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Wijkcentrum De Kring wordt gefinancierd door OCMW en Stad Eeklo, de Vlaamse Overheid, Provincie Oost-Vlaanderen,  
Welzijnszorg, Nationale Loterij, Koning Boudewijnstichting en talloze kleine schenkers.
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Enkel kwaliteitsvolle tweedehands spullen en kleren 
komen in De babybazaar terecht. De vrijwilligersploeg 
wast, strijkt en selecteert streng op kwaliteit! 

Materiaal (= relax, bestek, potje, badje, bedje, fl essen, 
park, buggy, …)  en kledij (tot maat 116) die je zelf niet 
meer gebruikt kan je omruilen voor jetons. Met die 
jetons kan je in de babybazaar spullen aankopen.

GEZOCHT
Kwaliteitsvol 

tweedehands materiaal 
& kledij (tot maat 116)

vb. bed, bad, eetstoel, park, 
verzorgingskussen, eetgerei,... 

meer gebruikt kan je omruilen voor jetons. Met die 
jetons kan je in de babybazaar spullen aankopen.

Ruilen kan 
elke woensdag - 14 tot 16 uur

elke vrijdag - 10 tot 12 uur (nieuw!)

Niets om te ruilen?
Neem dan contact op met:

sociaal
huis Eeklo

Babybazaar is een initiatief van het samenwerkingsverband 
Huis van het Kind Eeklo. Babybazaar krijgt fi nanciële steun van 
de Provincie Oost-Vlaanderen en de Nationale Loterij.



   

 BABBELCAFE
Op dinsdag is er babbelcafé in Wijkcentrum De 
Kring, van 14u-15u. Een plaats waar je iets over 
jezelf kan zeggen, iets mag delen met anderen, 
op verhaal kan komen of een steun kan zijn voor 
elkaar. Iedereen welkom! 

 BABYBAZAAR
Babybazaar is een ruilwinkel voor tweedehands 
babymateriaal (= bad, bed, papfles, bestek, 
potje,…) en baby -en kinderkledij tot maat 116. 
Iedereen kan kledij en spullen binnenbrengen. 
Babybazaar bekijkt alles goed: kledij en spullen 
moeten modern, kwaliteitsvol en bruikbaar zijn. In 
ruil voor wat aanvaard wordt krijg je jetons. Met 
de jetons kan je spullen kopen. Babybazaar wast 
en strijkt alles. 
Iedereen is welkom op woensdag van 14u tot 
16u en op vrijdag van 10u tot 12u

 BADMINTON
We spelen een uurtje recreatief badminton. 
Raketten en pluimpjes zijn aanwezig! Elke 
donderdag van 15u30 tot 16u30 in de Stedelijke 
Sporthal, B.L. Pussemierstraat 157, Eeklo.  Niet 
in de schoolvakanties. Gratis voor leden van 
Sportclub Boezjeern.

 BINGO 
Bingo op een rustig tempo. Meedoen is 
belangrijker dan winnen. Aan het onthaal 
kan je 8 Uitpas punten omruilen voor 4 gratis 
bingobonnetjes, vanaf een half uur voor de start 
van de bingo! Van 14u-16u. 0,60€ per lotje.

 BOETSEREN
Zin om te kleien en mooie kunstwerken te maken? 
Iedereen kan boetseren: hier leer je het stap 
voor stap! Elke donderdag van 9u tot 11u30 en 
van 13u30 tot 16u. Je kan in het wijkcentrum 
klei aankopen: €9,60 (€2,40 met Uitpas met 
kansentarief). 

 BUITEN DE KUNST
Voor iedereen die zin heeft om creatief aan de 
slag te gaan. Gedurende 6 lessen volgen we 
een creatief proces. Jolien Collen, een lerares 
van de Kunstacademie, begeleidt ons. We leren 
verschillende materialen en technieken kennen. 
We leren de Kunstacademie beter kennen door de 
verschillende ateliers te gebruiken. Je betaalt voor 
de hele reeks van 6 lessen €6 ; €1,5 voor mensen 
met Uitpas met kansentarief. Inschrijven bij Nancy 
of in het onthaal.. 

