
OCMW Zelzate 

Kleine Landeigendomlaan 2a 

Marsida.kullolli@zelzate.be  

09 342 29 48 

Lichtpunt Zelzate 

Assenedesteenweg 117-121 

lucien.van.de.velde1@telenet.be 

0479 730 537 

Samenlevingsopbouw O-Vl 

Vredekaai 2A 

Dimitri.van.acker@samenlevingsopbouw.be 

0491 344 117 

Te doen 

 Een dutje doen op het spijkerbed 

 Vliegtuig veilig aan de grond zetten 

 Fietsen op een kabel op 5m hoogte 

 Pretpark ontwerpen 

 Trein besturen 

 Bankbiljetten met eigen foto druk-
ken 

 344 andere dingen… 

www.technopolis.be 

Zelzate 

Prijzen Sociaal tarief* Gewoon tarief 

T.e.m. 2 jaar €3 €3 

3 t.e.m. 11 jaar: €9 €15 

Vanaf 12 jaar: €11 €20 

Inbegrepen: vervoer, toegang en voedselpakket. 

Inschrijven kan tot 8 november. 

De plaatsen zijn beperkt en kinderen tot 14 jaar moeten 

vergezeld zijn van een volwassene. 

*Rap op Stap Zelzate is een zeer laagdrempelig bemiddelingskantoor voor vrije tijdsbesteding. Men-

sen met een beperkt gezinsinkomen, met verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling kun-

nen genieten van een sociaal tarief. 

Kom op zondag 

13 november mee 

naar... 

Vertrek om 9u 

Aankomst rond 17u 

aan Parking busstation 
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