


Heb je nog vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op!
- Lotte : 03 288 26 93 / lotte@hemiksem.be
- Yves: 03 288 26 90 / yves@hemiksem.be

Lees zeker de afspraken op pagina 3 en 4 goed na! 

Registreer je online:
www.vrijetijdsdiensthemiksem.be 
En schrijf je in voor de Speelpleinwerking 2018 
vanaf dinsdag 8 mei 2018 vanaf 18u.

Let op: in de week van 16 t.e.m. 20/07 is er enkel 
vooropvang voorzien vanaf 8u!

Sociaal tarief: 
Indien de financiële situatie van uw gezin daartoe 
aanleiding geeft, kan je in aanmerking komen voor een 
verminderd tarief. Voor meer informatie kan u hiervoor 
contact opnemen met Leentje De Maeyer, 
leentje@hemiksem.be, 0497 41 44 19.

Woensdag: 
Dit jaar willen we testen of inschrijven voor een halve 
dag op woensdag een verbetering kunnen zijn voor de 
speelpleinwerking. 

Daarom kan deze zomer op woensdag uw kind tussen 
12u en 12u30 ophalen. Uiteraard kan uw kind ook nog 
steeds voor een hele dag komen. 

De andere dagen wordt er steeds voor een hele dag 
ingeschreven. 

NIEUW



Per dag betaal je 4 euro voor het eerste 
kind. Vanaf het tweede kind betaal je 2 
euro. Voor sommige activiteiten vragen 
we een extra bijdrage. Dit bedrag vind 
je in het dagprogramma.

Let op: ook dit moet betaald worden 
bij inschrijving en kan eveneens niet 
gerecupereerd worden bij afwezigheid 
van de deelnemer(s). Je krijgt voor het 
verblijf een belastingsattest zodat je dit 
kan inbrengen op je belastingaangifte 
in 2019. 
Ook dit jaar zullen er activiteiten zijn 
voor de jongsten en aparte activiteiten 
voor de al wat ouderen. 

De inschrijvingen starten op 8 mei 
2018  (vanaf 18.00u.) tot 5 werkdagen 
voor de start van de activiteit als deze 
nog niet volzet is.

Online inschrijven is de 
boodschap!

Ga naar www.hemiksem.be en bij het 
nieuws vindt u de link om online in te 
schrijven. Na inschrijving krijg je een 
mail van ons waarin een rekening-
nummer staat zodat je het bedrag kan 

overschrijven.Vermeld bij de storting 
het referentienummer die je via mail 
ontvangt. Na betaling krijg je een be-
vestigingsmail.

Je kan ook nog komen inschrijven 
en betalen bij de vrijetijdsdienst in 
de Sint-Bernardusabdij tijdens de 
openingsuren van de vrijetijdsdienst.

We raden iedereen aan om zoveel 
mogelijk online in te schrijven zodat je 
steeds alles zelf van thuis kan opvol-
gen. Het aantal plaatsen per dag is be-
perkt, niet wachten tot de laatste dag 
dus.

Voor meer informatie en 
inschrijvingen kan je terecht bij 
de vrijetijdsdienst bij Lotte in het 
Administratief Centrum, 
Sint-Bernardusabdij 1, 
tel. 03 288 26 93 of  
lotte@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.

Speelpleinwerking 2018
Voor kinderen van Hemiksem van het eerste tot en met het zesde leerjaar

De zomervakantie komt er weer aan... Tijd om te spelen, zotte ontdekkingen te 
doen en te ravotten! Zoals steeds heeft de vrijetijdsdienst  weer een supertof 
programma in elkaar gepuzzeld. Barbecueën, spelen, knutselen, op uitstap gaan, 
sporten, zwemmen,... en dit alles in en rond  Depot Deluxe (Nijverheidsstraat 27, 
2620 Hemiksem)

Elke weekdag van juli en augustus (behalve op 15/08 - en laatste week 
augustus) kunnen jullie deelnemen aan verschillende leuke activiteiten.

Wat moet je weten over de speelpleinwerking 2018?