 CAFETARIA
In de cafetaria kan je elke openingsdag terecht 
van 9u tot 16u30. Op woensdag tot 18u. Er 
zijn koude en warme dranken, verse soep, 
kleine snacks aan lage prijzen! Je kan er gratis 
surfen op internet of de krant lezen. Er is een 
boeken ruilkast, een gezellige leeshoek, en 
kinderspeelruimte binnen en buiten. 

 KOKEN MET TAAL
Vind je het leuk om te koken in groep en intussen 
ook je Nederlands te oefenen ? Dan is Koken met 
Taal iets voor jou!  We komen wekelijks  samen en 
op einde koken we samen voor een groep mensen 
en presenteren we een menu.  Gratis. Info bij Tine

 MAANDELIJKSE 
 ONTMOETINGSACTIVITEIT 
 IN DE SPEELBAZAAAR
Maandelijks gaat er in de Speelbazaar een 
ontmoetingsactiviteit door voor (groot)ouders 
en kinderen van 0 tot 12 jaar. Check www.
facebook.com/speelbazaar voor het programma, 
of loop eens binnen in de Speelbazaar of het 
wijkcentrum. Gratis en inschrijven moet niet! Info 
bij Melisa. 

 MINIVOETBAL
Elke week komen we samen. We trainen en 
spelen een vriendschappelijke match met 
wie er is. Af en toe nemen we deel aan een 
voetbaltornooi. Materiaal voor voetbal is 
aanwezig.  Elke maandagnamiddag van 14u tot 
15u in de Stedelijke Sporthal, B.L. Pussemierstraat 
157, Eeklo.  Niet in de schoolvakanties. Gratis 
voor leden van Sportclub Boezjeern

 OPVOEDEN EN ZO 
Elke ouder heeft wel eens vragen over de 
opvoeding van de kinderen. Daarom organiseren 
we regelmatig 6 bijeenkomsten. Opvoeden en zo 
2018 is nog onder voorbehoud. 
Voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar. 
Elke keer bespreken we een ander onderwerp 
en wisselen we tips uit. Er worden filmpjes 
getoond en besproken, en je kan aan de 
slag met praktische tips. Gratis! En je krijgt 
een gratis drankje. Ism CKG Sloeberhof en 
Gezondheidscentrum Meetjesland. Info bij Melisa.

 OUDERS ‘OP STAP’
Nieuwe werking waarbij we samen organisaties 
en diensten  bezoeken waar je als ouder 
met je kind(eren) terecht kan voor info, 
vrijetijd,  dienstverlening, …. Voor ouders met 
kinderen van 0  tot 12 jaar.  Maandelijks op 
donderdagvoormiddag. Samenkomst met koffie 
om 9u in het wijkcentrum. Ism VCLB en Kind & 
Gezin. Gratis! Info bij Melisa.

 PEUTERS IN ACTIE
Tijdens Peuters in Actie ga je samen met je 
(klein)kind op een speelse manier aan de slag. 
Een begeleider geeft je een heleboel speel- en 
beweegtips. Je probeert de tips ter plekke uit. Je 
leert een heleboel spelletjes die je ook thuis samen 
kan doen. Voor (groot)ouders en kinderen van 1,5 
tot 3 jaar. Gratis, wel inschrijven aan het onthaal! 
Ism CM Midden Vlaanderen. Info bij Melisa. 

 RAP OP STAP
Met een beperkt budget er een dagje op uit 
of op reis? Het kan! Er is een groot aanbod 
aan goedkope vakanties, daguitstappen en 
vrijetijdsactiviteiten. Kom langs tijdens de 
openingsuren en hoor wat er allemaal bestaat. 
We helpen je ook met de praktische planning. 
Open op vrijdag van 9u tot 12u in de grote zaal 
van het wijkcentrum.

 REPAIR CAFE
Vaak kopen we nieuwe spullen en gooien de 
kapotte weg. In een Repair Café herstellen 
vrijwilligers stoelen met een manke poot, een 
haperende CD-speler of een wollen trui met een 
gaatje. Repair Café gaat 1 keer per maand door 
op zaterdag, van 9u30 tot 12u.

