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           Wat moet je weten!?

    De ZapposDagen
Voor de herfst- & kerstvakantie 2017 
kan je inschrijven en betalen vanaf 
maandag 2 oktober, 18.00u.
Kinderen moeten in Hemiksem, Schelle 
of Niel wonen of naar school gaan. Uit-
zonderingen kunnen toegestaan worden 
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. Dit dok-
tersattest moet ten laatste een week na 
de activiteit in ons bezit zijn. 
- Je krijgt voor de deelname een belas-
tingsattest zodat je dit kan inbrengen op 
je belastingsaangifte in 2018. 
- Je krijgt ook een attest voor de mutuali-
teit doorgemaild na de activiteit.

    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.

      Langs komen
Je kan inschrijven en betalen bij je vrije-
tijdsdienst. Op maandag 2 oktober kan je 
enkel inschrijven bij de vrijetijdsdienst 
in Schelle vanaf 18.00u t.e.m. 19.30u. 

Houd er rekening mee dat online inschrij-
ven 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.

         Hemiksem
Voor meer informatie kan je in Hemiksem terecht bij de vrijetijdsdienst bij Karolien in het  
Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1, tel. 03 288 26 91 of karolien@hemiksem.be. 
ma., do. en vrij. van 9.00u tot 12.00u
di. en wo. van 9.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u

        SchellE
In Schelle kan je voor meer informatie terecht bij de vrijetijdsdienst bij Sabrina of Tessa  in 
het Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, tel. 03 870 35 21 of vrijetijd@schelle.be  
ma. van 9.00u tot 15.30u
Di. van 9.00u tot 16.00u en van 17.00u tot 19.30u
wo. van 12.30u tot 16.00u 

       Niel
In Niel kan je voor meer informatie terecht bij de vrijetijdsdienst bij Yesim in het jeugdhuis 
landbouwstraat 145, tel. 03 451 11 87 of yesim.vrijetijd@niel.be.
ma. en di. van 9.00u tot 12.00u
wo. van 13.00u tot 16.00u
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Afspraken!
• De inschrijving is pas definitief als de betaling is gebeurd. Beta-
len kan cash of op ons rekeningnummer (krijg je per e-mail)  op 
naam van Zapposdagen. Bij storting altijd het referentienummer 
vermelden.
• Er is een beperking wat het aantal kinderen betreft dat toe-
gelaten wordt, schrijf daarom op tijd in.
• Indien het kind niet kan komen door ziekte, kan het geld wor-
den teruggegeven mits er een doktersbriefje wordt bezorgd op de 
dienst waar het kind is ingeschreven. Dit briefje moet ten laatste 
een week na de activiteit in ons bezit zijn.
• Elk kind krijgt een fiscaal attest dat kan ingebracht worden op 
de belastingaangifte. Dit wordt door de gemeenten per mail op-
gestuurd.
Je krijgt ook een attest voor de mutualiteit doorgemaild na de 
activiteit.
• 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 mee-
genomen op eigen verantwoordelijkheid.
• 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 op-
vang en de activiteit. Belangrijk is om dit bij de inschrijving voor 
de Zapposdagen te vermelden. Er moet wel nog steeds apart in-
geschreven worden bij de kinderopvang!
• Alle kinderen en hun ouders dienen het nodige respect op te 
brengen voor de monitoren, de andere kinderen, de lokalen, het 
spelmateriaal en de omgeving waar de activiteiten doorgaan.
• Kinderen waarvan het gedrag of de houding een negatieve in-
vloed heeft op de activiteiten kunnen geweigerd worden. De be-
slissing kan enkel genomen worden in samenspraak met de ver-
antwoordelijken van de 3 gemeenten.
• Bij warm weer wordt er voldoende drank meegegeven.
• De ouders/voogd geven bij inschrijving de toestemming om fo-
to’s genomen door de medewerkers te gebruiken voor publicaties 
en sociale media.
• Door in te schrijven verklaren de ouders of de voogd zich  
akkoord met deze afspraken.
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HERFSTVAKANTIE 2017

Wil je zien hoe chocolade gemaakt wordt zo-
dat je nadien je eigen reep kan maken en zelf 
je verpakking kan verzinnen? Natuurlijk wel. 
Tijdens het bezoek aan de fabriek mag je geen 
juwelen dragen. Laat dus alle horloges, arm-
bandjes, oorbelletjes, … thuis. Meisjes met 
langere haren maken best een paardenstaart!  
We hebben een schriftelijke toestemming van 
de ouders nodig voor het bezoek van uw kind 
aan de tempel. Dit document krijg je doorge-
maild en bezorg je ons voor de activiteit terug.