      AFSPRAKEN!
- Voor de kinderen van wie de ouders uit 
werken gaan, is er vanaf 07.00 u. vooropvang 
tot 09.00 u. en vanaf 16.00 u. tot 18.00 u. is 
er ook naopvang. Deze dienst is gratis maar 
hier moet wel voor ingeschreven worden! Let 
op: in de week van 16/07 t.e.m. 20/07 is er 
enkel vooropvang voorzien vanaf 8u!
- Alle kinderen van het eerste tot en met 
het zesde leerjaar (d.w.z. kinderen die 
het eerste leerjaar net achter de rug 
hebben), die in Hemiksem wonen of in 
Hemiksem naar school gaan, mogen naar 
de speelpleinwerking komen. Je kan enkel 
deelnemen aan de activiteiten als je op 
voorhand ingeschreven bent.

- Schrijf in via www.hemiksem.be. Je krijgt 
een inschrijvingsbewijs, zo weet je waarvoor 
je allemaal ingeschreven bent en betaald 
hebt.

- Alle activiteiten starten om 09.00 u. en 
eindigen om 16.00 u.. Er wordt steeds 
ingeschreven voor een hele dag! Op 
woensdag kan u tussen 12u en 12u30 
uw kind ophalen. De kinderen mogen niet 
vroeger vertrekken of afgehaald worden, 
tenzij om dringende redenen. Dit moet 
steeds op voorhand afgesproken worden 
met de vrijetijdsdienst.

- Tussen de middag wordt er niet naar huis 
gegaan. De kinderen brengen zelf een 
gezond lunchpakket en drank mee. Het 
gebruik van glazen flessen is verboden. Ter 
plaatse kan je fruitsap kopen aan 1 euro. Er 
is gratis water voorzien bij warm weer.

-  Alle kinderen zijn verzekerd. Persoonlijke 
bezittingen zijn niet door de verzekering 
gedekt en kunnen niet door de gemeente 
vergoed worden in geval van verlies of 
schade.

- De kinderen dragen best kledij die tegen 
een stootje kan. Op alle kledij (jas, vest, 
trui, sweater, T-shirt,...) moet de naam van 
het kind vermeld worden. Reservekledij kan 

handig zijn. Als het warm weer is, worden er 
al eens waterspelletjes gespeeld!

- 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.
- De infofiche wordt na inschrijving bezorgd. 
Deze dient zo correct en volledig mogelijk 
ingevuld en bij de vrijetijdsdienst te worden 
binnengebracht. Dit ten laatste de eerste dag 
waarop het kind naar de speelpleinwerking 
komt. 
-  Er is een beperking wat betreft het aantal 
kinderen dat toegelaten wordt, schrijf daarom 
op tijd in.
- Kinderen waarvan het gedrag of de 
houding een negatieve invloed heeft op 
de speelpleinwerking of die lijden aan 
ADHD of type 3 volgen in het onderwijs 
wegens gedragsstoornis, waarvoor de 
speelpleinwerking niet over gekwalificeerd 
personeel beschikt om in een gepaste 
begeleiding te voorzien, kunnen geweigerd 
worden. De beslissing kan enkel genomen 
worden door de gemeentesecretaris op 
advies van de verantwoordelijke coördinator.
- Videogames worden niet toegelaten op 
de speelpleinen. Ook niet in de voor- en 
naopvang! Gsm’s worden uitgeschakeld en 
weggestoken.
- We raden alle kinderen af om zelf speelgoed 
naar de speelpleinwerking mee te brengen!
- Het programma is onder voorbehoud en 
kan steeds gewijzigd worden als dit door 
omstandigheden nodig is.

- Deelnamekosten worden enkel terugbetaald 
op vertoon van een geldig doktersbewijs.

- Bij ondertekening van het 
inschrijvingsformulier verklaren de ouders 
of de wettelijke vertegenwoordigers zich 
akkoord met al deze afspraken.



Wie, wat, waar, ... ?!

Periode 1 (2/07 - 13/07)

Lisse (hoofdmonitor), Jolien, Warre, Sander en Oryana staan klaar om met 
jullie de zomer in gang te trappen.