 SAMANA PRAATCAFE
Het Samana praatcafé staat open voor iedereen, 
maar richt zich in de eerste plaats naar mensen 
met een chronische ziekte of beperking jonger 
dan 65 jaar. Iedere maand wordt er gewerkt met 
een ander thema. Gratis. Elke 1ste vrijdag van de 
maand. Sart om 20u. Ism Samana

 SAMEN TUINIEREN  
Heb je zin om samen met anderen te tuinieren? Je 
bent welkom in de volkstuin van het wijkcentrum!
Gezond en gezellig! Elke maandag van 14u-16u. 
Je kan op jezelf tuinieren, of samen met anderen. 
Interesse om mee te doen? Alle info bij Nancy.   

 SOCIALE KRUIDENIER ’T WIJKSKE
In de sociale kruidenier kan je terecht na 
doorverwijzing. Inkopen doen kan op 
vrijdagvoormiddag van 9u tot 11u30 en op 
woensdagnamiddag van 14u tot 18u. Vraag na 
in het OCMW of het CAW of je in aanmerking 
komt om te winkelen in ’t Wijkske. Info bij Joke. 

 SPEELBAZAAR
De speelbazaar is een speel-o-theek voor alle 
ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. Je kan 
er heel wat leuk en leerrijk speelgoed ontlenen. 
Het is dé plek om samen te spelen en plezier te 
maken. Je kan er in contact komen met andere 
ouders en kinderen. Wil je een babbeltje doen of 
zoek je informatie? Welkom! Er zijn regelmatig 
leuke activiteiten voor gezinnen of diensten 
aanwezig die jou kunnen helpen rond vrije tijd 
en/of opvoeding. Open elke woensdag van 14u 
tot 18u. Info bij Melisa. 

 SPORTCLUB BOEZJEERN
Wil je graag meer bewegen? Wil je dit graag 
met anderen doen? Probeer je graag iets 
nieuws uit? In sportclub Boezjeern kan je komen 
wandelen, badmintonnen, tafeltennissen, … 
en regelmatig komen er nieuwe activiteiten bij. 
Iedereen kan op zijn eigen niveau deelnemen. 
Lidgeld voor een jaar: €25 of €6,25 met Uitpas 
met kansentarief. Info bij Lien of Nancy. 
 
 STOF = TOF
Creatief aan de slag gaan met naald en draad, 
wol, haak- of breipen. Je kiest zelf wat je maakt, 
of je kan ideeën opdoen voor een mooi werkje. 
Iedereen is welkom. Iedere vrijdag tussen 13u30 
en 16u, in de cafetaria. Gratis. 

 TAFELTENNIS
We spelen recreatief onder mekaar, iedereen 
speelt op zijn niveau. Paletten en balletjes zijn 
voorzien.  Op maandag van 14u tot 15u in de 
Stedelijke Sporthal, B.L. Pussemierstraat 157, 
Eeklo.  Niet in de schoolvakanties. Gratis voor 
leden van Sportclub Boejzeern

 TELEFONEREN
In het onthaal kan je gratis telefoneren naar 
diensten zoals het OCMW, een advocaat, een 
energieleverancier,… 

 ’T GEZELSCHAP
Wekelijkse ontmoetingsactiviteit op 
vrijdagnamiddag. Misschien leggen we wel een 
kaartje, of proberen we een spel uit…maar het is 
vooral een namiddag zonder verplichtingen. Op 
vrijdag van 14u tot 16u. Gratis. 

 VAKANTIEKLASSEN
Een activiteit voor anderstalige nieuwkomers 
van 6 tot 12 jaar. In de voormiddag leren we al 
spelend de Nederlandse taal. In de namiddag 
sluiten we aan bij een activiteit van de Sportdienst 
of Grabbelpas. Telkens van 8u30 tot 16u. 
Kostprijs: €5 of €1,25 met Uitpas Meetjesland 
met kansentarief. 

 VAKANTIES EN DAGUITSTAPPEN 
Met een beperkt inkomen kan je goedkoper 
op vakantie of op daguitstap via Steunpunt 
Vakantieparticipatie. Meer info in het onthaal of 
bij Vrijetijdspunt wegwijzer. 

 VRIJWILLIGERSWERK
Het wijkcentrum biedt heel wat kansen en 
mogelijkheden aan vrijwilligers. Heb je ook zin 
om een zinvolle taak op te nemen als vrijwilliger? 
Loop dan even langs het onthaal voor info. 