 

Leeftijd: vanaf 5 jaar

Maandag 30 oktober   initiatiedag ponyrijden

Prijs: € 25,00

Uren: afspraak om 9.00u aan 
sportcomplex A. Wyn in Niel, om 
9.10u aan Sportcomplex Scher-
penstein in Schelle en om 9.20u 
aan Depot Deluxe in Hemiksem. 
We zijn terug rond 16.10u.

Adres: Stoeterij Het Schaef, 
Beerdonkstraat 20, 2880 Bornem

Vervoer: met de bus

Meebrengen: lunchpakket en 
drank + aangepaste kledij

Aantal deelnemers: 30

Deze dag maken we kennis met de IJslan-
ders. We gaan leren over het materiaal en hoe 
we de paarden moeten poetsen. Je leert ook 
de eerste stapjes van het paardrijden en van 
voltige (turnen op het paard). We zullen ook 
een tof kunstwerkje maken dat je achteraf mee 
naar huis kan nemen als herinnering aan deze 
leuke dag. Doe kledij aan dat vuil mag worden 
en doe laarzen of stevige schoenen aan. Bijna 
alle activiteiten gaan buiten door dus voorzie in-
dien nodig regenkledij. Een rijhelm kan je daar 
krijgen en is verplicht om op te zetten.

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

Prijs: € 10,00

Uren: afspraak om 8.20u aan 
sportcomplex A. Wyn  in Niel, om 
8.30u aan Sportcomplex Scher-
penstein in Schelle en om 8.40u 
aan Depot Deluxe in Hemiksem. 
We zijn terug rond 13.00u.

Vervoer: met de bus

Adres: Brusselsesteenweg 450, 
1500 Halle

Aantal deelnemers: 45 

Dinsdag 31 oktober
bezoek chocoladetempel Côte d’Or
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KERSTVAKANTIE 2017 - 2018 

Wanneer je jezelf graag 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 waar je achteraf iedereen thuis
mee kan verbazen!

De bongo’s, conga’s en timbales zijn maar 
enkele voorbeelden van instrumenten die 
gebruikt worden in de Latijns-Amerikaanse 
muziek. We verdiepen ons samen in de 
‘Son’, een typerende muziekstijl uit Cuba. 
Deze technieken gebruiken we dan om ons 
eigen nummer te maken.

Leeftijd: 8 tot 12 jaar

Prijs: 6 EUR 

Uren: 9.30u – 12.00u

Adres: Bibliotheek Hemiksem - 
Schelle, Heuvelstraat 111, 2620 
Hemiksem

Vervoer: zelf naar de bib 
komen

Aantal: 20

i.s.m. IVEBIC

donderdag 4 januari 2018  
Knutsel workshop

Leeftijd: 6 tot 14 jaar

Vrijdag 3 november:  
Latijns-Amerikaanse percussie

Prijs: € 5,00

Uren: 10.00u – 12.00u

Adres: : Ppolyvalente zaal Depot 
Deluxe, Nijverheidsstraat, 2620 
Hemikem

Vervoer: zelf naar de abdij van 
Hemiksem komen

Meebrengen: drank

Aantal deelnemers: 25 
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Noteer alvast de volgende data 
in je agenda : 

20 oktober 2017 

Dag van de 
jeugdbeweging

12 februari 2018

start krokusvakantie  
Zapposdagen

02 april 2018 

start paasvakantie 
Zapposdagen

18 april 2018

Buitenspeeldag
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online inschrijven (of langs komen) 
vanaf maandag 2 oktober (vanaf 18.00 u.)

Inschrijven kan via www.hemiksem.be of www.schelle.be of 
www.niel.be  

Je kan online een profiel aanmaken en je kind(eren) vlot in-
schrijven. Je kan ook alles van thuis uit opvolgen en je krijgt 
belastingsattesten in je mailbox aan.

Ben je al reeds geregistreerd maar weet je je wachtwoord 
niet meer? Dan kan je gemakkelijk een nieuw wachtwoord 
aanvragen.

Toch nog vragen? 
Neem contact op met uw vrijetijdsdienst.

Hemiksem: tel. 03 288 26 91 of karolien@hemiksem.be. 
Schelle: tel. 03 870 35 21 of vrijetijd@schelle.be.
Niel: tel. 03 451 11 82 of yesim.vrijetijd@niel.be.

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




