
KROKUS - & PAASVAKANTIE 2018
SCHRIJF JE ONLINE IN VANAF 
MAANDAG 22 JANUARI - 18U
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           Wat moet je weten!?

   Hou je klaar want hier zijn we weer met 

 De ZapposDagen

Voor de krokus- en paasvakantie 
2018 kan je inschrijven en betalen 
vanaf maandag 22 januari, 18.00u.
Kinderen moeten in Hemiksem, 
Schelle of Niel wonen of naar school 
gaan. Uitzonderingen kunnen toege-
staan 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 attest moet ten laatste 7 dagen na 
de activiteit je vrijetijdsdienst hebben 
bereikt (via mail of in de bus). 
- Je krijgt voor de deelname een 
belastingsattest zodat je dit kan 
inbrengen op je belastingsaangifte in 
2019. Dit attest krijg je per mail door-
gestuurd in het voorjaar.
 

     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 bevestigingsmail.

      Langskomen
Je kan inschrijven en betalen bij je 
vrijetijdsdienst. 

Op maandag 22 januari kan je enkel 
inschrijven bij de vrijetijdsdienst in 
Hemiksem van 18.00u t.e.m. 19.30u. 

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 be-
perkt, niet te lang wachten met 
inschrijven is dus de boodschap.
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 Hebt u nog vragen?

Hemiksem
Voor meer informatie kan je in Hemiksem terecht bij de vrijetijdsdienst bij Karo-
lien 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

www.hemiksem.be
       
 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 

www.schelle.be
      
 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. van 9.00u tot 17.00u
di. van 9.00u tot 16.30u
wo. van 13.00u tot 16.30u

www.niel.be
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Maandag 12 februari 2018: knutselen Steenrood

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.

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 ver-
bazen!

Leeftijd: VM: 6 t.e.m. 8 jaar
     NM: 9  t.e.m. 12 jaar 

Prijs: € 5 

Uren:  VM: 9.30u – 12.00u
 NM: 13.30u – 16.00u

Vervoer: zelf naar Steenrood 
komen.

Adres: Lokaal Steenrood, E. Van-
derveldelaan 23, 2845 Niel.

Meebrengen: koek en sap

Aantal deelnemers: 
VM: 30 kinderen
NM: 30 kinderen
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Comics Station is een indoor pretpark rond 
populaire Belgische stripfiguren. Suske en 
Wiske, Jommeke, De Kiekeboes, De Smur-
fen, Lucky Luke en Urbanus heten je hier 
welkom! Bovendien vind je er de hoogste  
- 22.5 m hoog - indoor glijbaan ter wereld. 
Stap binnen in de 6 themazones, met ver-
schillende leuke attracties. Je vindt er niet 
alleen superleuke mechanische attracties, 
maar ook tal van interactieve elementen en 
doe-activiteiten. Zo komen de stripverhalen 
écht tot leven! 
 

Kapitein Winokio is bang van beren. Maar 
zingen met alle kampioenen, daar wordt 
hij blij van! In dit muzikale circus vliegen 
de angsthazen, krokodillentranen en bib-
berbeentjes gewoon tussen de clowns-
neuzen door. 

De Kapitein, Mevrouw de Poes & de Mu-
ziekmatrozen jongleren in deze show met 
alle emoties, met Dimitri Leue als circusdi-
recteur/regisseur!

Donderdag 15 februari 2018: Comic Station

Dinsdag 13 februari 2018: Kapitein Winokio

Leeftijd: 6  t.e.m. 16 jaar

Prijs: € 24

Uren: afspraak om 10.05u aan 
station Niel, om 10.10u aan station 
Schelle en om 10.15u aan station 
Hemiksem. Let op: de trein wacht 
niet! We zijn terug rond 16.30u.

Vervoer: met de trein

Adres: Centraal Station Antwerpen

Meebrengen: lunch, drank, koek 
en sap

Aantal deelnemers: 45

Leeftijd:  vanaf 5 jaar

Prijs: € 6

Uren: afspraak om 12.30u aan 
sportpark Niel, om 12.40u aan 
Sportcomplex Scherpenstein in 
Schelle en om 12.50u aan Depot 
Deluxe in Hemiksem. We zijn terug 
rond 16.00u.