 WANDELEN
Je kan deelnemen aan een korte of langere 
wandeling in Het Leen (maximum 5 kilometer). 
We gaan elke week wandelen, behalve op de 
eerste dinsdag van de maand. Afspraak om 
13u30 aan de cafetaria van Het Leen. Gratis voor 
leden van Sportclub Boezjeern
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 CAFE SPORT
De activiteiten van Cafe Sport staan open voor 
iedereen. We proberen nieuwe sporten uit en 
trekken er op uit. Iedereen neemt deel naar eigen 
mogelijkheden. Meer info bij Lien en Nancy en op 
de flyer van Sportclub Boezjeern. 

 CODERDOJO
Voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar 
die houden van computer, games, en (leren) 
programmeren. Gratis doe-het-zelf lessen waarin 
je leert over games, apps, software,… Een keer 
per maand op zaterdag van 9u tot 13u. Gratis. 
Interesse? Laat dit weten aan het onthaal!

 COMPUTERCAFE
Het computerlokaal staat open voor iedereen 
om gratis te oefenen, dingen te vragen, 
te printen, te surfen op het internet,… Op 
woensdagvoormiddag en op vrijdagvoormiddag. 
Op woensdagvoormiddag is onze computervrouw 
er om je op weg te helpen! Info aan het onthaal. 

 DE GARDE
Is koken je ding? Of wil je graag leren koken, 
samen met anderen? Dan is De Garde iets voor 
jou! We koken samen in groepjes en maken 
telkens twee gerechten klaar. Op vrijdag van 
9u-12u30, in de leskeuken van Wijkcentrum De 
Kring. Kostprijs lessenreeks (4 lessen): €28 of €7 
met Uitpas met kansentarief. Info bij Nancy. 

 DOUCHE
In De Kring kan je gratis gebruik maken van een 
douche. Het douchegerief kan je in het onthaal 
vragen. 

 FIETSLESSEN VOOR VOLWASSENEN
Voor volwassenen die niet kunnen fietsen of nog 
maar een beetje kunnen fietsen, maar het graag 
beter zouden doen. Een eigen fiets meebrengen 
mag, maar is niet nodig. We oefenen niet alleen 
met de fiets, maar leren ook de verkeersregels en 
de verschillende onderdelen van de fiets kennen.  
Wil je leren fietsen ? Geef je naam door aan Lien 
of in het onthaal.

 GEZINSVRIENDELIJKE DAGUITSTAP
Regelmatig gaan we op daguitstap. Iedereen 
kan mee, maar we zorgen ervoor dat zeker 
gezinnen met kinderen het naar hun zin hebben! 
Inkom, vervoer en verzekering zijn in de prijs 
inbegrepen. Breng je eigen lunchpakket mee. Info 
en inschrijven in het onthaal. 

 HIT THE CITY
Zin om de stad te ontdekken? Goesting om jouw 
hangplaats te delen met vrienden? Zin om te 
komen chillen? Soms nood aan een plaats waar 
je gewoon jezelf kan zijn, omringd door anderen? 
Kom dan zeker eens af! 
1 keer per week staan de deuren van ons lokaal 
open voor iedere jongere tussen 12 en 19jaar. 
Dit moment valt afwisselend op woensdagmiddag 
(tussen 14u en 17u) en vrijdagavond (tussen 17u 
en 19u). 
Per maand plannen we om samen extra 
activiteiten te doen in Eeklo.  
Check facebook of contacteer Tine voor meer info

 INLOOPMOMENT VOOR 
 OUDERS VAN JONGE KINDEREN
Elke vrijdag is er een inloopmoment voor ouder 
met jonge kindjes. Niet tijdens schoolvakanties. 
Van 9u30 tot 11u30 kan je terecht voor een 
babbel met de gezinsondersteuner Kind & Gezin. 
Info bij Melisa. 
Wekelijks, in de cafetaria, gratis, zonder 
afspraak. 

 KIND EN GEZIN OP BEZOEK
Tweewekelijks is verpleegster Lieve van Kind 
& Gezin op bezoek in de Speelbazaar, van 
14u tot 16u. Elke ouder kan zonder afspraak 
langskomen om een babbel te doen met haar. Zin 
om te vertellen wat jouw kleine spruit al kan en 
welke sloeberstreken hij of zij al uithaalt? Heb je 
vragen rond de opvoeding van je baby of kind? 
Wil je tips rond slapen, eten, spelen? Kom dan 
gerust eens langs! Kindjes kunnen tegelijkertijd 
gezellig dicht bij jou spelen! Op de 4e woensdag 
van de maand is er telkens een workshop over 
verschillende thema’s (tandenpoetsen, EHBO bij 
kleine kinderen, tips voor een veilige vakantie met 
je kleine kinderen,…). Info bij Melisa. 

