


Heb je nog vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op!
- Lotte of Ellen: 03 288 26 92 / lotte@hemiksem.be of 
  Ellen.huysmans@hemiksem.be
Lees zeker alle afspraken goed na! 

Registreer je online op:
 www.vrijetijdsdiensthemiksem.be 
En schrijf je in voor de Sportkampen 2017 
vanaf maandag 8 mei 2017 vanaf 18u.

ZAPPOSDSPORTKAMPEN



Sportkampen 2017
De zomervakantie 2017 komt er weer zeer snel aan... Tijd om te sporten hoor ik je 
denken! Ook dit jaar kan je weer naar de leukste sportkampen van Hemiksem en 
omstreken. Lui zijn tijdens de grote vakantie, dat kan nu niet meer.

 Wat moet je weten over de sportkampen?

Je kan de prijs per kamp in het program-
ma vinden. Alles moet betaald worden 
bij inschrijven en kan eveneens niet 
gerecupereerd worden bij afwezigheid 
van de deelnemer(s). Deelnemers die 
een doktersattest voorleggen, kunnen 
hun deelnemingsgeld terugvorderen, 
uitgezonderd € 5 administratiekosten.

Je krijgt voor de deelnemers onder de 
12 jaar een belastingsattest zodat je dit 
kan inbrengen op je belastingaangiften 
in 2018.

Je kan inschrijven vanaf 8 mei  
2017 vanaf 18 uur. (Voor de kam-
pen van de sportregio kan je vanaf 
1 april inschrijven.) Je kan inschrij-
ven tot de activiteiten volzet zijn.  
Op tijd zijn is dus de boodschap!

Online inschrijven is de 
boodschap!

Ga naar www.hemiksem.be en op de 
homepagina vindt u de link om online 
in te schrijven. Na inschrijving krijgt 
u een mail van ons waarin een reke-
ningnummer staat zodat je het kamp-
bedrag kan overschrijven. Na betaling 
krijg je een bevestigingsmail. 
Zorg er voor dat het correcte bedrag 
binnen de 5 werkdagen op het reke-
ningnummer, dat je per mail krijgt, 
staat. Vermeld bij de storting het refe-
rentienummer.

Je kan ook nog inschrijven en betalen 
bij de vrijetijdsdienst in de Sint-Bernar-
dusabdij tijdens de openingsuren.

Het aantal plaatsen per dag is beperkt, 
snel zijn is dus de boodschap!

De ouders/voogd geven door inschrij-
ving de toestemming om foto’s geno-
men door de medewerkers te gebrui-
ken voor publicaties en sociale media.

Bij activiteiten met een maximum 
aantal deelnemers krijgen de eerst 
betalende ingeschreven deelnemers 
voorrang. Indien het minimum aantal 
deelnemers niet wordt bereikt op 15 
juni, wordt deze activiteit afgelast. Ou-
ders worden hiervan verwittigd.

Deelnemers die zich niet aan de regels 
houden, kunnen geweigerd worden 
voor de andere activiteiten.

Voor meer informatie en 
inschrijvingen kan je terecht op de 
vrijetijdsdienst bij Ellen of Lotte in 
het Administratief Centrum, 
Sint-Bernardusabdij 1, 
tel. 03 288 26 92 of 
ellen.huysmans@hemiksem.be
• Maandag, donderdag & vrijdag : 
9.00 u tot 12.00 u
• dinsdag & woensdag : 9.00 u tot 
12.00 u en 14.00 u tot 16.00 u.



PROGRAMMA  SPORTkampen 2017

17-20 juli 2017 
Danskamp kleuters
(Geboortejaren: 2012-2011)
35 euro inwoners 

Uren: 9u-12u (vooropvang 8u-9u, naopvang 12u-12u30)
Locatie: Depot Deluxe, polyvalente zaal

Deze week kunnen de allerkleinsten naar Depot Deluxe komen voor een superleu-
ke dansweek! Ze kunnen zich uitleven met dansspelletjes, sport en spel, ... Daar-
naast zullen er ook danschoreografieen  worden aangeleerd op bekende liedjes.

Meebrengen: Voldoende drinken, sportieve kledij en een tussendoortje.

31 juli - 4 augustus 2017
Volleybalkamp
(Geboortejaren: 2008-2002)
65 euro inwoners/ 75 euro niet-inwoners

- Uren: 9u-16u (vooropvang 8u-9u, naopvang 16u-16u30)
- Locatie: Sporthal Hemiksem

Bij dit kamp ligt de focus op volleybal. Iedere dag zullen er lesmomenten uitgetrok-
ken worden om volleybaltechnieken aan te leren. Zo zal je oefenen op je  toets, 
blok, smash, onderhandse- en bovenhandse opslag en nog zoveel meer. Ben je een 
absolute beginner of heb je al enige ervaring met volleybal, allemaal geen pro-
bleem want iedereen is welkom!

