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   Hou je klaar want hier zijn we weer met 

 De ZapposDagen
           Wat moet je weten!?

         Hemiksem
Voor meer informatie kan je in Hemiksem terecht bij de vrijetijdsdienst bij Yves of Ellen in het  
Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1, tel. 03 288 26 57  
of ellen.huysmans@hemiksem.be. 
ma., do. en vrij. van 9.00 u. tot 12.00 u.
di. en wo. van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 16.00 u. 
        Schelle
In Schelle kan je voor meer informatie terecht in het Sportcomplex Scherpenstein, bij de 
vrijetijdsdienst bij Sabrina of Tessa, Parklaan 3, tel. 03 887 18 87, vanaf 23 februari  
03 870 35 21 of vrijetijd@schelle.be  
ma. van 9.00 u. tot 15.30 u.
di. van 9.00 u. tot 19.30 u.  
wo. van 12.30 u. tot 16.00 u. 
       Niel
In Niel kan je voor meer informatie terecht bij de Dienst Vrije Tijd, bij  Christel of Yesim 
in het gemeentehuis, Ridder Berthoutlaan 1, tel. 03 451 11 82 of jeugddienst@niel.be.
ma. van 9.00 u. tot 18.00 u.
di. van 9.00 u. tot 16.30 u.
wo. van 13.00 u. tot 16.30 u.

Voor de krokus- en paasvakantie in-
schrijven vanaf 26 januari , 9.00 u.
- Kinderen moeten in Hemiksem, Schel-
le of Niel wonen of naar school gaan. 
Uitzonderingen kunnen toegestaan wor-
den door de organisatie na overleg. 
- Je kan enkel je geld terugkrijgen als je 
een doktersattest kan voorleggen voor 
de dag dat je kind afwezig was. 
- Je krijgt voor de deelname een belas-
tingsattest zodat je dit kan inbrengen op 
je belastingsaangifte in 2016. 

Optie 1: ONLINE INSCHRIJVEN
Ga naar www.hemiksem.be of  

www.schelle.be of www.niel.be en daar 
vind je de link om online in te schrijven. 
Na inschrijving krijg je een mail van ons 
waarin een rekeningnummer staat zodat 
je het bedrag kan overschrijven.Vermeld 
bij de storting de code die je in de mail 
kan vinden. Na betaling krijg je een be-
vestigingsmail.

Optie 2: FORMULIER AFGEVEN
Je kan inschrijven en betalen bij je vrije-
tijdsdienst. Houd er rekening mee dat 
online inschrijven vlugger gaat en je 
dus zo meer kans hebt op een plaatsje!
Het aantal plaatsen per dag is beperkt, 
niet te lang wachten met inschrijven is 
dus de boodschap.
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Afspraken!
• De inschrijving is pas definitief als de betaling 
is gebeurd. Betalen kan cash of op ons rekening-
nummer (krijg je per e-mail)  op naam van Zap-
posdagen. Bij storting altijd het referentienummer 
vermelden.
• Er is een beperking wat het aantal kinderen be-
treft dat toegelaten wordt, schrijf daarom op tijd in.
• Indien het kind niet kan komen door ziekte, kan 
het geld worden teruggegeven mits er een dok-
tersbriefje wordt bezorgd op de dienst waar het 
kind is ingeschreven. 
• Elk kind krijgt een fiscaal attest dat kan inge-
bracht worden op de belastingaangifte. Dit wordt 
door de gemeenten opgestuurd.
• Kinderen nemen geen geld mee op uitstap. Er 
wordt voldoende drank en eten meegegeven van 
thuis. Dit omdat niet alle kinderen geld meekrijgen 
en we conflicten hieromtrent willen vermijden.
• Waardevolle voorwerpen worden thuis gelaten 
of worden meegenomen op eigen verantwoorde-
lijkheid.
• De kinderen dragen kledij dat tegen een stootje kan.

