Verenigingengids
2017 > 2018

Overzicht van alle verenigingen
met een jeugdwerking in de stad Eeklo

Sport

Jeugd

Cultuur

Atletiekclub Meetjesland

5

Judoclub Eeklo

7

FOS 226e De Leeuwerik

12

Coder DOJO Belgium

14

Badminton Hermes Smash

5

Karateclub Goshinkai

8

Chiro Ommekeer

12

MSV Eeklo

14

Basket Meetjesland

5

KFC Excelsior Balgerhoeke

8

Scouts & Gidsen Baden-Powell

12

Speel-o-theek Speelbazaar

14

FCE Meetjesland

5

Mega Zwemteam

8

Chiro Sint-Jozef

12

Fit2dance

6

MZV Waterpolo

8

Gymclub Altis Eeklo

6

S-Pression

9

Handbalclub Eeklo

6

SMO-triatlon team

9

Multimove

6

Tennisclub Dubbeloo

9

Inlineskating Club Eeklo

7

Tennisclub Eeklo

Ju-jitsuclub Keishin

7

i.s.m. tennisschool ATTAK

Ju-jitsuclub Yawara Ryu

7

Hockeyclub Meetjesland10

9
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www.uitpasmeetjesland.be

Op www.uitpasmeetjesland.be zal je
kunnen inloggen om te checken hoeveel punten je gespaard hebt. Hier
kan je ook alle inruilvoordelen en alle
UiTPASactiviteiten vinden.

In september werd in Eeklo UiTPAS
Meetjesland gelanceerd. Da’s een
spaar- en voordeelkaart voor vrije
tijd, voor iedereen! Als houder van een
UiTPAS Meetjesland spaar je bij elke
deelname aan een vrijetijdsactiviteit
punten, die je dan weer kan inruilen
tegen leuke voordelen. Wat dacht je van
een drankje bij een concert, een leuk
gadget of extra korting? Je spaart niet
alleen punten bij stedelijke diensten
zoals bibliotheek, zwembad of CC, maar
ook bij tal van verenigingen in Eeklo én
in Assenede!

HEB JE EEN BEPERKT INKOMEN?
Dan kun je een UiTPAS Meetjesland
met kansentarief aanvragen. Daarmee
kun je niet alleen punten sparen, maar
ook genieten van een korting van 75%
op je deelname aan vrijetijdsactiviteiten.
UiTPAS Meetjesland is voor € 5
verkrijgbaar in:
STIP (Molenstraat 36)
Stadskantoor (Industrielaan 2)
Sociaal Huis (Zuidmoerstraat 136)

2017 > 2018

Overzicht van
alle sportverenigingen met een
jeugdwerking in de stad Eeklo
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Sport

Sport

Eerste twee
trainingen zijn
gratis!

Drie gratis
proeflessen

Atletiekclub
Meetjesland

Badmintonverenging
Hermes Smash

Basket
Meetjesland

Onze atletieksport leunt het dichtst aan bij het spel- en bewegingspatroon van de kinderen. Tijdens de atletiektrainingen
worden basisvaardigheden zoals lenigheid, snelheid, kracht en
uithouding verbeterd en wordt gewerkt naar een perfecte bewegingscoördinatie. Onze deskundige, gemotiveerde en gekwalificeerde trainers brengen de atleten hiertoe een aantal technieken
bij; bij de jeugd veelal gebruikmakend van het spelelement.
De eerste jaren komen alle nummers van de atletieksport aan
bod; het is pas vanaf de leeftijd van 14 jaar dat men zich zal/kan
specialiseren in bepaalde disciplines zoals lopen, springen of
werpen

Badminton voor kinderen en jongeren vanaf ± 8 tot ± 18 jaar.
Het accent ligt op het recreatieve. Plezier en bijleren in een leuke
sfeer zonder druk is het motto. Geen klassieke opwarming om de
trainingen te beginnen, we starten met telkens een ander spel
of sport.

Basket Meetjesland is een familiale basketclub met gediplomeerde trainers, enthousiaste teamgenoten en trouwe supporters. Een club waarin iedereen de kans krijgt om zijn/haar baskettalenten te ontdekken en uit te oefenen. Basket één van de
leukste ploegsporten ter wereld!

Ook tijdens de schoolvakanties is er badminton, behoudens in
juli en eerste helft augustus. Gratis proefspelen. Vrijblijvende
info tijdens de trainingsuren of via mail.

