
Jouw vakantie wordt weer top! 
Kijk jij ook al uit naar de zomervakantie? We geven je nu alvast 

een overzicht van de verschillende speelweken, zo kan je op tijd 

beslissen! 

N I E U W ! 

Het vakantieaanbod van de gemeentelijke sport-, jeugd- en 

cultuurdienst vind je vanaf nu onder de naam Makis.  

Nog fijner en zotter dan ooit tevoren! Voor kinderen geboren in 

2000 tot 2008 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

MakisVIPzijn? 
 

De rode loper ligt uitgerold. De fotocamera’s flitsen als zot. Nu is het vol spanning wachten op de 

eerste limousines. Zit je das goed, schmink in de aanslag? Dan ben jij onze Very Important Person! 

 

Van maandag 15/07 tot woensdag 17/07/2013 

Van 9u tot 16u (opvang 8u tot 17u) 

€ 45 voor inwoners van Ternat 
€ 54 voor niet-inwoners van Ternat 

Inschrijven kan online: http://www.mijnevent.be/nl/event/41244/makis-vip-zijn  

of aan de balie van het sportcentrum, P. Van Cauwelaertstraat 40, 1740 Ternat 

 

MakisKamperen? 
 

We slaan onze tent op in park kruikenburg, zoeken zelf naar eten, maken ons eigen kamp. Buiten 

slapen is de max!  

(Voor de deelnemers van 4 tot 5 jaar vragen we ’s nachts begeleiding van de ouders of grootouders) 

 

Donderdag 18/07 en vrijdag 19/07/2013 

Van 9u tot 16u (opvang 8u tot 17u) 

€ 30 voor inwoners van Ternat 

€ 36 voor niet-inwoners van Ternat 

Inschrijven kan online: http://www.ccdeploter.be/rd382sxzl203iaef0pqd1d.aspx?seqsession=52799  

of aan de balie van het sportcentrum, P. Van Cauwelaertstraat 40, 1740 Ternat 

 

MakisOprestaurant? 

 
Oeps, we zijn de amuse vergeten. Die cuisson is echt niet goed? Dit moest au bain-marie, niet in de 

pan! In ons restaurant draait alles in de soep. Kom jij onze chefkok leren hoe het moet? 

 

Van maandag 12/08 tot woensdag 14/08/2013 

Van 9u tot 16u (opvang 8u tot 17u) 

 

€ 45 voor inwoners van Ternat 
€ 54 voor niet-inwoners van Ternat 
Inschrijven kan online: http://www.ccdeploter.be/rd382txzl203iaef0pqd1oe.aspx?seqsession=52800 

of aan de balie van het sportcentrum, P. Van Cauwelaertstraat 40, 1740 Ternat 
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