• Indien uw kind in de gemeentelijke kinderopvang 
voor of na de Zapposactiviteit verblijft, verzorgen 
wij het vervoer tussen de opvang en de activi-
teit. Belangrijk is om dit bij de inschrijving voor 
de Zapposdagen te vermelden. Er moet wel nog 
steeds apart ingeschreven worden bij de kinder-
opvang!
• Alle kinderen en hun ouders dienen het nodige 
respect op te brengen voor de monitoren, de an-
dere kinderen, de lokalen, het spelmateriaal en de 
omgeving waar de activiteiten doorgaan.
• Kinderen waarvan het gedrag of de houding een 
negatieve invloed heeft op de activiteiten kunnen 
geweigerd worden. De beslissing kan enkel geno-
men worden in samenspraak met de verantwoor-
delijken van de 3 gemeenten.
• Bij warm weer wordt er voldoende drank mee-
gegeven.
• De ouders/voogd geven bij inschrijving de toe-
stemming om foto’s genomen door de mede-
werkers te gebruiken voor publicaties en sociale 
media.
• Door in te schrijven verklaren de ouders of de 
voogd zich akkoord met deze afspraken.

Maandag 16 februari of donderdag 19 februari:  
Initiatiedag ponyrijden

Het inschrijfformulier kan je verder in dit boekje vinden. 
Als je per mail inschrijft moet je ons alle informatie bezorgen die we 
vragen op het inschrijfformulier.

Deze dag maken we kennis met de IJslan-
ders. We gaan deze paarden verzorgen, leren 
over het materiaal en hoe we paarden moe-
ten poetsen. Je leert ook de eerste stapjes 
van het paardrijden en van voltige (turnen op 
het paard). We rijden ook mee met de koets. 
Doe kledij aan dat vuil mag worden en doe 
laarzen of stevige schoenen aan. Een rijhelm 
kan je daar krijgen en is verplicht om op te 
zetten tijdens het paardrijden.

Prijs: 22 EUR 

uren: Afspraak om 9.00 u. op 
de Heideplaats in Niel, 9.10 u. 
Sportcomplex Scherpenstein in 
Schelle, 9.20 u. aan Depot De-
luxe in Hemiksem. We zijn terug 
rond 16.00 u.

Plaats: Stoeterij Het Schaef
Beerdonkstraat 20, 2880 Bornem

Vervoer: Met de bus

meebrengen:  Lunch + aange-
paste kledij!

Aantal deelnemers: 30

Leeftijd: vanaf 5 jaar 

Inschrijven voor deze activiteiten kan vanaf 26 januari 
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In de bliotheek kan je enkel maar saaie boe-
ken vinden hoor ik je denken? Vandaag zul-
len we het tegendeel bewijzen... We gaan 
op avontuur in de geheime donkere hoek-
jes van de bibliotheek! Met behulp van de 
strips, boeken, muziek, games en de iPads 
moeten we raadsels en mysteries oplossen! 
We zoeken dus echte speurneuzen...
 

Kapitein Winokio komt thuis van een lange 
wereldreis. Zijn hoofd en hart stromen over 
van de muzikale en andere herinneringen. 
Ontdek waar de Kapitein, Mevrouw de Poes 
en de matrozen verbleven. Zing mee met de 
kinderliedjes en -muziekjes uit alle windstre-
ken en laat je meevoeren door de Kapitein, 
over woeste zeeën, de muziek achterna!

VR. 20 februari : Het grote gezellige bib avontuur

Di. 17 februari : Kapitein winokio’s wereldtoernee

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Prijs: 1 EUR 

uren: 10.00 u. tot 12.00 u. 

Vervoer: Zelf naar de bib 
komen

Adres: Bibliotheek, 
Heuvelstraat 111 – 117,  
Hemiksem 

Aantal deelnemers: 25
i.s.m. IveBiC

Leeftijd: vanaf 5 jaar

Prijs: 7 EUR
uren: Afspraak om 12.40 u. op 
de Heideplaats in Niel, 12.50 u. 
Sportcomplex Scherpenstein in 
Schelle, 13u. aan Depot Deluxe, 
Hemiksem. We zijn terug rond 
16.15 u.

Vervoer: Met de bus

Adres: Roma
Turnhoutsebaan 327, 
2140 Borgerhout

Aantal deelnemers: 50
i.s.m. IveBiC
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paasVAKANTIE 2015
         De sportregio organiseert van 7 tem. 10 april enkele leuke sport-   
           activiteiten voor jongeren met geboortejaar 2001 tem. 2005.
 
