
 

Beste 

Met onze nieuwsbrief willen we iedereen op de hoogte brengen van alle nieuwtjes en 
nuttige info binnen onze groep. De voorstellen die we in de gemeenteraad of in een van 
de verschillende gemeentelijke adviesraden hebben gelanceerd, verdedigd of afgekeurd. 
Nieuwtjes waar we als groenen iets over te vertellen hebben zullen aan bod komen. 
Tevens vind je hier een opsomming van aankomende activiteiten. 

 

 

Donderdag 15/8: Zomertreffen GROEN EEKLO  

Gezellig moment om elkaar eens terug te zien en vakantieverhalen op te halen 

Programma : 

Over het namiddaggedeelte wordt later nog apart gecommuniceerd 

Vanaf 18u30 Pot-luck in Bob zijn tuin - Moeie 2+ - iedereen brengt wat lekkers 

mee om te eten (sandwiches, kaas, pastasalade, groentjes, tabouleh, wraps, 

quiche, cake, ..)   en we delen het eten met elkaar - voorzie ook in eigen bord 

en bestek 

  

Vrijdag 23/8 t.e.m. Zondag 25/8: GROEN Zomerweekend - Nieuwpoort 

Je kunt het ganse weekend aansluiten, of voor één dag gaan 



We zouden graag met de groep een appartement huren (4-7 personen), zodat 

we er een groepsuitstap van kunnen maken. Groen Eeklo biedt dit verblijf gratis 

aan. Wie een slaapgelegenheid wil delen, laat dit tegen vrijdag 5/7 weten 

aan jonasdeilgat@gmail.com 

Doe je dit liever in gezins-/koppelverband, schrijf dan zelf in via de website 

Meer info : https://www.groen.be/zomerweekend 

Bob en Isaura  gaan alvast naar het weekend ! 

  

Misschien treffen we elkaar op Eeklose activiteiten en locaties : 

Elke vrijdag en zondag tijdens de zomermaanden: Motown Zomerbar - 

Moeie 2+ 

Thai Chang voorziet ter plaatse lekkere Thaise maaltijd 

 

Vrijdag, Zaterdag en Zondag in tussen 11/7 tot 12/8: Zomerbar Den 

gevloerden Bos - Tieltsesteenweg 133 

Organisatie : Kurt - café Pingouin 

Meer info 

Zondag 7 juli: Eekloverdag - Herbakkersplein 

12u30 - 17u30: Fietszoektocht - gratis, maar vooraf inschrijven 

17u30:  BBQ - inschrijven vooraf is nodig 

19u00: Vlaanderen zingt 

info :  https://www.eeklo.be/eekloverdag 
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Woensdag 10/7: Openluchtfilm ‘Bohemian Rapsody’- 20u - 

Herbakkersplein - Gratis 

Zaterdag 27/7 - Zondag 28/7: Balloonmeeting - Sportpark 

Optreden van The Starlings Band (Tom Dice en Kato) op zaterdag! 

Donderdag avonden 1/8, 8/8, 15,8, 22/8: Helden in het Park  

Info en programma 

Vrijdag 2/8 t.e.m. Zondag 18/8: Eeklo Beach  

Programma  

Woensdag 21/8: Openluchtfilm ‘A star is Born’ - 20u - Herbakkersplein - 

gratis 

Vrijdag 16/8 t.e.m. Zondag 18/8: Herbakkersfestival - locatie Heldenpark - 

festivalsite Blokhutten 

Info en programma 

  

Heb je goesting om in groep naar één of andere festiviteit of activiteit te gaan ? 

Stuur dan een mailtje 

naar Dhaeseleerbob@gmail.be of Isaura.calsijn@hotmail.com of Jonasdeilgat

@gmail.be of Janick.smessaert@groen.be 

Of gooi een berichtje in de Groen Eeklo facebookgroep 

Of doe een belletje. 

We kijken dan of we mensen bij elkaar krijgen. 
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Heb je ideeën of suggesties, weet je van een evenement of actie dat in de 

kijker zou kunnen gezet worden, geef het ons door. Wij bekijken of het in een 

volgende nieuwsbrief kan opgenomen worden. 

Emailen kan naar: info@groeneeklo.be. 

Weet je iemand die onze maandelijkse nieuwsbrief ook zou willen ontvangen, dan kan je 
verwijzen naar onze website voor het achterlaten van emailgegevens.  
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