
“Een onvergetelijke zomer beleef je op kamp!” 
Tsjaka kampen ism LEERNEst

2022
KAMPEN    JONGERENVAKANTIES&

Allemaal beestjes
We gaan mee met het allerondeugendste biggetje op de boer-
derij en leren op die manier verschillende dieren kennen. 
3-6 jaar: € 79

11/04 - 15/04/2022

04/07 - 08/07/2022

04/07 - 08/07/2022

Pasen 2

Zomer 1

Zomer 1

11/04 - 15/04/2022

Pasen 2

Creasport
Sporten en knutslen, wat wil je nog meer? Het cre-
asport-kampje staat garant voor een perfecte combinatie! 
7-12 jaar: € 79

Alle kleuren van de regenboog 
Samen met het kleurenschildertje gaan we een kleurrijke week 
tegemoet! We leren deze week de kleuren kennen. 
3-6 jaar: € 79

Sportacus 
Ben jij een sportbeest in hart en nieren, een echte sportacus? 
Dan kan je jezelf tijdens dit kamp bewijzen! 
7-12 jaar: € 79



Kanarieberg 1, 9600 Ronse www.tsjaka.be info@tsjaka-kampen.be

Keuze gemaakt?
Surf dan naar www.tsjaka.be en kies op de startpagina voor Tsjaka kampen. Daarna kan u via de 
kampzoeker het desbetreffende kamp selecteren.  
 
Schrijft u voor de eerste keer in, dan is het belangrijk dat u alle stappen goed en aan dachtig over-
loopt. Indien u al eens heeft ingeschreven, dan kan u aan de hand van uw gebruikersnaam en 
paswoord makkelijk inloggen. U kan te allen tijde aanpassingen aanbrengen op uw persoonlijke 
Tsjaka Club-pagina. 

Na de inschrijving ontvangt u van ons een reservatiebevestiging via het door u opge geven 
e-mailadres. Is het kamp reeds volzet, dan komt u op de wachtlijst. Hou er dan rekening mee dat 
u nog niet kan overschrijven. Indien er een plaats vrijkomt, wordt u daar per e-mail van op de 
hoogte gebracht en kan u overgaan tot de betaling. 

U krijgt, na ontvangst van de reservatiebevestiging, l 0 dagen de tijd om het kamp te betalen. Zo 
niet zal de inschrijving als geannuleerd worden beschouwd. Na ontvangst van de betaling krijgt 
u - wederom per e-mail - een betalingsbevestiging. 

Hoera, uw kind is nu ingeschreven! Een maand voor aanvang van het kamp zal u op uw persoon-
lijke Tsjaka Club-pagina op de website alle nodige informatie terugvinden. Na het kamp kan u op 
diezelfde pagina ook het fiscaal attest, het attest van deelname en de mutualiteitsfiche downloa-
den.  

Bij vragen kan u ons altijd contacteren! 

Startuur: 8u00
Opvang: 8u00-9u00;12u00-13u00; 16u00-17u00
Einduur slotdag: 16u00
Activiteiten: 9u00-12u00 & 13u00-16u00 
Locatie - LEERNEst: Kloosterstraat 3, 9800 Deinze

055 38 57 67

15/08 - 19/08/2022

Zomer 7 Ridders en prinsessen 
Ben jij een sierlijke prinses of een stoere ridder? Ridder Rikki en 
zijn ros zijn klaar voor een week vol avontuur! 
3-6 jaar: € 79

15/08 - 19/08/2022

Zomer 7 Artiest of atleet 
Ben je graag creatief bezig, maar kan je tegelijkertijd ook niet 
zo goed stilzitten? Dan is dit kamp de oplossing voor jou! 
7-12 jaar: € 79