Vervoer: met de bus

Adres: Roma, Turnhoutsebaan 
327, 2140 Borgerhout

Aantal deelnemers: 45

i.s.m. IveBiCA
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paasVAKANTIE  2018

Op boerderij Karrewiel gaan we een 
spetterende dag beleven! We gaan een 
ritje maken op de pony, een huifkartocht 
maken, een tractor besturen, de dieren 
voederen en aaien en brood bakken. 

Daarnaast hebben we een hele boerderij 
om lekker te ravotten: woehoe!

 

Ben jij een bowlingkampioen of is het 
je eerste keer? Kom met ons mee naar  
Wima-bowling voor een namiddagje 
bowling-plezier. 

We trekken onze bowling shoes aan en 
gaan voor twaalf strikes op rij. 

 

Dinsdag 3 APRIL 2018: Karrewiel

Woensdag 4 APRIL 2018: Bowlen

Maandag 2 april 2018: Paasmaandag

Leeftijd: 6  t.e.m.12 jaar

Prijs: € 15

Uren: afspraak om 8.10u aan sport-
park Niel, om 8.20u aan Sportcom-
plex Scherpenstein in Schelle en om 
8.30u aan Depot Deluxe in Hemik-
sem. We zijn terug rond 16.30u.

Vervoer: met de bus

Adres: Troon 9, 2280 Grobbendonk

Meebrengen: lunch, drank, koek 
en sap + aangepaste kledij

Aantal deelnemers: 45

Leeftijd: 6  t.e.m.12 jaar

Prijs: € 9 (drankje inbegrepen)

Uren: van 13.45u. tot 16.00u.

Vervoer: zelf naar Wima Bowling 
komen

Adres: Boomsesteenweg 35, 2627 
Schelle

Aantal deelnemers: 42
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Leeftijd: 3  t.e.m. 6 jaar 

Prijs: € 8

Uren: 9.00u – 16.00u

Vervoer: zelf naar de sporthal van 
Schelle komen

Adres: Sportcomplex Scherpen-
stein, Parklaan 3, 2627 Schelle

Meebrengen: lunch, koek en sap, 
drank en reservekledij (ongelukje)

Aantal deelnemers:  45 

Vandaag laten we de kleuters de wondere 
wereld van de paashaas ontdekken. 

Knutselen, spelen, luisteren en ontdek-
ken: de sleutelwoorden voor een super-
leuke kleuterdag!

Let wel: de kindjes moeten zindelijk 
zijn en geen middagdutje meer nodig 
hebben, om te kunnen deelnemen.

vrijdag 6 april 2018: kleuterdag paashaas

Leeftijd: 5  t.e.m. 9 jaar

Prijs: € 25

Uren: afspraak om 7.40u aan sport-
park Niel, om 7.50u aan Sportcom-
plex Scherpenstein in Schelle en om 
8.00u aan Depot Deluxe in Hemik-
sem. We zijn terug rond 18.30u.

Vervoer: met de bus

Adres: De Pannelaan 68, 8660 De 
Panne

Meebrengen: lunch, drank, koek 
en sap

Aantal deelnemers: 45

Vandaag gaan we speciaal voor de aller-
kleinsten naar Plopsaland De Panne. 

Ga jij mee in de boomstammetjes, de 
Draak, de Kikkers, de Waterlelies en de 
Carrousel? We gaan ook ravotten in de 
verschillende speeltuinen en ontmoeten 
de diertjes in de doorloopweide.

Donderdag 5 APRIL 2018 : Plopsaland De Panne
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Leeftijd: 6 t.e.m. 8 jaar

Prijs: € 7

Uren: 9.00u tot 12.00u

Vervoer: zelf naar de Sint-Bernar-
dusabdij in Hemiksem komen.  

