
2021
Vakantiekampen

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 - 08.00 uur betalende ochtendopvang
\  08.00 - 08.30 uur verwelkoming
\  08.30 - 16.00 uur activiteiten
\  16.00 - 17.00 uur gratis avondopvang
\  17.00 - 18.00 uur betalende avondopvang

Waar?
\  Bokaal - Sportlaan 3a, Liedekerke

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

PRIJS
Sinds vorig jaar kan je inschrijven per dag. Hieronder vind je de prijs per dag.

OPGELET! Vanaf nu is de opvang voor en na de kampen betalend.  
Dit is de prijs voor opvang per uur.

inwoner 
Liedekerke

buurgemeente 
Liedekerke

inwoner 
Liedekerke

buurgemeente 
Liedekerke

eerste kind € 10 € 21 € 2 € 4

vanaf tweede kind € 8 € 17 € 1 € 2

vrijetijdskompas 
eerste kind € 2,50 / € 0,50 /

vrijetijdskompas 
tweede kind € 2 / € 0,25 /

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 9 maart

Voor de zomervakantie: 

ten laatste 6 juni
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INSCHRIJVEN
Inschrijven vanaf maandag 15 februari 2021 om 15.00 uur online  
of aan de UiT-balie in het vrijetijdshuis (Warandestraat 22, Liedekerke,  
indien nog gesloten omwille van coronamaatregelen:  
enkel op afspraak via uit@liedekerke.be).

Opgelet: inschrijven kan tot en met  
woensdag 17.00 uur voor de kampweek start. 
Ook voor de opvang moet  
je op voorhand inschrijven.
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PAASVAKANTIE

6 -  9  APRIL:
DE WIJDE WERELD ROND
We maken een geweldige wereldreis en bezoeken 
verschillende continenten: Europa, Afrika, Azië,  
Amerika en Oceanië.
Opgelet: geen Vakantiekampen op paasmaandag 5/4.

12 -  16 APRIL:
OP STAP IN HET SPROOKJESBOS
Wie woont er allemaal in het sprookjesbos? Roodkapje?  
De zeven geitjes? Klein duimpje? De boze wolf?

ZOMERVAKANTIE

1 -  2  JULI:
AVONTUREN IN ATLANTIS
Duik de diepe zee in en ontdek tijdens deze twee dagen 
de prachtige onderwaterwereld van Atlantis.

5 -  9  JULI:
HOCUS POCUS  
MET HARRY POTTER
Hocus pocus pats, ik wou dat ik een tovenaar of heks 
was! Vlieg met je bezemsteel naar de vakantiekampen 
om toverspreuken te oefenen en heksensoep te maken.

12 -  16 JULI:
TELEVISIE TURELUUR

  Wachteenseven, wachteenseven, er zit een knop op je tv. 
Stap uit je luie zetel en doe toch met ons mee! 

19 -  23 JULI: 
WATER, AARDE,  
LUCHT EN VUUR
Geniet van de fantasiewereld waar de mensen verdeeld zijn 
in vier groepen: de waterstam, het aarderijk, de vuurnatie  
en de luchtnomaden.
Opgelet: geen Vakantiekampen op 21/7

26 -  30 JULI: 
DANSEN MET DRAKEN, 
DINO’S EN MONSTERS
Wie dacht dat draken, dino’s en monsters altijd eng zijn, is goed 
mis! Het zijn echte feestbeesten die graag vrolijk ronddansen.

2 -  6  AUGUS TUS: 
EPISCHE EXPEDITIE
Deze expeditie is zeer geheim,  
dus pak je koffers maar want wij trekken er op uit!

9 -  13 AUGUS TUS: 
DROMEN OVER DISNEY
Niets is leuker dan weg te dromen naar de wondere wereld 
van Disney. Hier kan je Anna en Elsa, Pinokkio,  
Buzz Lightyear of Winnie de Pooh ontmoeten!

23 -  27 AUGUS TUS: 
BEZOEK AAN HET 
BEESTENBOS
Welke dieren verstoppen zich in het beestenbos?  
Meneer Uil en mevrouw Vos heten jullie van harte welkom.

16 -  20 AUGUS TUS: 
TURBO TELETIJDMACHINE
Piep piep, riiiiing, tutuuuuuuut. Onze teletijdmachine 
staat klaar! Van de prehistorie, naar de Grieken  
en de Romeinen en helemaal naar de toekomst.

30 -  31 AUGUS TUS: 
FLOWER POWER
Haarbanden, losse broeken, gekke hemden,  
fleurige patronen en kleuren,…  
transformeer jezelf in een echte hippie.