Zuidmoerstraat 136/8
9900 Eeklo
09 378 61 69

Ontdek en
like ons ook

op 

info@wijkcentrumdekring.bewww.wijkcentrumdekring.be
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 WASSALON
Tijdens de openingsuren kan je in het wassalon 
terecht om te wassen en te drogen. Een wasjeton 
met waspoeder kost 2 euro, voor drogen betaal 
je 1,5 euro. Jetons kan je kopen in het onthaal. 

 WERKEN MET EEN SMARTPHONE
Je hebt een smartphone. Maar je weet niet of 
je die wel goed gebruikt. Staan alle instellingen 
van je telefoon wel goed? Surf je nu best via 
Wifi of 4G? En hoe vermijd je dat je te veel 
kosten maakt. We vertellen het jou in deze 
cursus! Wekelijks op dinsdagnamiddag.  Ism 
Leerpunt

 WERKGROEP BOEZJEERN 
In de werkgroep denken we samen na hoe de 
leden van de sportclub Boezjeern  iets kunnen 
doen in de organisatie van activiteiten of mee 
nadenken in het bestuur van de club. Iedereen is 
welkom om mee na te denken, je hoeft nog geen 
lid te zijn! 
Tweewekelijks op donderdagvoormiddag, 
van 10u tot 12u. Gratis, en je krijgt een 
drankbonnetje. 

 WERKGROEP ERVARINGSDELEN
We werken in Eeklo aan de opstart van een 
Herstelacademie, waar korte vormingen worden 
gegeven rond verschillende levensthema’s. Deze 
vormingen worden mee begeleid door een 
ervaringswerker.
De werkgroep Ervaringsdelen  richt zich naar 
iedereen die aan de slag wil gaan met zijn eigen 
kracht en kwaliteiten. Via eigen ervaringen, het 
verhaal van de ander, workshops edm. komen 
tot ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. 
Werk je graag mee ?  Alle info bij Tine.

 WERKGROEP KWARTIERMAKEN
Wekelijks zitten we met een aantal mensen 
samen om activiteiten te organiseren die het 
taboe rond psychische kwetsbaarheid proberen 
te doorbreken. Zo is het babbelcafé een initiatief 
van deze werkgroep. Heb je interesse in de 
werkgroep. Info bij Tine of Jörg. Telkens op 
woensdag; van 14u-15u30. Gratis

 WORK IN PROGRESS
Wil je iets veranderen of realiseren op het 
gebied van wonen, werken en/of vrije tijd? Dan 
is deze groep misschien iets voor jou! We komen 
wekelijks samen op woensdagvoormiddag van 
9u30 -10u30 in Wijkcentrum De Kring. We 
proberen elkaar te helpen om plannen te 
realiseren en we proberen ons netwerk te 
vergroten door op bezoek te gaan bij instanties 
waarvan we denken dat ze ons kunnen 
helpen. Info bij Tine of Jörg. 

 ZOEKERTJESBORD
Heb Je een vraag? Zoek je hulp? Help je graag 
iemand? Wil je iets weggeven? Het kan allemaal 
via dit bord, waarop we alle vragen en aanbod 
bundelen. Info aan het onthaal. 

 ZWEMMEN
Twee keer per maand gaan we samen 
zwemmen. Telkens op vrijdag van 15u tot 16u. 
Afspraak om 14u45 aan de kassa van het 
zwembad, B.L. Pussemierstraat 157, Eeklo. 
Gratis voor leden van Sportclub Boezjeern

Kaaistraat 32
Eeklo

Ruilwinkel voor elke ouder voor kwaliteitsvol 
tweedehands materiaal & kledij (tot maat 116)

Open elke woensdag van 14 tot 16 uur 
& elke vrijdag van 10 tot 12 uur (nieuw!)

Kaaistraat 32, Eeklo - babybazaar@wijkcentrumdekring.be - tel. 09 378 61 69

ve
rs

ie
 s

ep
te

m
b

er
 2

01
8