Adres: Sint-Bernardusabdij Nijver-
heidsstraat 1, 2620 Hemiksem 

Meebrengen: aangepaste kledij 
aan doen + drank 

Aantal deelnemers:  30 

Wij, zoetemondjes, gaan nog eens onze 
beste bakkunsten naar boven halen. We 
bakken appeltaartjes.  

Afwegen, kneden, rollen, uitsnijden,… het 
zijn maar enkele van de dingen die je van-
daag zeker zal moeten doen. Wanneer de 
appeltaartjes in de oven zitten voorzien we 
doosjes van de nodige versiering zodat 
we onze appeltaartjes  kunnen inpakken.

Dinsdag 10 april 2018: koken - Appeltaartjes

Leeftijd: 5  t.e.m. 16 jaar

Prijs: € 30

Uren: afspraak om 8.30u aan sport-
park Niel , om 8.40u aan Sportcom-
plex Scherpenstein in Schelle en om 
8.50u aan Depot Deluxe in Hemik-
sem. We zijn terug rond 17.00u.

Vervoer: met de bus

Adres: Walibi, Boulevard de 
l’Europe 100, 1300 Waver

Meebrengen: lunch, koek en sap, 
drank 

Aantal deelnemers: 75

Durf jij het aan om de gevreesde acht-
banen en loopings van de Weerwolf, de 
Vampire, de Cobra en de Psyke Under-
ground te trotseren? Of test jij liever je 
dapperheid in de Dalton Terror?

Ook de kleinsten kunnen terecht in Walibi. 
In de speciale kinderzones zoals Walibi 
Playland vinden zij attracties op kinder-
maat. 

Maandag 9 april 2018: Walibi
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Maak je klaar voor een dagje boorde-
vol dierenplezier met  chimpansees, 
gorilla’s, krokodillen, olifanten, giraffen 
en neushoorns. Tijdens de bussafari 
ontdek je leuke en spannende weetjes 
over de wilde dieren. Een avontuurlijke 
en leerzame safari in één!
Let op: dit is een uitstapje naar Neder-
land! Elk kind moet een identiteitskaart 
bij hebben. Kinderen onder 12 jaar moe-
ten een kids-ID hebben. Vraag dit tijdig 
aan bij uw gemeente.

WOENsdag 11 april 2018: Beekse Bergen
Leeftijd: vanaf 5 jaar

Prijs: € 30 (bussafari inbegrepen)

Uren: afspraak om 8.40u aan 
sportpark Niel, om 8.50u aan Sport-
complex Scherpenstein in Schelle en 
om 9.00u aan Depot Deluxe in He-
miksem. We zijn terug rond 17.00u.

Vervoer: met de bus.

Adres: Beekse Bergen 1, 5081 NJ 
Hilvarenbeek, Nederland 

Meebrengen: lunch, drank, koek 
en sap

Aantal deelnemers: 75

Vandaag maken we de krokantste friet-
jes en lekkerste hamburgers gewoon 
zelf! 

Krijg jij ook al zin in een broodje ham-
burger  en frietjes? Haal dan je koks-
muts maar al uit de kast en haast je 
naar de abdij van Hemiksem.  

Dinsdag 10 april 2018: Koken - Mini hamburgers & frietjes

Prijs: € 7

Uren: 13.30u tot 16.30u 

Vervoer: zelf naar de Sint-Bernar-
dusabdij in Hemiksem komen.  

Adres: Sint-Bernardusabdij Nijver-
heidsstraat 1, 2620 Hemiksem  

Meebrengen: aangepaste kledij 
aan doen + drank 

Aantal deelnemers: 30

Leeftijd: 9  t.e.m.14 jaar
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Wil je eens proeven van het dansen? Of 
ben je een grote dansfanaat die wel elke 
dag kan dansen? Iedereen is vandaag 
welkom om mee te doen. De dansmoni-
toren hebben de tofste dansjes samen-
gesteld en zullen jullie coole dansmoves 
leren.
Op het einde van de dag geven we een 
kleine show aan alle ouders, grootou-
ders, tantes, nonkels, vrienden,… 

Vandaag staan er enkele uitdagende spor-
ten op het programma:
- Trampoline initiatie: verschillende sprongen 
op kleine trampolines, de reuze trampoline en 
de 10 meter lange airtrack.
- New games: samenwerkingsspelen: para-
chute, fling-it-netjes, loopklossen,…
- Muurklimmen: klimmen tot 8m hoog.
- BMX: behendigheidsoefeningen en een 
tochtje door het domein.
Steeds begeleid door ervaren lesgevers.

