
Sporthal Meos
Sportpark Maurice De Waele



Sporthal Meos

Afmeting zaal  34m(B) x   
   48m(L)

Afmeting danszaal 140m²

Groepskleedkamers 12

Individuele 
kleedkamers  6

Vergaderzalen  2
 Klein  10 personen
 Groot  20 personen

Sportpark Maurice De Waele

Atletiekpiste:
• Kogelstootstand
• Discus- en kogelslingerkooi
• Polsstokmat
• 2 verspringbakken
• Speerwerpstand
• Hoogspringmat
Finse piste van 500m 
Calisthenics toestel

Van april - september
Gravel tennisterreinen 4 
Beachvolleybal terreinen  2 

Sporthal Meos

  Bloemestraat 36D, 

      9990 Maldegem 

  050 72 89 70

  info@maldegem.be

  sportdienstmaldegem

  sportdienstmaldegemmaldegem

Cafetaria Meos 
Zelfstandige uitbating

  0476 69 44 35



Schoolsportdag- of 
week
Enkel voor scholen op grondgebied 
Maldegem

Je bent (sport)leerkracht en wil voor 
jouw klas/graad/school een actieve en 
onvergetelijke sportdag of sportweek 
organiseren? Dit kan in sporthal Meos. 
De sportdienst maakt een volledig 
programma volgens jouw wensen en 
zorgt voor voldoende gekwalificeerde 
begeleiders.

Info en tarieven

 maldegem.be/sport-voor-scholen

Sportles in sporthal 

MEOS
Te weinig plaats op school of wil je 
eens ander sportmateriaal gebruiken? 
Dan kan je de les lichamelijke opvoe-
ding in sporthal Meos geven. 

Beschikbaarheid en reserveren

 reservatie.sport@maldegem.be

MOEV-activiteiten

Jaarlijkse sportactiviteiten voor scholen 
die tijdens of na de schooluren 
plaatsvinden. 

Inschrijven 
 moev.be

Info
 maldegem.be/sport-voor-scholen

Lü-wand

De interactieve activiteitenmuur van 
Lü is een totaal nieuwe beleving op 
vlak van sport en bewegen. Je speelt 
in groep met én tegen de wand, die 
reageert op jouw moves en die van je 
teamgenoten. Je krijgt allerlei opdrach-
ten, wordt fysiek uitgedaagd, op snel-
heid en pienterheid getest. Spannend, 
cool én heel leerrijk! Lü zet je 

ScholenScholen



niet alleen aan het bewegen, je leert 
ook samenwerken en krijgt er een 
braintraining bovenop.
De Lü-wand kan niet enkel tijdens de 
sportlessen gebruikt worden, maar er 
zijn ook taal- en rekenspelletjes. Daar-
naast is het mogelijk om zelf een quiz 
en puzzel te maken dat volledig bij de 
leerstof past.

Info
 maldegem.be/lu-wand

Sportpark

De atletiekpiste, Finse piste, beachvol-
leybalterreinen en calisthenics toe-
stellen kunnen gratis gebruikt worden 
door Maldegemse scholen. Het ge-
bruik van de tennisterreinen is beta-
lend voor alle scholen. Tennisrackets, 
beachvolleyballen en atletiekmateriaal 
kan gratis gebruikt worden voor de 
sportlessen.

Voor alle activiteiten voor scholen op 
het sportpark dient vooraf gereser-
veerd te worden.

Reserveren

 reservatie.sport@maldegem.be

Tarieven

 maldegem.be/sport-voor-scholen



Sport voor personeel
Samen sporten met collega’s is een 
unieke manier om elkaar beter te leren 
kennen terwijl je aan je gezondheid 
werkt. Het spreekt voor zich dat dit kan 
leiden tot tal van voordelen zoals min-
der afwezigheid, betere concentratie 
en betere team spirit! Ben je werkge-
ver in de buurt van sporthal Meos en 
wil éénmalig, wekelijks of maandelijks 
een sportactiviteit organiseren voor 
jouw personeel? 
Dat kan in sporthal Meos of op het 
sportpark. De sportdienst helpt je 
graag verder met het zoeken naar een 
gekwalificeerd lesgever voor de activi-
teit van jouw keuze.

 maldegem.be/sport-voor-bedrijven

Personeelssportdag
Wil je een sportdag organiseren voor je 
personeel? Dat kan in en rond sporthal 
Meos! De Sportdienst gaat voor jouw 
bedrijf op zoek naar geschikte partners 
om er een onvergetelijke sportieve dag 
van te maken.

Prijs en data op aanvraag
 sportdienst@maldegem.be

Vergaderzalen

Sporthal Meos beschikt over 2 verga-
derzalen, er is ook een beamer be-
schikbaar. Drank kan afgenomen wor-
den via de cafetaria van de sporthal. 
Een sportactiviteit kan dus gecombi-
neerd worden met een vergadering of 
opleiding.

Beschikbaarheid en reserveren
 maldegem.be/webshop 

of 
 reservatie.sport@maldegem.be

Tarieven 
 maldegem.be/reservatie-sporthal-meos

Werkgevers



Ben jij een sportlesgever? Dan be-
schik je misschien niet altijd voor de 
ruimte die je nodig voor jouw klanten. 
Sporthal Meos beschikt enerzijds over 
een grote sportzaal met sportvloer en 
extra hoog plafond. Anderzijds is er 
ook  een spiegelzaal met parketvloer. 
De mogelijkheden zijn dus eindeloos!

