Lidgeld: € 130 - UiTPAS met kansentarief: € 32,50

Contact
Matthias De Block
0472 34 41 29
matthias@rcmeetjesland.be
www.therebels.be

Waar en wanneer
Stedelijke sporthal Eeklo
B.L. Pussemierstraat 157, Eeklo
Zaterdagen, vanaf september tot
eind mei, van 9.30 tot 11 u.
Contact
Thomas Stuart,
secretariaat@handbalclubeeklo.
com,
handbalclubeeklo.com

S-PRESSION MEETJESLAND VZW

YOGA HALASANA EEKLO

Dansschool S-pression
is niet meer weg te
denken uit het Eekloos
en Meetjeslands danslandschap. We
bestaan binnenkort 15 jaar en blijven
verder bouwen aan een kwalitatief
en gevarieerd dansaanbod, voor alle
leeftijden. Coole en bekwame lesgevers,
hippe en klassieke dansstijlen, een
fantastische dansaccomodatie, leuke
dansvrienden en -vriendinnen, een
fijne sfeer … Voor iets meer wil zijn er
competitiegroepen die aan wedstrijden
deelnemen en optredens verzorgen.
Prijs
Lidgeld: € 200 - UiTPAS met kansentarief: € 50
Waar en wanneer
Site Quercus – danszalen
S-pression
Molenstraat 160/B, Eeklo
Contact
0472 23 25 47
info@s-pression.be
secretariaat@s-pression.be
www.s-pression.be

We zijn een vereniging voor
mensen die actief yoga
willen beoefenen. Jong of
oud, iedereen is welkom! Wij bieden
een zachte yoga aan, toegankelijk voor
iedereen. De lessen zijn onafhankelijk
van sociale of spirituele achtergrond.
Prijs
Lidgeld: € 80 - UiTPAS met kansentarief: € 20
Waar en wanneer
Turnzaal van de Koninklijk Atheneum GO!
Eikelstraat 41, Eeklo
Beginners: dinsdag van 20 tot
21.15 u. (start op 12/09, 15 lessen)
Instapmomenten begin september en begin januari
Contact
Hendrik Vanhaecke
050 35 52 79
yogahalasanaeeklo@gmail.com
www.yogahalasanaeeklo.be

SCHOLEN
Kinderen met een UITPAS Meetjesland met kansentarief, kunnen ook voor
activiteiten op school een korting van 75% krijgen. Deze korting is geldig
voor activiteiten bij gemeentelijke of stedelijke diensten (zoals zwemmen,
theatervoorstelling) in Assenede en Eeklo, voor leerlingen van deze scholen:

ASSENEDE

• VBS Het Ooievaarsnest
Met vestigingen in Assenede en
Boekhoute

• GBS Het Anker, Boekhoute
• GBS De Duizendpoot,
Bassevelde
• VBS ’t Brugje, Bassevelde
• GO De Wegwijzer,
Assenede
Bij De Wegwijzer kun je ook
terecht met je UiTPAS Meetjesland
voor activiteiten buiten het
schoolgebeuren, zoals de quiz.
Je spaart er punten én krijgt
75% korting met je UITPAS met
kansentarief.
Contact: Nadine De Weerdt, 09 344
67 84, bs.assenede@g-o.be,
www.dewegwijzer-assenede.be

EEKLO

• Scholengemeenschap
KABOE:
- Sint-Antonius
- Sint-Jozef
- De Meidoorn
- De Wegel
- College O.-L.-.V. Ten Doorn

• Scholengroep 23 Meetjesland

- Basisschool De Tandem
- Leefschool Het Droomschip
(methodeschool, basisschool)
- GO! Atheneum De Tandem
(secundair onderwijs)
- Leefschool De Tandem
		 (methodeschool, secundair
onderwijs, 1ste graad)

• Provinciaal Technisch
Instituut
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