
Iedereen heeft recht op vrije tijd.   
Via vrijetijdskompas krijgen ook inwoners met een beperkt 
budget de kans om hieraan deel te nemen.
Dit jaar ontvang je één vrijetijdskompas voor het hele gezin. Je kan het vrijetijdskompas ge
bruiken vanaf het moment dat je hem ontvangt tot en met 31 augustus 2022. Ontdek onze 
vrijetijdsactiviteiten, maak nieuwe vrienden en leer Liedekerke op een leuke manier kennen!

HOE WERKT HET?
Met een vrijetijdskompas krijg je reductie op de kostprijs 
van een aantal activiteiten georganiseerd door de gemeente 
of door verenigingen in Liedekerke die het systeem van het 
vrijetijdskompas gebruiken.

Toon je vrijetijdskompas wanneer je betaalt voor je lidgeld en/
of activiteit.

Opgelet: vrijetijdskompas is enkel geldig voor lidgeld van 
verenigingen of het gemeentelijke vrijetijdsaanbod. Vrije tijds
kompas geldt niet voor bv. toegangsgelden van een wedstrijd.

MEER INFO
sociaal huis
Opperstraat 33
1770 Liedekerke
053 64 55 51 
ocmw@liedekerke.be

HOEVEEL KOST HET?
Activiteit van 1 dag: € 1,50/dagdeel of € 3/dag.
Meerdaagse activiteiten of lidgelden: hierbij betaal je slechts 
25 % van de totaalprijs.

VOOR WIE IS  HET?
Voor jou en je gezinsleden!
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VERENIGINGEN & PARTNERS

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

/ZWEMCLUB ZIOS/
 info@zios.be
 053 66 49 04 (enkel voor 

watergewenning en zwem
school kinderen)

 st.meert@gmail.com
 0498 86 34 95 of 0473 73 81 21

/ZWEMBAD HEUVELKOUTER/
 Goedkoopste tarief voor dag

tickets of beurtenkaarten, 
aankopen via de bemande kassa, 
nadien verlengbaar aan de kiosk.

 sport@liedekerke.be

/SYNCHROONZWEMMEN WIOS/
 info@wios.be
 www.wios.be

/DANSCLUB JOPADA /
	info@jopada.be
 0497 42 67 65

/FUNDANCE/
	hello@fundance.be
 www.fundance.be

/SPORTKAMPEN BE CREACTIVE/
 kim_breynaert_khb@hotmail.com
 www.becreactive.be

/GYMCLUB GIOS/
 info@gymclubgios.be
 www.gymclubgios.be

/SPORT VLAANDEREN 
LIEDEKERKE IJSHAL/
 liedekerke@sport.vlaanderen
 053 67 12 15 of 053 67 12 16
 www.sport.vlaanderen/

liedekerke
 tarief schaatsbeurt: 4 euro 

per schaatsbeurt incl. huur 
schaatsen

/DUIKCLUB CLUB4DIVERS/
 info@club4divers.be
 053 70 20 88 of 0475 97 68 02

/DUIKSCHOOL ALPHA/
 administratie@alpha

duikschool.be
 0476 60 60 97
 alphaduikschool.be 
 voorwaarden: 14+, specifiek 

medisch attest (voorbeeld op 
de website)

 materiaal is gratis ter beschik
king voor beginnende leden 
 3 gratis initiatielessen

/S-SPORT LIEDEKERKE/ 
SENIORENSPORT/
yoga / onderhoudsgym en 
aquagym
 0479 91 99 97
	rita.vanvaerenbergh@skynet.be

/CHIRO LIEDEKERKE/
 info@chiroliedekerke.be
 0486 83 82 50

/CVO-VIVA SVV BRABANT  
KOOK- EN NAAILESSEN/
 www.cvosvvbrabant.be
 rita.vanvaerenbergh@skynet.be
 0479 91 99 97

/VC DA@MET/
 info@daatmet.be
 www.daatmet.be

/TAI CHI VERENIGING 
LIEDEKERKE/
 martin.strynck@telenet.be
 www.taichivereniging 

liedekerke.simplesite.co

ACADEMIES

/GEMEENTELIJKE ACADEMIE 
VOOR BEELDENDE EN AUDIO- 
VISUELE KUNSTEN (ABAK)/

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 
/ Beeld houwen & 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 vol
wassene welkom bij onze Acade
mie voor Muziek, Woord en Dans. 
Er zijn lessen van 1 september tot 
30 juni, van maandag tot en met 
zaterdag, naschools en ’s avonds. 
Inschrijven kan tot en met 30 sep
tember.

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

UiTin1770 Alle voorstellingen en activiteiten, inclusief de 
toneel voorstellingen van onze verenigingen, uit 

het vrijetijdsaanbod van gemeente Liedekerke (UiTin1770) doen ook mee!

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