
Vakantiekampen
2020

ALGEMENE INFO
Vakantiekampen, wat is dat?
Vakantiekampen zijn leuke themaweken tijdens de paas- en zomervakantie  
georganiseerd door gemeente Liedekerke. Kinderen van 2,5 tot 12 jaar  
beleven samen met gebrevetteerde animatoren sport en spel.

Praktisch?
\  07.00 - 08.30 uur ochtendopvang
\  08.30 - 16.00 uur activiteiten
\  16.00 - 18.00 uur avondopvang

Waar?
\  Bokaal - Sportlaan 3a - 1770 Liedekerke

Informatie?
\  jeugd@liedekerke.be
\  053 64 55 82

PRIJS
NIEUW!! Vanaf nu kan je inschrijven per dag.

inwoner 
Liedekerke

buurgemeente 
Liedekerke

eerste kind € 10 € 21

vanaf tweede kind € 8 € 17

vrijetijdskompas 
eerste kind € 2,50 /

vrijetijdskompas 
tweede kind € 2 /

Meer info over vrijetijdskompas?  
Sociaal Huis - Opperstraat 33, Liedekerke.

INCLUSIEF SPEELPLEIN

Ons speelplein is inclusief. Kinderen 

die extra aandacht nodig hebben zijn 

welkom op Vakantiekampen Liedekerke. 

Ouders nemen eerst contact op met 

de jeugddienst om samen de extra 

behoeften te bespreken, ook als zij al 

gekend zijn bij ons.

Voor de paasvakantie: 

ten laatste 10 maart

Voor de zomervakantie: 

ten laatste 2 juni
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INSCHRIJVEN
Inschrijven vanaf maandag 3 februari 2020  
om 15.00 uur online of aan de UiT-balie  
in het vrijetijdshuis. (Warandestraat 22, Liedekerke)

Opgelet: inschrijven kan tot en met woensdag  
voor de start van de kampweek.

Maak nu al je gezinsaccount aan in de nieuwe  
webshop: https://liedekerke.ticketgang.eu/

Houders van vrijetijdskompas kunnen “sociaal tarief”  
aanvragen en ook online reserveren.



PAASVAKANTIE

6 -  10 APRIL: 
FELINE DE SUPERHELDIN
Feline gaat op superheldenkamp. Zij is op zoek naar stoere 
en sterke vrienden om mee te gaan. 

14 -  17 APRIL: 
OP EEN ONBEWOOND EILAND
Waterspelletjes, klauteren en klimmen, lekker lui zijn... 

 op een onbewoond eiland zijn alle dagen fijn 
Opgelet: Geen kampen op paasmaandag 13/4. 

ZOMERVAKANTIE

1 -  3  JULI: 
COWBOYS & INDIANEN
Op reis door het Wilde Westen ontmoeten we 
opperhoofd Winnetou en cowboy Joe. 
Wat is jouw totemnaam?

6 -  10 JULI: 
BARBIE EN KEN
Vliegen als een fee, surfen, paardrijden, prins en 
prinses, dieren verzorgen... is er iets dat Barbie en 
Ken niet kunnen?!

13 – 17 JULI: 
MET DE JEEP DOOR  
HET OERWOUD
Gorilla’s, muggen, slangen, giraffen... 

 in het oerwoud ben je nooit alleen 

20 JULI: 
WE PLANNEN EEN UITSTAP!
Meer informatie vanaf de paasvakantie op onze website! 
Opgelet: geen Vakantiekampen op 21/7

22 – 24 JULI: 
MUSICALIA & TIKTOK
Als échte artiesten kruipen we op het podium en tonen 
we onze mooiste stemmen, stoerste trucjes en geweldig 
vlog-talent!

27 – 31 JULI: 
ROBIN HOOD
Ga mee op avontuur met Robin Hood en trek  
door de bossen van de middeleeuwen.

3 – 7  AUGUSTUS: 
ELKE DAG FEEST!
Sinterklaas, Halloween, Pasen, carnaval, de eerste en  
de laatste schooldag: het is elke dag feest!

17 – 21 AUGUSTUS: 
PIRATEN EN ZEEMEERMINNEN 
We varen mee op het schip van Piraat RoodBaard op 
zoek naar de mensen van de zee.

10 – 14 AUGUSTUS: 
HOOFD, SCHOUDERS, 
KNIE-EN-TEEN
Dikke tenen, lange en korte haren, sterke spierballen en 
grote hersenen: we leren ons lichaam beter kennen.

24 – 28 AUGUSTUS
CSI LIEDEKERKE
Alle detectives komen samen om de sporen te 
onderzoeken en ... misschien lossen we samen wel  
de grootste misdaad van Liedekerke op!

31 AUGUSTUS
JUMANJI
We sluiten de zomervakantie af met  
een mega-speel-paradijs @ BOKAAL