Dinsdag 7 april: Hockey, indoor klimmen en hoogteparcours en moutainboarden 
Woensdag 8 april: Squash, vlottenspel, karabijnschieten, katapultschieten en speleobox
Donderdag 9 april: Judo, via ferrata, outdoor  muurklimmen, deathride en kajakpolo
Vrijdag 10 april: Hoogteparcours, mountainbike en omnisport te Bloso Hofstade 
De activiteiten zullen plaats vinden in de Schorre van Boom, behalve op vrijdag want 
dan staat er een busuitstap op het programma. We verzamelen om 9.45 u. en we slui-
ten de dag om 16.45 u. aan de ingang van de Schorre. Op vrijdag spreken we ook af 
aan de Schorre, maar vertrekt de bus om 9.00 u. en zijn we terug omstreeks 16.30 u. 

Per dag betaal je 32 euro en voor een volledige week 120 euro. (Woon je niet in Schelle, 
Niel  of Hemiksem dan betaal je 35 euro per dag  en voor een volledige week 132 euro) 

Inschrijven kan vanaf 1/02 via de website van de vrijetijdsdienst. Kinderen van 
buiten Hemiksem, Schelle of Niel  kunnen pas vanaf 1 maart inschrijven. Snel 
zijn is de boodschap, de plaatsen zijn beperkt! 

Wie heeft er geen zin om zich uit te leven 
in een ongelofelijk grote klimkooi met alle 
denkbare speeltoestellen ingewerkt, ver-
schillende luchtkastelen, een echte paar-
denmolen, botsauto’s, een gocartcircuit, 
draaimolens, vliegmolen, 4 reuze bal-
lenbaden, een griezelig spookhuis, een 
lunapark, spelcomputers, een schom-
melboot, hangbruggen, kinderdisco, rail-
way, luna-loop, sky-dive, discotwister, 
trapbootjes die rondvaren in water? 

Dinsdag 7 april :  Binnenspeeltuin “Mega Speelstad” 

Leeftijd: vanaf 5 jaar

Prijs: 8 EUR 

uren: Afspraak om 10.00 u. op 
de Heideplaats in Niel, 10.10 
u. Sportcomplex Scherpenstein 
in Schelle, 10.20 u. aan Depot 
Deluxe in Hemiksem. We zijn 
terug rond 16u. 

Vervoer: Met de bus

Adres: Mega Speelstad,  
Voetbalstraat 16,  
2275 Wechelterzande

Meebrengen: Lunchpakket

Aantal deelnemers: 80

Inschrijven voor de volgende activiteiten kan vanaf 26 januari 
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WOENSdag 8 april :  Zappos @ the movies 

Film 1: vanaf 6 jaar 

Flits & het magische huis
De jonge kat Flits raakt zijn familie kwijt. 
Op zoek naar een schuilplaats belandt 
hij in het mysterieuze landhuis van de 
oude goochelaar Laurens. Die deelt zijn 
sprookjesachtige wereld met een bende 
pratende dieren en robotjes met onge-
looflijke talenten. Om potentiële kopers 
vanhet landhuis af te schrikken, toveren 
ze hun huis om tot een spookhuis... .

Film 2: vanaf 8 jaar

Mr. Peabody & Sherman:
Mr. Peabody is een zakenman, uitvin-
der, wetenschapper, Nobelprijswinnaar, 
lekkerbek, tweevoudig olympisch kam-
pioen, genie... en een hond. Met zijn in-
genieuze uitvinding de WABAC, maakt 
hij samen met Sherman spannende tijd-
reizen. Maar als Sherman zich een keer 
niet aan de regels houdt, wordt het voor 
onze twee helden een race tegen de klok 
om het verleden te herstellen en de toe-
komst te redden. 

Film 3: vanaf 12 jaar

Guardians of the galaxy:
In het heelal wordt onverbiddelijk jacht ge-
maakt op de onbezonnen avonturier Pe-
ter Quill, die een geheimzinnige bol heeft 
gestolen. Ronan, een machtige slechte-
rik met plannen die het hele universum 
in gevaar dreigen te brengen, heeft zijn 
zinnen op de bol gezet. Om uit handen 
te blijven van de volhardende Ronan zit 
er voor Quill niets anders op dan een on-
gemakkelijke wapenstilstand aan te gaan 
met een viertal vreemde figuren.