ONE CLUB, ONE TEAM!

Sportterreinen achter de Stedelijke sporthal

Stedelijke sporthal Eeklo

Blokhutten, Sportlaan 25, Eeklo

training woensdag 18 - 19.30 uur (basistraining
in Eeklo) en vrijdag 18 - 19.30 uur (Maldegem)

e_devriendt@hotmail.com - tel. 09 377 66 36
www.acmeetjesland.be

Proeflessen
mogelijk na
afspraak (5+)

FCE Meetjesland
FCEM is een familiale voetbalclub waar er plaats is voor elk kind
(jongens en meisjes) om te sporten en waar het kind centraal
staat. Voetbal is en blijft onze kernactiviteit maar de jongere
leeftijden bieden we een breder pallet aan waar buiten bewegen centraal staat .
Wij hebben een erkend 2 sterren label voor onze jeugdwerking
( deze erkenning slaat op visie , accommodatie en begeleiding)
Wij beschikken over een schitterende accommodatie; zo hebben
we bvb. voor de jongsten een volledig afgebakend oefenterrein.
FCE Meetjesland

Stedelijke sporthal Eeklo

Burg. Lionel Pussemierstraat 157

Burg. Lionel Pussemierstraat 157

training woensdag 18 - 19.30 uur en

training tot 8 jaar: zaterdag van 9 - 10.30 uur

zaterdag 16 - 18 uur

andere leeftijden: www.basketmeetjesland.be

secretaris@basketmeetjesland.be - tel. 0478 79 17 10
www.basketmeetjesland.be

hermes.smash@belgacom.net
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Zandvleuge 66, Eeklo
training zie www.fcemeetjesland.be

lessenreeks Speels bewegen in buiten-

lucht (3 - 6 jaar) 10 lessen vanaf woe 13 sept.

tvjo@fcemeetjesland.be - tel. 0478 54 13 57
www.fcemeetjesland.be

Sport

Enkel eerste
lessen zijn
proeflessen

Eerste les
is gratis

Eerste training
is gratis

Balletschool Ann-Sophie
Gymclub Altis Eeklo
Deweer / Fit2dance
Bij ons kan je terecht voor danslessen die gegeven worden door
professionele dansdocenten. Je kan in onze dansschool terecht
voor lessen hip hop, musical (zang, dans, theater), klassiek ballet,
preballet, zumba, dance mix, tapdans, breakdance, kleuterdans,
modern/hedendaags, urban contemporary…
Wij hebben ook een showteam waar je kan bij aansluiten na auditie. Onze visie is kwaliteit boven kwantiteit!
“Don’t look at your feet if you’re doint it right… Just dance”
Fitform, Stationsstraat 82D

Stedelijke sporthal Eeklo

Burg. Lionel Pussemierstraat 157

TRAINING

Lesrooster vind je op: www.fit2dance.be

info@fit2dance.be - tel. 0475 27 23 84
www.fit2dance.be

Lichamelijke ontwikkeling bevorderen in het kader van de Gymnastiek. Gymclub Altis biedt voor de allerkleinsten (kleuters) en
de beginnelingen (basis) een basisprogramma Gymnastiek aan
op recreatief niveau. Vanuit deze basis kunnen de gymnasten
zich verder ontplooien tot competitieve of recreatieve gymnasten

Handbalclub Eeklo

Multimove

Handbalclub Eeklo bestaat reeds meer dan 33 jaar. We staan bekend als een familieclub waar ons motto ‘more than just sport!
is. We bieden handbaltrainingen aan voor zowel jongens als
meisjes van alle leeftijden. Kom kennis maken met onze club
tijdens een jeugdtraining. De eerste training is altijd gratis. Je
zal onmiddelijk zien hoeveel fun handbal wel is?

Multimove wil kinderen op jonge leeftijd beter scholen op motorisch vlak. Via een zeer uitdagend bewegingsparcours konden
kinderen al spelend hun bewegingen beter leren ontwikkelen.
Naast algemene motorische bewegingen (lopen, springen, kruipen, klimmen etc.) werden ook alle vormen van balvaardigheden
(dribbelen, stuiten, werpen, vangen etc) getraind. Kinderen vanaf de tweede kleuterklas t.e.m. het tweede leerjaar basisonderwijs zijn welkom!