Tik tok, tik tok… de eerste week van het speelplein starten we aan een razend tempo. Je 
mag je aan allerlei spelletjes in thema ‘tijd’ verwachten. We leven ons uit met een speleobox, 
leren boogschieten en trekken ook al een eerste keer naar het zwembad. De tweede week 
zetten we ons beste beentje voor met allerlei wereldkampioenschappen. Na deze week 
kunnen we skaten als de besten, er wordt al een eerste keer gebarbecued en we trekken 
naar Sportopia. 

Periode 2 (16/07 - 27/07)

De tweede periode van het speelplein kunnen jullie je uitleven met Robin 
(hoofdmonitor), Vayenne, Ine, Lisse en Thomas.

We starten de 3e week van het speelplein met een sprookjesachtig spel. We zetten onze 
koksmuts op, spelen een spannend spel in de bib, maken onze eigen strip en zoeken naar 
Wally. De 4e week reizen we de wereld rond, steken we de BBQ nog eens aan, krijgen we 
de brandweer op bezoek en trekken naar kinderboerderij ‘Het Karrewiel’.

Periode 3 (30/07 - 10/08)

Lotte (hoofdmonitor), bereidt samen met Margo, Jolien, Briek en Anne twee 
feestelijke en spannende weken op het speelplein voor.  

In één week krijgen we zowel de paasklokken op bezoek, zetten we kerstboom op, gaan 
we trouwen, zetten we het nieuwe jaar in en vieren we meteen ook maar onze verjaardag… 
Daarna speuren we naar Dory, bouwen onze eigen Simpson, smullen er op los, en scherpen 
onze coolste dansmoves aan.

Periode 4 (13/08 - 24/08)

De laatste speelpleinperiode wordt nog een knaller onder leiding van 
Bobbie (hoofdmonitor), Lien, Emanuelle, Robbe en Ignace. 

De zomer is nog lang niet ten einde, maar wij kijken al wel eens vooruit naar de herfst, winter 
en lente… Verwacht je aan films met een dekentje, strandspelen, minigolfen. We halen de 
avonturier in je naar boven tijdens een workshop van de outdoorschool.
De laatste week van het speelplein krijg je de kans om het beste van jezelf te laten zien. De 
BBQ wordt een laatste keer aangestoken, we zetten het circusmateriaal klaar,… Om het 
speelplein af te sluiten trekken we naar de binnenspeeltuin.



PROGRAMMA  2018 
J = jongste 
O = oudste

Thema week 1:  Tijd 

Maandag 2 juli: Tegen de Klok 
J: Tik tak, tik tak, tik tak, … BOEM! Deze voormiddag voeren we een 
race tegen de tijd om elkaar zo goed mogelijk te leren kennen. Met onze 
nieuwe vrienden spelen we in de namiddag het grote afsprakenspel. 
O: Het is al een jaar geleden dat we nog op het speelplein waren. Hoe 
zat dat hier alweer? We testen hoe goed jullie de regels van het speel-
plein nog kennen. De nieuwelingen leren ze zo meteen kennen. In de 
namiddag spelen we (her)kennismakingsspelletjes.

Dinsdag 3 juli: Grootmoederstijd  
J: In de voormiddag gaan we iets knutselen uit grootmoederstijd. Wat dit 
zal zijn is nog een grote verrassing. In de namiddag gaan we spelen met 
spelletjes van vroeger. O: Kubb, blikgooien, sjoelen,… allemaal spelen 
waar jullie grootouders vroeger kampioenen in waren. In de voormid-
dag gaan we zo hard oefenen zodat jullie je eigen grootouders kunnen 
uitdagen. In de namiddag gaan we knutselen.

