
Vakantiekampen
2018

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan vanaf woensdag 
31 januari 2018 om 13.00 uur.
- Online op www.liedekerke.be/ 

vrije-tijd/spel-recreatie/
vakantiekampen

- Aan de UiT-balie in het vrijetijdshuis 
Warandestraat 22 - 1770 Liedekerke

INFORMATIE
uit@liedekerke.be
tel. 053 64 55 82
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ALGEMENE INFO

Vakantiekampen, wat is dat?
Vakantiekampen zijn leuke themaweken tijdens de paasvakantie en 
zomervakantie georganiseerd door de gemeente Liedekerke.
Kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar hebben nood aan beweging en spelen. Bij vakan-
tiekampen kunnen zij terecht voor spel- en sportplezier. Gebrevetteerde animatoren 
zorgen voor een speelse, actieve en fantasievolle week.

Tips: Breng voldoende water, een lunchpakket en een gezond 4-uurtje mee. 
Frisdrank, chips, gsm’s en eigen speelgoed laat je thuis.
Draag altijd speelkledij! Voorzie ook altijd reservekledij (T-shirt, broek, onderbroek, kousen) Een modder-, 
water-, verf- of ander ongelukje is snel gebeurd. Bij mooi weer spelen we graag waterspelletjes: zwem-
kledij mag je altijd meebrengen.

Praktisch?
\ 7.00 – 8.30 uur  ochtendopvang
\ 8.30 – 12.00 uur  activiteiten
\ 12.00 – 13.00 uur  middagpauze met vrij spel
\ 13.00 – 16.00 uur  activiteiten
\ 16.00 – 18.00 uur  avondopvang

Waar?
\ Bokaal - Sportlaan 3a - 1770 Liedekerke

Wanneer?
\ Van maandag tot vrijdag
\ Geen vakantiekampen op
 • Maandag 2 april
 • Woensdag 11 juli
 • Woensdag 15 augustus

PRIJS

5 DAGEN

Prijs
eerste kind

Prijs vanaf 
tweede kind

Inwoner Liedekerke €50 €40

Inwoner naburige 
gemeente €105 €85

4 DAGEN 
(BIJ FEESTDAGEN)

Inwoner Liedekerke €40 €32

Inwoner naburige 
gemeente €84 €68

Houders van een vrijetijdskompas betalen 25% 
van de reguliere prijs. Meer info? Sociaal Huis 
Opperstraat 33 - 1770 Liedekerke.

INCLUSIEF SPEELPLEIN

Ook kinderen die extra aandacht 

nodig hebben zijn welkom op 

Vakantiekampen Liedekerke. 

Ouders nemen contact op met de 

jeugddienst om samen de extra 

behoeften te bespreken.

Voor de paasvakantie: 

ten laatste 1 maart

Voor de zomervakantie: 

ten laatste 1 juni



PAASVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

3-6 APRIL: 
VIPS IN HOLLYWOOD
Ben jij een bekende zangeres of een geweldige acteur?  Of 
ben jij een wereldberoemde kunstenaar? Iedereen is VIP 
deze week.

9-13 APRIL: 
BOB ZOEKT EEN JOB
Bob is 10 jaar en weet nog niet wat hij later wil worden: 
Piloot? Bouwvakker? Uitvinder? Samen vinden we de ideale 
job.

2-6 JULI: 
IENE DOOR DE TELETIJDSMACHINE 
Elke ochtend lopen we door de teletijdsmachine op stap 
naar de prehistorie, naar de Grieken en Romeinen en naar 
de toekomst. Geen zorgen: vrijdag keren we terug naar 2018 
om naar huis te gaan.

9 -10 EN 12-13 JULI: 
OP ONTDEKKINGSREIS MET TIJS
We gaan op expeditie: pak je koffer en stap mee aan boord 
als een echte Robinson Crusoe.

16-20 JULI: 
WIE IS DE MOL?
Als een echte detective zoeken we naar tips en onderzoeken 
we sporen om de Mol te vinden.

23-27 JULI: 
DE WONDERE WERELD VAN DISNEY
Ken jij alle 7 dwergen? Ben jij al eens in het ijzige Arendelle 
geweest? Of misschien heb jij een superkracht, zoals the 
Incredibles. Ontdek het op weg naar de wondere wereld van 
Disney.

30 JULI  –  3  AUGUSTUS: 
GEKKE BEESTENBOEL 
We gaan met onze jeep op safari om midden in een gekke 
beestenboel terecht te komen.

6-10 AUGUSTUS: 
VAKANTIEKAMPEN’S GOT TALENT
Iedereen heeft een talent. We oefenen de hele week om 
vrijdag een grote podiumshow te presenteren. Tot dan!

13-14 EN 16-17 AUGUSTUS: 
HEKSEN EN TOVENAARS
Wil jij ook tovenaar of heks worden? We oefenen spreuken, 
maken toverdrankjes en misschien vliegen we wel op een 
bezemsteel.

20-24 AUGUSTUS: 
XTREEM XXL
We trekken er op uit: bereid je voor op een Xtreem vuil, 
Xtreem wild en Xtreem avontuurlijk kamp!

27-31 AUGUSTUS: 
REIS ROND DE WERELD IN 5 DAGEN
Koken met bananenbladeren in Indonesië. Wigwammen 
bouwen in Amerika. Dansen in Brazilië. Maskers maken in 
Afrika en uiteraard een strandfeestje houden in Hawaii. Wij 
reizen de wereld rond!