Stedelijke sporthal Eeklo

Burg. Lionel Pussemierstraat 157

Stedelijke sporthal Eeklo

Burg. Lionel Pussemierstraat 157

TRAINING KLEUTERTURNEN

elke zaterdag van 9-10 / 10-11 /

11-12 uur

TRAINING

JM10: woensdag 13.30 tot 15.00 en vrijdag 16.15 tot 17.30 uur

TRAINING BASISTURNEN

elke zaterdag van 10 - 11.30 uur /

14-15.30 / 15.30 – 17 uur

vanherzeelechristophe@gmail.com
www.gymclubaltiseeklo.be

J16: maandag 16.30 tot 18, dinsdag en donderdag 16.30 tot 18.30 uur

van 9.30 - 11.00 uur

secretariaat@handbalclubeeklo.com
www.handbalclubeeklo.com
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Burg. Lionel Pussemierstraat 157

TRAINING

M16: maandag 16.30 tot 18 uur

Gymnasten kunnen elk moment instappen.

Stedelijke sporthal Eeklo

JM12: woensdag 15 tot 16.30 en vrijdag 16.15 tot 18.00 uur

JM14: dinsdag 16.30 tot 18.30 en donderdag 16.30 tot 18.30 uur

11.30 – 13 uur en elke woensdag

De eerste les
is gratis!

Elke zaterdag

secretariaat@handbalclubeeklo.com
www.handbalclubeeklo.com

Sport

Gratis
proeflessen

2 gratis
proeflessen
voor inschrijving

3 gratis
proeflessen

Inline Skate Club Eeklo / Ju-Jitsuclub
Meetjeslandse Skeeler club Eeklo Keishin

Ju-Jitsuclub
Yawara Ryu Eeklo

De sport is al sinds 1986 een gevestigde waarde binnen het
sportlandschap in Eeklo. We geven initiatie training aan kinderen en volwassenen en naarmate het niveau verhoogt kan men
overstappen naar de hockey- en/of snelheidstak (skeeleren). De
trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers met
kennis en ervaring. naast het leerelement wordt het spelelement
zeker niet vergeten. Wil je veilig de weg op met de skates of een
plezierige sportactiviteit zoeken, dan kunnen ISCE of MSC je oplossing zijn.

Het goed onderrichten van Ju Jitsu ( een ideale zelfverdedigingskunst en complete gevechtssport) in een vriendschappelijke omgeving, op een veilige manier. Deze club laat u kennismaken met
alle aspecten van de Oosterse krijgskunsten in een aangename
clubsfeer en met persoonlijke begeleiding. De sport is geschikt
voor jongens en meisjes, dames en heren van alle leeftijden. De
jeugdleden nemen ook deel aan wedstrijden groundfight.

Yawara ryu Eeklo is een sportvereniging aangesloten bij de VJJF
(Vlaamse Jiu Jitsu Federatie). Gericht op het aanleren van verdedigingstechnieken. Respect, discipline en vriendschap zijn onze
belangrijke regels. Wij doen geen competitie maar de leden kunnen door middel van een examen bewijzen dat ze ons programma kennen en zo een hogere gordel behalen.

Stedelijke sporthal Eeklo

Stedelijke sporthal Eeklo

TRAINING

TRAINING

Stedelijke sporthal Eeklo

Burg. Lionel Pussemierstraat 157

TRAINING Alle trainingsuren op www.isceeklo.be

Burg. Lionel Pussemierstraat 157

7-11 JAAR

F&F Jeugd

donderdag 17 - 18 uur

+14 JAAR

Hockey

maandag 18 - 19 en/of woensdag 17.45 - 18.45 uur

+14 JAAR

Skeeleren

donderdag 18 - 19.15 en/of zaterdag 10-11.30.uur

secretariaat@isceeklo.be
meetjeslandseskeelerclub@gmail.com
www.isceeklo.be

Burg. Lionel Pussemierstraat 157

Maandag 18.45 - 19.45 uur

+14 JAAR

11-14 JAAR Donderdag 19 - 20 uur

Judo club Eeklo
Judo voor kinderen vanaf 5 jaar, zowel voor jongens als meisjes

Stedelijke sporthal Eeklo

Burg. Lionel Pussemierstraat 157

TRAINING

8 - 14 JAAR Woensdag + vrijdag 19 tot 20 uur

Maandag 20 - 21.30 uur

Eerste 2 lessen
zijn gratis

Woensdag + vrijdag 20 tot 21.30 uur

woensdag

zaterdag

16.30 - 17.30 uur
18 - 19 uur

Donderdag 20 - 21.30 uur

luc.pontieu@telenet.be
www.jiu-jitsu-eeklo.be

jujitsuclubeeklo@gmail.com - tel. 09 377 27 25
www.jujitsuclubeeklo.wixsite.com
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fitform@skynet.be

