
Kalender 
ZOMERPLANNING 2020

MEETJESLAND

Juli
 Donderdag 2 13u30  Speed badminton

 Vrijdag 3 13u30  Petanque 

 Maandag 6 13u30  Mölkky

 Maandag 6 19u  Fietsen

 Dinsdag 7 13u30  Minigolf

 Donderdag 9 13u30  Croquet

 Vrijdag 10 13u30  Petanque

 Maandag 13 13u30  Möllky

 Maandag 13 19u  Fietsen

 Dinsdag 14 13u30  Discgolf

 Donderdag 16 13u30  Wandelen 
   in het Maldegemveld

 Vrijdag 17 13u30  Petanque

Augustus
 Maandag 3 13u30  Mölkky

 Maandag 3 19u  Fietsen

 Dinsdag 4 13u30  Minigolf

 Donderdag 6 13u30  Wandelen in Het Leen

 Vrijdag 7 13u30  Petanque

 Maandag 10 13u30  Mölkky

 Dinsdag 11 13u30  Croquet

 Donderdag 13 13u30  Speed badminton

 Vrijdag 14 13u30  Petanque

 Maandag 17 13u30  Mölkky

 Maandag 17 19u  Fietsen

 Dinsdag 18 13u30  Discgolf

 Donderdag 20 13u30  Speed badminton

 Donderdag 20 16u  Mountain Bike Fun

 Vrijdag 21 13u30  Petanque

 Maandag 24 13u30  Mölkky

 Maandag 24 19u  Fietsen

 Dinsdag 25 13u30  Discgolf

 Donderdag 27 13u30  Speed badminton

 Vrijdag 28 13u30  PetanqueSportclub Boezjeern is een 
omnisportclub met laagdrempelig 
beweeg- en sportaanbod. Iedereen 
is welkom in de sportclub maar er 
is aandacht voor mensen met een 
psychische, lichamelijk, sociale,… 
kwetsbaarheid. 

De sportclub heeft een divers aanbod 
waarbij deelnemers gevraagd worden 
lid te worden van de sportclub om 
deel te nemen aan het vaste aanbod.

Het vaste aanbod van september 
tot juni bestaat uit tafeltennis, 
minivoetbal, wandelen, badminton, 
bewegingsuurtje en zwemmen. 

Daarnaast is er een open aanbod, 
waarbij nieuwe sporten uitgeprobeerd 
worden. 

Hier is iedereen welkom, ook wie 
geen lid is van de sportclub.



zo
m

er
 2

02
0 

   
 V

or
m

ge
vi

ng
 e

n 
re

al
is

at
ie

: d
e

 Z
e

tt
e

ri
j (

E
ek

lo
)

Interesse in één of meerdere sporten?

ACTIVITEITEN

Inschrijven 
verplicht
Om de activiteiten op een veilige 
manier te kunnen organiseren  
vragen we om in te schrijven.

• Dat kan telefonisch op donderdag 25 
juni van 9u tot 12u en van 14u tot 16u 
op het nummer 0468/16.62.73.

• Op vrijdag 26 juni tussen 9u en 12u 
kan je hiervoor ook langs komen in De 
Kring.

• Vanaf juli kan je vragen om aan te 
sluiten waar nog plaatsen vrij zijn. 

Ben je niet ingeschreven en je bent er 
wel dan kan je helaas niet mee doen.

Ontdek en like ons ook op facebook.

Minigolf 
Kom mee doen en probeer het 
balletje in zo weinig mogelijk 
slagen in zijn doel te krijgen! 

Enkel voor leden  
van Sportclub Boezjeern

Petanque 
We spelen gezellig samen een spelletje 
petanque. We spelen aan het Zonneheem, 
Schietspoelstraat 9, Eeklo. 

Enkel voor leden  
van Sportclub Boezjeern

Mountainbike fun
Heb je de fietsmicrobe en 
kriebelt het om kennis te 
maken met mountainbiken? 
We leren een aantal technische 
vaardigheden en ontdekken wat 
de mountainbike te bieden heeft 
ism MTBFUN.

