VERENIGINGEN & PARTNERS
/VK LIEDEKERKE/

 webmaster@vkliedekerke.be
 ivan.demey@hotmail.com
 053 43 01 70
 www.vkliedekerke.be

/ZWEMCLUB ZIOS/

 inschrijvingen.zios@gmail.com
 www.zios.be

/ZWEMBAD HEUVELKOUTER/
 Goedkoopste tarief voor dag

tickets of beurtenkaarten,
aankopen via de bemande kassa,
nadien verlengbaar aan de kiosk.
 sport@liedekerke.be

/TAI CHI VERENIGING
LIEDEKERKE/

 martin.strynck@telenet.be
 www.taichivereniging

/JUDOSCHOOL BERREVOESJ/

/VC DA@MET/

/REBELLE LIEDEKERKE /

/GYMCLUB GIOS/

 info@berrevoesj.be
 www.berrevoesj.be

 info@daatmet.be
 www.daatmet.be

liedekerke.be

/SPORT VLAANDEREN
LIEDEKERKE IJSHAL/

 liedekerke@sport.vlaanderen
 053 67 12 15 of 053 67 12 16
 www.sport.vlaanderen/

socio‑culturele activiteiten
en yoga
 rita.vanvaerenbergh@skynet.be
 0479 91 99 97

liedekerke

/BIBLIOTHEEK PAJOTTENLAND -

 tarief schaatsbeurt 4 euro

per schaatsbeurt incl. huur
schaatsen

 info@gymclubgios.be
 www.gymclubgios.be

ZENNEVALLEI

/CHIRO LIEDEKERKE/

 info@chiroliedekerke.be
 0485 47 21 88

 1,25 euro lidgeld/jaar
 bibliotheek@liedekerke.be
 053 64 55 81

/VZW WIOS/

recreatief en competitief artistiek
zwemmen
 info@wios.be - annemie@wios.be
 0473 47 08 95
 www.wios.be

/DANSCLUB JOPADA /

/DUIKCLUB CLUB4DIVERS/

 info@club4divers.be
 053 70 20 88 of 0475 97 68 02

 administratie@alpha




 hello@fundance.be
 0472 40 95 55
 www.fundance.be

duikschool.be
0476 60 60 97
alpha-duikschool.be
voorwaarden 14+, specifiek
medisch attest (voorbeeld op
de website)
materiaal is gratis ter beschik
king voor beginnende leden
- 3 gratis initiatielessen

sport- en creakampen
 kim_breynaert@becreactive.be
 0484 38 09 10
 www.becreactive.be

Ontdek ze in onze seizoensbrochure of via www.liedekerke.be/vrije-tijd

ACADEMIES
/GEMEENTELIJKE ACADEMIE
VOOR BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN (ABAK)/

/S-SPORT LIEDEKERKE/
SENIORENSPORT/
/BE CREACTIVE/

Alle voorstellingen en activiteiten, inclusief de
toneelvoorstellingen van onze verenigingen, uit
het vrijetijdsaanbod van gemeente Liedekerke (UiTin1770) doen ook mee!

/DUIKSCHOOL ALPHA/

 info@jopada.be
 0497 42 67 65

/FUNDANCE! VZW/

UiTin1770

yoga / onderhoudsgym en
aquagym
 0479 91 99 97
 rita.vanvaerenbergh@skynet.be

Lagere graad
• 2 uur/week
• vanaf 6 tot en met 11 jaar
Middelbare graad
• 4 uur/week
• vanaf 12 tot en met 17 jaar
Middelbare graad volwassenen
• 4 uur/week vanaf 18 jaar
Hogere graad
• 8 uur/week
• vanaf 18 jaar
• Beeldende en audiovisuele
kunsten / Tekenkunst / Schilder
kunst / Keramiek / Levend model
/ Beeldhouwen & ruimtelijke
kunst / Kantwerk & textiel
 Academie filiaal Liedekerke

Opperstraat 31/33
1770 Liedekerke
 053 64 55 97
 gabk@liedekerke.be
 www.liedekerke.be/ABAK

/ACADEMIE VOOR MUZIEK,
WOORD & DANS/

Wil je een instrument leren
spelen, jouw dansmoves verder
ontdekken en/of jouw toneeltalent
stimuleren? Dan ben je als kind,
jongere of volwassene welkom
bij onze Academie voor Muziek,
Woord en Dans. Er zijn lessen van
1 september tot 30 juni, van maan
dag tot en met zaterdag, naschools
en ’s avonds. Inschrijven kan tot en
met 30 september.
Kinderen en jongeren
• Muziek- en instrumentinitiatie &
Dans/vanaf 6 jaar
• Muziek & Woord/vanaf 8 jaar
Volwassenen
• Muziek, Woord & Dans/vanaf 15
jaar
 Academie filiaal Liedekerke

OC Ter Muilen
Muilenstraat 33
1770 Liedekerke
 053 67 43 95
 academieninove@liedekerke.be
 www.academieninove.be