Prijs: 1 EUR per film

Flits & het magische huis: 
11.00 u.   

Mr. Peabody & Sherman: 
13.00 u.

Guardians of the galaxy: 
15.00 u.

Vervoer: Zelf naar de Sint 
Bernardusabij in Hemiksem 
komen. 

Adres: Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

meebrengen: Eventueel 
lunchpakket, koekje en drankje

Aantal deelnemers: 60
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Leeftijd: vanaf 6 jaar

Prijs: 12 EUR 

uren: Afspraak om 9.30 u. op de 
Heideplaats in Niel, om 9.40 u. 
aan Sportcomplex Scherpenstein 
in Schelle, om 9.50 u. aan Depot 
Deluxe in Hemiksem. We zijn 
terug rond 17.00 u. 

Adres: Olmense Zoo, 
Bukenberg 45, 
2491 Olmen-Balen

Vervoer: Met de bus

meebrengen: Lunchpakket 

Aantal deelnemers: 80

In de Olmense Zoo kan je de mooiste die-
ren bewonderen in een natuurgetrouwe 
omgeving. Meer dan 200 soorten zorgen 
voor een beestig dagje uit. De Tropenhal 
(2000 m² overdekt), de uitgestrekte Sa-
vanne met o.a. Afrikaanse olifanten en 
giraffen, de Wandelvolière met meer dan 
100 exotische vogels en het Berenbos zijn 
een aanrader voor de echte dierenliefheb-
bers. Maar er is nog veel meer… 

Donderdag 9 april: Olmense Zoo

Wie dacht dat je in het leger  enkel 
wordt  getraind om het land te verde-
digen heeft het fout.  Onze soldaten 
leren ook hoe je mijnen onschadelijk 
moet maken, hoe je het milieu beter 
kan maken, hoe je hulp kan bieden aan 
mensen en dieren en hoe je bruggen 
moet bouwen.  Daarom gaan we eens 
een kijkje nemen bij de 11de Genie 
(Burcht).

Vrijdag 10 april : Een bezoekje aan het Leger!

Prijs: 5 EUR

uren: Afspraak om 8.20 u. op de 
Heideplaats in Niel, om 8.30 u. 
aan Sportcomplex Scherpenstein 
in Schelle, om 8.40 u. aan Depot 
Deluxe in Hemiksem. We zijn 
terug rond 16.00 u. 

Vervoer: Met de bus

Meebrengen: Lunch en aange-
paste kleding

Aantal deelnemers: 45

Leeftijd: vanaf 10 jaar
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Napels is de bakermat van de echte 
Italiaanse pizza. Onze Chefkok Chris-
telo weet als geen ander hoe je een 
echte Italiaanse pizza maakt met een 
dunne en knapperige bodem. Wordt 
het een echte traditionele Margherita? 
Of laat je fantasie de vrije loop en maak 
je pizza met je favoriete ingrediënten! 
aan jou de keuze, lekker gaat het zeker 
worden… hmmmmmm! 

Ooit al eens kookles gehad van “La 
Mama Christella”? Vandaag leert zij 
je alle kneepjes en geheimpjes van de 
echte Italiaanse keuken! Pasta, toma-
ten, basilicum, … 
Betreed de cucina van Christella en 
ontpop je tot een echte masterchéf. 
Vandaag ga je zeker met een goed ge-
vulde maag naar huis! 

Maandag 13 april: Pizza’s maken

Maandag 13 april: Italiaans koken 

Leeftijd: 6 tem. 10 jaar

Prijs: 3 EUR 

uren: 9.00 u. tot 12.00 u. 

Vervoer: Zelf naar het tech-
nisch Atheneum in Niel komen

Adres: Technisch Atheneum 
“Den Biezerd” 
Wirixstraat 56
2845 Niel
 
meebrengen: Aangepaste kledij 

Aantal deelnemers: 36

 

Leeftijd: 10 tem. 16 jaar
 

Prijs: 3 EUR 

uren: 13.30 u. tot 16.30 u. 