Enkel voor leden  
van Sportclub Boezjeern

Fietsen
Deze zomer gaan we elke week fietsen. 
We rijden 10 tot 15 kilometer aan een 
rustig tempo. Daarna kan je nog iets 
drinken in Wijkcentrum De Kring.  
We vertrekken telkens om 19u stipt  
aan Wijkcentrum De Kring. I.s.m.  
vzw Wielercomité Eeklo.
Heb je geen fiets? Neem vooraf contact 
op met Nancy of Lien, zij zorgen voor 
een fiets! Fluohesjes en fietshelmen 
worden voorzien.

Enkel voor leden  
van Sportclub Boezjeern

Speed badminton
Deze badmintonvariant kan je buiten 
spelen. De rackets lijken op die van 
squash en het pluimpje is zwaarder 
dan bij gewoon badminton. Deze 
variant van badminton wordt zonder 
net gespeeld. We spelen op het 
grasveld achter de sporthal, B.L. 
Pussemierstraat 157, Eeklo. 

Enkel voor leden  
van Sportclub Boezjeern

Mölkky - Competitie
In dit Fins werpspel mikken spelers 
naar 12 genummerde houten paaltjes. 
Je scoort de punten op één omgegooid 
paaltje of voor het aantal omgegooide 
paaltjes. Wie het eerst exact 50 
punten haalt, wint. We spelen aan het 
Zonneheem, Schietspoelstraat 9, Eeklo.

Enkel voor leden  
van Sportclub Boezjeern

Tijdens de activiteiten van Sportclub 
Boezjeern worden geen alcoholische 
dranken gedronken.

Discgolf
Discgolf lijkt heel goed op het 
traditionele golf. In plaats van een bal 
en verschillende clubs gebruiken we 
een frisbee en proberen we in zo weinig 
mogelijk worpen het doel te bereiken. 
We spelen op het grasveld achter de 
sporthal, B.L. Pussemierstraat 157, 
Eeklo. 

Enkel voor leden  
van Sportclub Boezjeern

Croquet
De bedoeling van deze 
balsport is om als eerste 
een bal, met behulp van 
een houten hamer, door 
poortjes te slaan tot men bij 
de eindpaal komt. We spelen 
op het grasveld achter de 
sporthal, B.L. Pussemierstraat 
157, Eeklo. 

Enkel voor leden  
van Sportclub Boezjeern

Wandelen
Voor de wandeling naar Het 
Maldegemveld spreken we af  
om 13u aan Wijkcentrum De Kring.  
Snel inschrijven is de boodschap  
want de plaatsen zijn beperkt!

Als we wandelen in Het Leen spreken 
we af om 13u30 in Het Leen aan de 
bankjes ter hoogte van de cafetaria.

Enkel voor leden  
van Sportclub Boezjeern

Hierbij is de verzekering inbegrepen.

Woon je niet in Eeklo en heb je een verhoogde 
tegemoetkoming? Zit je in schuldbeheer of 
collectieve schuldenregeling? Heb je een bewijs 
van laag inkomen van het OCMW? Dan kan 
je ook van het verminderd tarief genieten. Je 
betaalt dan dezelfde prijs als wie gelijkgesteld is.

Mutualiteiten betalen tot €15 terug per jaar voor 
het aansluiten bij een sportclub. Je kan gratis 
aan twee proeflessen deelnemen.

Betalen van het lidgeld kan op het 
rekeningnummer: BE70 7310 4525 5525 
met vermelding van UW NAAM + LIDGELD 
SPORTCLUB BOEZJEERN 2020-2021 of in het 
onthaal van Wijkcentrum De Kring.

Bij deelname aan een activiteit kan je een 
UiTPASpunt sparen.

Wil je een andere sport doen in de buurt en 
weet je niet waar je terecht kan? Wil je weten op 
welke kortingstarieven je recht hebt? Kom langs 
op vrijdagvoormiddag of neem contact op voor 
meer uitleg!

Interesse of verdere vragen?
Je vindt ons in: 

Wijkcentrum De Kring
Zuidmoerstraat 136/8
9900 Eeklo
09 378 61 69
Gsm 0468/16 62 73
boezjeern@gmail.com

Lid worden voor 1 jaar kan 
voor €25 of €6,25  
met UiTPAS met  

kansentarief of gelijkgesteld.

Lid worden voor 6 maanden 
kan voor € 15 of €3,75  

met UiTPAS met  
kansentarief of gelijkgesteld.

Lid worden voor 3 maanden 
kan voor €10 of €2,5  

met UiTPAS met  
kansentarief of gelijkgesteld.