Sport

Steeds 3 gratis
proeflessen

Proeflessen
zijn mogelijk

KFC Excelsior
Balgerhoeke

MegaZwemteam
Eeklo

Karateclub Goshinkai Eeklo biedt karate aan op een kindvriendelijke manier. Op een speelse wijze bieden we zelfverdediging
aan vanaf 6 jaar. Karate is namelijke de ideale sport met een
evenwicht tussen techniek, coördinatie en fysiek, maar ook waar
respect en zelfvertrouwen centraal staan.

Een unieke, plaatselijke familieclub waar iedereen VIP is, waar
fun belangrijk is en waar iedereen speelt !

Stedelijke sporthal Eeklo

Voetbalclub KFC Excelsior Balgerhoeke

MZE is een zwemclub waar het technisch leren zwemmen van de
kinderen centraal staat. We bieden lessen watergewenning en
leren zwemmen aan (1 lesgever per 5 kinderen is ons streefdoel).
Tijdens de weekdagen komen de kinderen die reeds kunnen
zwemmen (25 meter is voldoende) zich vervolmaken in homogene groepen. Verder hebben we ook competitie groepen en een
jong volwassen (tieners) recreatie groep in aanbieding.
Zo heeft MZE de sleutel in handen voor elk wat wils en komt elke
waterrat aan zijn/haar trekken.

Goshinkai Eeklo

Burg. Lionel Pussemierstraat 157

TRAINING

Woensdag

Vrijdag

18 - 19 uur
18 - 19 uur

Balgerhoeke 112K, Eeklo

TRAINING
maandag

woensdag

Stedelijk zwembad Eeklo

Watergewenning & leren zwemmen zaterdag 9.15 - 10 uur

Leren zwemmen

zondag 8.15 - 9 uur

Recreatie tieners

woe 16.45 - 17.45 / zat 9 - 10 uur

Techn. vervolmaking

goshinkai.eeklo@gmail.com - tel. 0477 57 66 15
www.goshinkai.be

maa, din & don 18.45 - 19.45 uur

megazwemteameeklo@gmail.com
tel. 0485 18 81 35 / tel. 0496 98 72 38
www.megazwemteam.be/eeklo

marcsanders65@skynet.be - tel. 0476 34 35 85
https://excelsiorbalgerhoeke.com
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Stedelijk zwembad Eeklo

TRAINING

TRAINING

17.30 - 19 uur

Waterratten die graag ravotten en een balletje werpen vinden
hun gading in de waterpolosport. MZV staat bekend voor haar
degelijke jeugdopleiding die uitmondt in goede prestaties aan
de top van België zowel in de dames- als in de herencompetitie

Oostveldstraat 162

Oostveldstraat 162

17.30 - 19 uur

MZV Waterpolo

woensdag en vrijdag

zaterdag

18 - 19 uur

11.30 - 12.30 uur

watergewenning & leren zwemmen zaterdag 10 uur of 10.45 uur

timmermannick@gmail.com - tel. 0472 25 99 35
www.mzv-waterpolo.com

Sport
Gratis
3 weken
proeflessen

1ste dansles
=
proefles

Proeflessen
zijn mogelijk

Gratis les op
30/09 en 16/12

Dansschool S-pression
Meetjesland vzw

Triatlonschool
Meetjesland

Tennisclub
Dubbeloo

Tennisclub Eeklo i.s.m.
tennisschool ATTAK

Dansschool S-pression,is niet meer weg te denken uit het Eekloos
en Meetjeslands danslandschap. S-pression bestaat binnenkort
15 jaar en blijft 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 dansvriendinnen, een hippe en fijne
sfeer én voor wie ietsje meer wil: competitiegroepen die aan
wedstrijden deelnemen,optredens verzorgen. Kortom S-pression is altijd dansen én de juiste keuze voor een perfecte hobby.

Waar leert uw kind veilig fietsen en zwemmen? Stuurt u uw kind
naar een multisportclub? Bij de jeugdafdeling van het SMO-Specialized Triatlon Team leert uw kind op een speelse manier zijn
zwem-, fiets- en loopvaardigheden ontwikkelen! Deze 3 basissporten vormen de basis maar worden aangevuld met allerlei
multiskills.