Vervoer: Zelf naar het tech-
nisch Atheneum in Niel komen

Adres: Technisch Atheneum 
“Den Biezerd” 
Wirixstraat 56
2845 Niel
 
meebrengen: Aangepaste kledij  
en een leeg botervlootje

Aantal deelnemers: 36
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Wie wil er nu niet eens op bezoek 
gaan bij Sidonia? Deze vriendelijke 
tante laat alle kinderen haar speciale 
potloden gebruiken tijdens een super 
fijne doe-rondleiding. Dankzij leuke 
opdrachten ontdekken de kinderen 
waar Willy Vandersteen de inspiratie 
vandaan haalde. Meer nog, ze verza-
melen zelf een blad vol inspiratie! Hier 
gaan ze na de rondleiding mee aan 
de slag tijdens een creatieve work-
shop in het atelier.

Dinsdag 14 april: Suske en Wiske Kindermuseum 
Leeftijd: 8 t.e.m. 12 jaar  

Prijs: 6 EUR 

uren: Afspraak om 8.10 u. op 
de Heideplaats in Niel, om 8.20 
u. aan Sportcomplex Scherpen-
stein in Schelle, om 8.30 u. aan 
Depot Deluxe in Hemiksem. We 
zijn terug rond 14.00 u. 

Vervoer: Met de bus

Adres: Provinciaal Suske en 
Wiske Kindermuseum
Beauvoislaan 98
2920 Kalmthout

Meebrengen: Lunchpakket
 
Aantal deelnemers: 48

Voor iedereen wat wils in Walibi. De al-
lerkleinsten kunnen kiezen uit attracties 
verdeeld over twee kindvriendelijke zo-
nes in het park. Enkele attracties zijn: 
Keverbaan, Drakenboot, Poneys en 
Little Swing. Maar ook als je op zoek 
bent naar extreme sensaties, ben je in 
Walibi op de juiste plaats. Enkele Thrill 
attracties zijn: Dalton Terror, Cobra en 
Buzzsaw.

Woensdag 15 april: Walibi
Leeftijd: Vanaf 5 jaar 

Prijs: 20 EUR 

uren: Afspraak om 8.30 u. op 
de Heideplaats in Niel, om 8.40 
u. aan Sportcomplex Scherpen-
stein in Schelle, om 8.50 u. aan 
Depot Deluxe in Hemiksem. We 
zijn terug rond 18.00 u. 

Vervoer: Met de bus

Adres: Walibi
Boulevard de l’Europe 100
1300 Waver
 
meebrengen: Lunchpakket

Aantal deelnemers: 80
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DoNDERDAG VOORMIDDAG 16 april : knutselen 

Donderdag naMIDDAG 16 april : Do It Yourself met 
                  Caroline Verbrugghe! 

Wanneer je jezelf graag eens creatief 
uitleeft, moet je vandaag zeker komen! 
Knippen, plakken, lijmen, tekenen...
Laat de artiest-knutselaar in je wakker 
worden. 
We gaan de tofste dingen in elkaar 
knutselen.

Voor creatieve duizendpoten is Caroli-
ne Verbrugghe geen onbekende naam. 
Rinkelt er bij jou nog geen belletje? 
Misschien ken je haar dan wel van het 
tv programma Fabriek Romantiek of 
van haar boek Maakbaar. 

Vandaag gaan wij samen met Caroline 
aan de slag met vinyl platen. Ben je ook 
benieuwd wat je allemaal kan maken 
met deze plaatjes? Kom en ontdek! 

Leeftijd: 6 tem. 10 jaar
 

Prijs: 3 EUR 

uren: 9.30 u. tot 12.00 u. 

Vervoer: Zelf naar steenrood 
komen

Adres: Lokaal steenrood, 
E. Vanderveldelaan 23 
2845 Niel. 

Aantal deelnemers: 30

Leeftijd: 10 tem. 16 jaar
 
Prijs: 3 EUR 

uren: 13.30 u. tot 16.00 u. 

Vervoer: Zelf naar de bib 
komen

Adres: Bibliotheek, 
Heuvelstraat 111 – 117,  
Hemiksem 

Meebrengen: Je mag als je wil 
je eigen vinyl platen die je niet 
meer nodig hebt meebrengen

Aantal deelnemers: 20

i.s.m. IveBiC
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Vandaag leer je hippe en coole moves 
van onze dansmonitoren. 