Donderdag 12 april 2018: Dansworkshop

Vrijdag 13 april 2018: Sportcentrum Puyenbroeck 

Leeftijd: 5  t.e.m. 14 jaar

Prijs:  € 8

Uren: 9.00u – 16.00u 
(show start om 15.45u)

Vervoer: zelf naar Depot Deluxe 
komen

Adres: Depot Deluxe, Nijverheids-
straat 27, 2620 Hemiksem

Meebrengen: lunch, drank, spor-
tieve kledij 

Aantal deelnemers:  60

Leeftijd: 6  t.e.m. 12 jaar

Prijs:  € 20

Uren: afspraak om 7.40u aan sport-
complex A. Wyn in Niel, om 7.50u 
aan Sportcomplex Scherpenstein in 
Schelle en om 8.00u aan Depot De-
luxe in Hemiksem. We zijn terug rond 
16.45u.

Vervoer: met de bus

Adres: Puikondreef 1, 9185 Wach-
tebeke

Meebrengen: lunch, drank, spor-
tieve kledij, eventueel regenkledij

Aantal deelnemers:  45
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           Schrijf online in!
We raden iedereen aan om online in 
te schrijven! 
Je moet jezelf registreren, als je dit nog 
niet hebt gedaan, via het online inschrijf-
programma. Je ontvangt op het opgege-
ven e-mailadres jouw gebruikersnaam 
en wachtwoord dat je nadien zelf kan 
wijzigen. Je kan dit al op voorhand doen. 
Als je al geregistreerd bent, kan je aan-
melden met je gebruikersnaam en wacht-
woord. 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 of telefoon is niet 
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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Afspraken!
• De inschrijving is pas definitief als de be-
taling is gebeurd. Betalen kan cash of op 
ons rekeningnummer (krijg je per e-mail)  
op naam van Zapposdagen. Bij storting al-
tijd het referentienummer vermelden.
• Er is een beperking wat het aantal kin-
deren betreft dat toegelaten wordt, schrijf 
daarom op tijd in.
• Indien het kind niet kan komen door ziek-
te, kan het geld worden teruggegeven mits 
er een doktersbriefje wordt bezorgd op de 
dienst waar het kind is ingeschreven. 
• Elk kind krijgt een fiscaal attest dat kan 
ingebracht worden op de belastingaangifte. 
Dit wordt door de gemeenten opgestuurd.
• Kinderen nemen geen geld mee op uit-
stap. 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 
verantwoordelijkheid.
• De kinderen dragen kledij die tegen een 
stootje kan.

• Indien uw kind in de gemeentelijke kinder-
opvang voor of na de Zapposactiviteit ver-
blijft, verzorgen wij het vervoer tussen de 
opvang en de activiteit. Belangrijk is om dit 
bij de inschrijving voor de Zapposdagen te 
vermelden. Er moet wel nog steeds apart 
ingeschreven worden bij de kinderopvang!
• Alle kinderen en hun ouders dienen het 
nodige respect op te brengen voor de mo-
nitoren, de andere kinderen, de lokalen, 
het spelmateriaal en de omgeving waar de 
activiteiten doorgaan.
• Kinderen waarvan het gedrag of de hou-
ding een negatieve invloed heeft op de 
activiteiten kunnen geweigerd worden. De 
beslissing kan enkel genomen worden in 
samenspraak met de verantwoordelijken 
van de 3 gemeenten.
• Bij warm weer wordt er voldoende drank 
meegegeven.
• De ouders/voogd geven bij inschrijving de 
toestemming om foto’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 afspra-
ken.