Tennisclub Dubbeloo is een gezellige tennisclub waar tennis op
de eerste plaats komt. We beschikken over drie terreinen achter
het Stedelijk Zwembad in Eeklo, in de winter wijken we uit naar
een indoorlocatie om de jeugdlessen te verzorgen. Alle trainingen staan onder leiding van gediplomeerde trainers.

Tc Eeklo biedt een ruim aanbod aan activiteiten en lessen aan.
Onze gediplomeerde trainers verzorgen kleuter- & kidstennis,
alsook competitie- & volwassentraining. Dagelijks aanbod van
lessen, alsook vakantiestages met opvang.

Site Quercus

Tennisclub Dubbeloo

Stedelijke sporthal Eeklo

Burg. Lionel Pussemierstraat 157

Molenstraat 160b, Eeklo

TRAINING

TRAINING

zwemmen, fietsen & lopen (11-16 jaar) zaterdag 9 - 11.30 uur

www.s-pression.be/files/lessenrooster-2017-2018.pdf

secretariaat@s-pression.be - tel. 0499 61 02 38
www.s-pression.be

fietsvaardigheid (6-10 jaar)

TRAINING

tedatum naar secretariaat@attaktennis.be

momenten zijn bespreekbaar.

vend proeven van de tennissport, wij
voorzien het nodige materiaal.

tcdubbeloo@skynet.be - tel. 0474 65 35 66
www.tcdubbeloo.be

jeugd@smo-specialized.be - tel. 04766 90 70 29
www.smo-specialized.be
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Van harte welkom op zaterdag 30 sept. of

zaterdag 4 nov. om 17.30 uur in Tc Eeklo.

Tijdens de 2 zomerstages kan je vrijblij-

Volledig aanbod op de website

TE KOMEN VOLGEN OP ONZE CLUB?

Oostveldstraat 162 (outdoor) of Zandstraat 174 (indoor)

op zondagvoormiddag, maar ook andere

zaterdag 10 - 12 uur

ZIN OM GRATIS EEN ECHTE TENNISLES

Inschrijven vereist: mail je naam & geboor-

Tennisclub Eeklo, Korte Moeie 16
TRAINING

Elke weekdag vanaf 16 uur, woensdag en zaterdag hele dag

secretariaat@attaktennis.be
tel. 0475 32 38 80 / tel. 0473 45 12 58
www.attaktennis.be

Sport

Proeflessen
zijn mogelijk

Meetjesland hockey
club vzw
kortweg MHC, is de enige hockeyclub in Eeklo en het Meetjesland. Wij hebben meisjes- en jongensploegen, van U7 tot en met
volwassenen, en gediplomeerde trainers.
Het is een sport die volop in de lift zit en het is een echte familiesport, waar broers, zussen en ouders lid van zijn. Waarden als
respect en fair-play staan centraal. Onze werking start met kinderen vanaf 4 jaar oud (recreatief). Er zijn twee trainingen per week
en een wedstrijd op zaterdag.
Kunstgrasveld op domein Ithaka (aan de Sportjoy)

Zandstraat 174b, Eeklo
TRAINING

www.hockeymeetjesland.be

Gratis proefles inschrijven via de website onder “Eens proberen?”

secretaris@hockeymeetjesland.be - tel. 0473 32 50 67
www.hockeymeetjesland.be
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Overzicht van
alle jeugverenigingen
in de stad Eeklo

Jeugd
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Jeugd

Elk nieuw lid
3 keer gratis
testen

FOS 226e
De Leeuwerik

Elk nieuw lid
1 keer gratis
testen

Elk nieuw lid
3 keer gratis
testen

Elk nieuw lid
3 keer gratis
testen

Scouts en Gidsen
Baden-Powell Eeklo

Chiro Sint-Jozef
Eeklo

Onze scoutsgroep verwelkomt meisjes en jongens tussen 6 en
18 jaar. Ook kinderen met een beperking geven wij bij de ‘Akabe’
een leuke scoutservaring. De activiteiten van onze scoutsgroep
gaan meestal door op zaterdag. Elke tak organiseert doorheen
het jaar ook nog een aantal weekendjes en als afsluiter natuurlijk
het zomerkamp. Doorgaans vinden deze activiteiten plaats in of
rond onze lokalen.

Wij zijn een kleine, maar zeer hechte groep die elke zondagmiddag samenkomt op het Chiroterrein in de Abdijstraat in Eeklo.
Iedereen van 6 tot 17 jaar is welkom!