Je wordt per leeftijdscategorie inge-
deeld zodat je een dansworkshop op 
maat krijgt. Dans je graag of wil je dit 
eens proberen? Kom dan zeker mee 
dansen!

Vrijdag 17 april:  Let’s Dance
Leeftijd:  5 tem. 14 jaar

Prijs: 5 EUR 

uren:  9.00 u. tot 16.00 u.       

Vervoer: zelf naar de sporthal 
van Niel komen

Adres: Sporthal Niel
Jozef Wauterslaan 55
2845 Niel

meebrengen: Lunchpakket, 
drank en aangepaste kledij mee-
nemen.

Aantal deelnemers: 50

           Schrijf online in!
Voor de krokus en paasvakantie 
kan je inschrijven vanaf 26 janu-
ari, om 9.00 u. We raden iedereen 
aan om ONLINE IN TE SCHRIJVEN! 

Je moet jezelf registreren via het online 
inschrijfprogramma. Je ontvangt op het 
opgegeven e-mailadres jouw gebrui-
kersnaam en wachtwoord dat je nadien 
zelf kan wijzigen.

Als je al geregistreerd bent, kan je 
aanmelden met je gebruikersnaam en 
wachtwoord.

Je moet jezelf enkel aanmelden en 
per kind de gewenste activiteiten aan- 
kruisen. Wanneer de inschrijving in orde 
is, ontvang je meteen een bevestigings-

mail met de betalingsgegevens. Nadat 
de betaling in orde is gebracht, ontvang 
je nogmaals per mail een bevestiging en 
is je kind definitief ingeschreven. Je kan 
inschrijving(en) online opvolgen en na-
kijken of je reeds betaalde of niet.

Je krijgt dan ook alle info en fiscale at-
testen via mail opgestuurd, handig!

Opgelet! 

Inschrijven per e-mail is sinds dit jaar 
niet meer mogelijk. 
 
Ga naar www.hemiksem.be of  
www.schelle.be of www.niel.be en daar 
vind je de link om online in te schrijven. 
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Inschrijvingsformulier Krokus- en PAASvakantie

DI. 7 april    Mega Speelstad (8 EUR) 
WO. 8 april   @ the movies film 11u. (1 EUR)
   @ the movies film 13u. (1 EUR)
   @ the movies film 15u. (1 EUR)
Do. 9 april  Olmense Zoo (12 EUR)  
vr. 10 april   Het Leger (5 EUR) 
MA. 13 april   VM: Pizza’s maken!  (3 EUR)
MA. 13 april   NM: Italiaans koken  (3 EUR) 
Di. 14 april  Suske en Wiske museum  (6 EUR)
wo. 15 april   Walibi   (20 EUR)
DO. 16 april  VM: knutselen (3 EUR)
DO. 16 april  nM: Do It Yourself  (3 EUR)
Vr. 17 april  Let’s Dance (5 EUR)    

Voor het voorblijf in de opvang bij ‘t Merelhofke, ‘t Speelhuis of Schellebel moet je steeds apart 
inschrijven bij de desbetreffende opvang.

Wil je inschrijven voor het avonturensportkamp  dat de sportregio  
organiseert? ga dan naar de website van de vrijetijdsdienst.

Let op, het aantal plaatsen zijn beperkt, snel zijn is de boodschap! 

Naam: 

Adres: 

Tel. thuis:

Geboortedatum/klas:

Telefoon waar iemand overdag te bereiken is. 

E-mail:
  

Online inschrijven (of komen afgeven) vanaf maandag 26 januari (vanaf 9.00 u)
Informatie en inschrijven via www.hemiksem.be - www.schelle.be - www.niel.be

ma. 16 feb.  Ponyrijden (22 EUR) 
DI. 17 feb.   Kapitein Winokio  (7 EUR) 
Do. 19 feb.  Ponyrijden (22 EUR)
vr. 20 FEB.  bib avontuur (1 EUR) 

moet opgehaald 
worden bij: 

‘t Merelhofke
‘t  speelhuis

SchellebelSchrijft in voor: 

Mag
alleen
naar 
huis