Meebrengen: lunchpakket, voldoende drinken, sportieve kledij, binnen-en buitenschoeisel.



7-11 augustus 2017
Omnisportkamp
(Geboortejaren: 2008-2003)
65 euro inwoners/ 75 euro niet-inwoners

Uren: 9u-16u (vooropvang 8u-9u, naopvang 16u-16u30)
Locatie: Sporthal Schelle

Ben jij sportief, dan is dit omnisportkamp zeker iets voor jou. Een hele week lang 
krijg je verschillende sporten voorgeschoteld. Zo zullen er misschien sporten aan 
bod komen die je goed kan, maar er zullen ook nieuwe sporten bijzitten. 

Meebrengen: Lunchpakket, voldoende drinken, sportieve kledij, binnen-en buitenschoeisel.
          
 

14-18 augustus 2017 (niet op 15 augustus)
Danskamp
(Geboortejaren: 2007-2001)
50 euro inwoners 

Uren: 9u-16u (vooropvang 8u-9u, naopvang 16u-16u30)
Locatie: Depot Deluxe, polyvalente zaal

Ben jij ook zo iemand die thuis elke dag voor de spiegel staat te dansen? Dan is dit 
danskamp helemaal iets voor jou! Elke dag zal er gezweet worden om tegen het 
einde van de week iedereen omver te blazen met jullie moves. 

Meebrengen : Lunchpakket, voldoende drinken, sportieve kledij, binnen- en buitenschoeisel.



De SPORTREGIO Start inschrijvingen 1 april 2017. 
Inschrijven via vrijetijdsdienst (mailtje naar lotte@hemiksem.be).
 

Taalsportkamp ENGELS 
De Engelse taal, sport, plezier, vernieuwing, creativiteit en teambuilding staan 
centraal dit kamp. We gaan niet in de klas zitten maar onze Engelse taal wordt 
geprikkeld door kennismakingsspelen, levend videospel, zwaardspelen, ... 
Daarnaast worden allerlei uitdagende sporten gegeven met een Engelse toets: 
schermen, lacrosse, waveboarden, ...

Wanneer? Maandag 14 augustus - vrijdag 18 augustus van 9u-16u (5 dagen). Er 
wordt 1 uur voor de activiteit tot 30 minuten na de activiteit opvang voorzien.
Wie kan er aan dit kamp deelnemen?  Jongeren geboren in 2002 t.e.m. 2006
Prijs: €95 voor inwoners van Hemiksem
Locatie: Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle

Watersportkampen 
Ben je eerder een waterrat en kan jij jezelf volledig uitleven in het water? Dan vind 
je hier misschien wel je ding tussen: 

1o juli-14 juli 2017 (5 dagen)
- Watersportmix    Hazewinkel
- Windsurfen basis  Hazewinkel

17 juli-20 juli 2017 (4 dagen)
- Windsurfen basis  De Nekker
- Watersportfun  De Nekker
- Zeilen basis   De Nekker

Wie kan er aan dit kamp deelnemen? 
De kampen in Hazewinkel zijn voor jongeren geboren van 2003 t.e.m. 2007.
De kampen in de Nekker zijn voor jongeren geboren van 2001 t.e.m. 2006.
Opgelet: Voor alle kampen moet je in het bezit zijn van een zwembrevet van minstens 100m.
Prijs: De kampen in Hazewinkel kosten voor inwoner van Hemiksem €155 (5 dagen) en €93 (3 
dagen). De kampen in De Nekker kosten €128 voor inwoners van Hemiksem.
Locatie: Hazewinkel (Beenhouwersstraat 28, 2830 Willebroek). De Nekker (Nekkerspoel-Borcht 19, 
2800 Mechelen). Je moet zelf naar de locatie komen.
Meebrengen: Medische inlichtingenfiche, Vignet mutualiteit, Verklaring van ouders dat het kind 
minsten 100m kan zwemmen

7 augustus - 11 augustus (5 
dagen)
- Windsurfen basis  Hazewinkel
- Watersportmix  Hazewinkel

28 augustus - 30 augustus  
(3 dagen)
- Kajak basis    Hazewinkel
- Windsurfen basis   Hazewinkel 
- Zeilen basis    Hazewinkel

Deze kampen zijn een organisatie van de sportregio Rivierenland.

Voor deze kampen is er geen vervoer voorzien. 