FOS 226e De Leeuwerik

Bij Chiro Ommekeer worden jouw Chirozondagen gevuld met
plezier. Ben je 6 tot 18 jaar oud, dan ben je welkom om bij onze
Chiro aan te sluiten en leuke zondagen te beleven in een toffe
groep.
Naast de Chirozondagen hebben wij ook nog tal van activiteiten
voor oudleiding, ouders, leden. Zo hebben we bijvoorbeeld een
jaarlijkse truffelverkoop, een spaghettiavond, een kerstdropping
en nog veel meer.

www.deleeuwerik.org

Site Blokhutten

Sportlaan 25 / bus 3, Eeklo

De werking gaat door op zaterdag

www.ommekeer.be

FOS 226e De Leeuwerik is de Eeklose afdeling van FOS Open
Scouting. Vanaf 5 jaar ben je bij ons elke zaterdag welkom om
mee te komen spelen met de bijna 200 jonge scouts en gidsen
die ondertussen al deel uit maken van onze bloeiende vereniging. Scouting, da’s fun, vriendschap en avontuur!

Tieltsesteenweg 105b, Eeklo

tussen 14 en 17 uur.

Voor oudere takken tot 17.30 uur.
Doorheen het jaar zijn er ook nog

enkele weekends en kampen.

jannes.vanwonterghem@telenet.be
www.deleeuwerik.org/

Chiro Ommekeer

Site Blokhutten

Sportlaan 25 / bus 1, Eeklo

chirosintjozef.chirosite.be

De activiteiten gaan meestal door op

Werking gaat door op zondag

Doorheen het jaar zijn er ook nog

Doorheen het jaar zijn er ook nog

zaterdag tussen 14 en 17 uur.

enkele weekends en kampen.

enkele weekends en kampen.

info@ommekeer.be
www.ommekeer.be

info@scoutseeklo.be
www.scoutseeklo.be
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Abdijstraat 31, Eeklo

www.scoutseeklo.be

De werking gaat door op zondag tussen 14

en 17 uur. Doorheen het jaar zijn er ook nog

Een werkjaar start steeds de eerste zondag van september en
stopt eind mei. Ons bivak gaat steeds door van 11 tot 21 juli.

tussen 14 en 17 uur.

enkele weekends en kampen.

chirosintjozefeeklo@gmail.com
chirosintjozef.chirosite.be
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Overzicht van
alle cultuurverenigingen met een
jeugdwerking in de stad Eeklo

Cultuur
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Cultuur

CoderDojo Belgium

MSV Eeklo

CoderDojo organiseert evenementen, de zogenaamde “Dojo’s”.
Op die Dojo’s leren jongens en meisjes programmeren, websites maken en spelletjes ontwikkelen, .... Ze ontmoeten gelijkgestemde deelnemers en laten elkaar zien waaraan ze gewerkt
hebben. CoderDojo maakt van programmeren een superleuke,
keigezellige en megatoffe leerervaring.

Leren schaken, zowel voor beginners als kinderen die reeds kunnen schaken

Dojo’s worden gerund door vrijwilligers met de juiste drive.
Wijkcentrum De Kring

Zuidmoerstraat 136/8 (gebouw Marseille)

De Leke, Lekestraat 33, Eeklo

woensdag van 13.15 tot 14.15 uur
(12 lessen)

Speel-o-theek
Speelbazaar
Speel-o-theek Speelbazaar is er voor alle gezinnen met kinderen
tussen 0 en 12 jaar. Kinderen kunnen er, samen met een (groot)
ouder, speelgoed ontdekken én meedoen naar huis! Er is heel
wat leuk en leerrijk speelgoed om te ontlenen. Ideaal om te
gebruiken op een feest, om thuis uit te testen en om elke keer
iets nieuws uit te proberen! Naast ontlenen kan je ook gebruik
maken van de gezellige speel- en ontmoetingshoeken. De medewerkers helpen je graag verder en hebben veel info over activiteiten voor gezinnen in Eeklo.
Kaaistraat 32, Eeklo

Elke woensdag van 14 tot 18 uur

De Dojo’s worden telkens op

zaterdagvoormiddag georganiseerd
(9 keer per jaar).

eeklo.coderdojobelgium.be

www.msveeklo.be

speelbazaar@gmail.com
www.facebook.com/speelbazaar
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