Beschikbaarheid en reserveren
 maldegem.be/webshop 

of 
 reservatie.sport@maldegem.be

Tarieven 
 maldegem.be/reservatie-sporthal-meos 

Sportief verjaardags-
feestje voor kinderen

Je kan een deel van sporthal Meos 
afhuren voor een sportief verjaardags-
feestje. In samenspraak met de ouders 
wordt materiaal gekozen dat aange-
past is aan de leeftijd en de interesses 
van de jarige.
De ouders zijn zelf verantwoordelijk 
voor het toezicht op de aanwezige 
kinderen.

Catering kan voorzien worden door de 
cafetaria van sporthal Meos. 

 
maldegem.be/verjaardagsfeestje-sporthal

Professionals Particulieren



Sporten met vrienden 
of familie

Je hoeft geen lid te zijn van een sport-
club om in sporthal Meos te kunnen 
sporten. Je kan een deel van de zaal 
afhuren om samen te tafeltennissen, 
badmintonnen, voetballen en nog zo 
veel meer! 

Beschikbaarheid en reserveren
 maldegem.be/webshop 

of
 reservatie.sport@maldegem.be

Tarieven
 maldegem.be/reservatie-sporthal-meos

De atletiekpiste, Finse piste, beachvol-
leybalterreinen en calisthenics toestel-
len kunnen door particulieren gratis 
gebruikt worden zonder reservatie. Op 
de atletiekpiste wordt gevraagd om de 
trainingen van de atletiekclub niet te 
hinderen.

De tennisterreinen kunnen gebruikt 
worden van april tot september en zijn 
betalend. 

Reservatie en beschikbaarheid tennis:
 maldegem.be/webshop 

Lü-wand
De interactieve activiteitenmuur van 
Lü is een totaal nieuwe beleving op 
vlak van sport en bewegen. Je speelt 
in groep met én tegen de wand, die 
reageert op jouw moves en die van je 
teamgenoten. Je krijgt allerlei opdrach-
ten, wordt fysiek uitgedaagd, op snel-
heid en pienterheid getest. Het halve 
duister, de kleurrijke spots en deze 
bijzondere wand slepen je mee in deze 
wonderlijke wereld. Spannend, cool 
én heel leerrijk! Lü zet je niet alleen 
aan het bewegen, je leert ook samen-
werken en krijgt er een braintraining 
bovenop.

Info 
 maldegem.be/lu-wand



Groepslessen
In sporthal Meos worden elke 
weekavond groepslessen georgani-
seerd, voor elk wat wils! Vooraf in-
schrijven is niet nodig.

Info en tarieven
 maldegem.be/uurrooster-sportactiviteiten

Activiteiten voor 
kinderen

Zowel tijdens de schoolvakanties als 
tijdens het schooljaar worden er in 
sporthal Meos tal van sportactivitei-
ten aangeboden zoals Mulitmove en 
sportkampen.

Info 
 maldegem.be/sport-voor-jeugd



Trainingen en 
wedstrijden

Sportclubs kunnen terecht in sporthal 
Meos voor hun trainingen en/of wed-
strijden. De sporthal beschikt over één 
grote zaal en één danszaal met spie-
gels. Op de tribune zijn er 134 vaste 
zitjes voor toeschouwers en daarnaast 
is er nog plaats voor extra stoelen en 
tafels op de club arena. Ook vanuit de 
cafetaria is er zicht op de grote zaal.

Reservatie en beschikbaarheid
 maldegem.be/webshop

of
 reservatie.sport@maldegem.be

Tarieven
 maldegem.be/reservatie-sporthal-meos

Sportieve activiteiten
Je wil een activiteit organiseren met 
je vereniging, maar je hebt te wei-
nig plaats? Of je wil specifiek (sport)
materiaal gebruiken dat je zelf niet 
ter beschikking hebt? Ben je op zoek 
naar een zaal met extra hoog plafond 
waar je ongestoord met ballen kan 
gooien zonder iets te breken? Naast 
sportclubs zijn ook jeugd-, senioren- en 
socioculturele verenigingen welkom in 
sporthal Meos. De sporthal kan ge-
huurd worden in verschillende delen, 
afhankelijk van het aantal personen of 
de gewenste activiteit.
Ook voor outdoor activiteiten kan je 
bij ons terecht: De atletiekpiste, Fin-
se piste, beachvolleybalterreinen en 
calisthenics toestellen kunnen door 
Maldegemse verenigingen gratis ge-
bruikt worden mits reservatie vooraf. 
De tennisterreinen zijn betalend.

Reservatie en beschikbaarheid
 maldegem.be/webshop

of
 reservatie.sport@maldegem.be

Tarieven
 maldegem.be/reservatie-sporthal-meos

Sportclubs, groepen en verenigingen



Lü-wand

De interactieve activiteitenmuur van 
Lü is een totaal nieuwe beleving op 
vlak van sport en bewegen. Je speelt 
in groep met én tegen de wand, die 
reageert op jouw moves en die van je 
teamgenoten. Je krijgt allerlei opdrach-
ten, wordt fysiek uitgedaagd, op snel-
heid en pienterheid getest. Het halve 
duister, de kleurrijke spots en deze 
bijzondere wand slepen je mee in deze 
wonderlijke wereld. Spannend, cool 
én heel leerrijk! Lü zet je niet alleen 
aan het bewegen, je leert ook samen-
werken en krijgt er een braintraining 
bovenop.

Info
 maldegem.be/lu-wand

Vergaderen

Op zoek naar een vergaderzaal? 
Sporthal Meos beschikt over 2 verga-
derzalen die gratis gebruikt kunnen 
worden door erkende Maldegemse 
verenigingen, daarnaast is er ook een 
beamer beschikbaar en is er de mo-
gelijkheid om drank te kopen in de 
cafetaria.

Reservatie en beschikbaarheid
 maldegem.be/webshop