Woensdag 4 juli: Back to the future
J : Wat als… je de tijd 10,20 of 30 jaar kon doorspoelen? Kom en krijg 
deze ochtend de grootste uitdagingen voorgeschoteld. In de namiddag 
spoelen we de tijd terug! Hopelijk werkt onze pauze-knop zodat we op 
tijd kunnen stoppen! O: Flashback! Meer bepaald naar de abdij in 1949. 
Wie vermoorde Dr. Black in welke kamer en met welk wapen? De na-
middag gaat minstens even spannend zijn. De teletijdmachine brengt 
ons naar het jaar 2089. 

Donderdag 5 juli: Ridders en kastelen 
J: Ken jij Robin Hood? Hij was één van de beste boogschutters geweest 
zijn. Vandaag krijg je de kans om het ook eens te proberen. De stoere 
ridders onder ons kunnen zich ook uitleven in een echte speleobox en 
de prinses gaan bevrijden! O: Er staat op het speelplein een speleobox. 
Een wat? Een box met allemaal kleine donkere gangen waarbij je zo 
snel mogelijk de uitgang moet vinden. Nog een kleine tip, neem je beste 
boogschietskills maar mee, ze kunnen van pas komen. 

Vrijdag 6 juli:  Zomertijd VS Wintertijd 
J: Bij wintertijd denken we meteen aan schaatsen, maar schaatsen zon-
der ijs is moeilijk. Maar gesmolten ijs is water, tijd voor waterspelletjes! 
In de namiddag zetten we de klok terug een uur vooruit naar zomeruur 
want we gaan zwemmen! O: Zomer, zon, warm, véél te warm. We gaan 
ons vandaag eens goed uitleven met waterspelletjes. In de namiddag 
nemen we een duik in  het zwembad van Hemiksem, net zoals de ijs-
beren in de winter. 
(Bij slecht weer zullen de waterspelletjes vervangen worden door andere leuke spelletjes)

Extra kosten: 
2 euro 

meenemen: 
Zwemkledij 
& reserve-
kledij

Extra kosten:
1,5 euro



Thema week 2:  Wereldkampioenschappen 

Mag je 
meenemen: 
skateboard, 
step indien je 
dit hebt.
Extra kosten:
2 euro

Maandag 9  juli: WK Beachvolleybal & skate
J + O: We trekken richting sportcentrum en gaan ons daar uitleven in de 
gekste sporten. Een echte skater komt ons de graafste tricks aanleren. 
Of misschien ben jij al lang blij als je even kan blijven rechtstaan op een 
skateboard. Uiteraard kan beachvolleybal niet ontbreken, maar ook an-
dere sporten zullen vandaag aan bod komen. 

Dinsdag 10 juli: WK BBQ
J: België kent heel wat wereldkampioenen in de sportwereld, maar wist 
je dat wij ook een wereldkampioenen BBQ hebben? Helaas kon hij van-
daag niet komen, maar hij heeft ons wel de beste tips gegeven. Kom jij 
mee BBQ’en? We maken er een fijne dag van op het speelplein zelf. 
O: Barbeqyou, barbeqme, barbeqeverybody… of hoe die gekke Neder-
landers liedjes kunnen maken over de gekste dingen. We gaan vandaag 
dus BBQ’en. Benieuwd wat er nog meer te beleven valt? We beloven 
dat het een even gekke dag zal worden als het liedje van de Nederlanders. 

Woensdag 11 juli: WK Schaken 
J: Ben je niet zo een schaker maar speel je wel graag spelletjes dan kom 
je zeker en vast aan je trekken. Vandaag spelen we mini en maxi gezel-
schapsspelen. Jungle speed in het groot of klein? Gewone of levende 
monopoly? Of misschien ben jij de belangrijkste pion in het levende 
schaakspel? O: De normale gezelschapsspelen zijn ons allen gekend: 
jungle speed, monopoly, levensweg, De slimste mens,… maar heb je 
deze spelen ooit al eens in het groot/klein gespeeld? Kom dan zeker 
naar het speelplein om dit eens mee te maken.

Donderdag 12 juli: WK der WK’s in Sportopia 
J + O: Vandaag gaan we op uitstap naar Sportopia! Deze unieke sport-
wereld in de Parkloods in Park Spoor Noord bestaat uit 5000 m² sportat-
tracties. De bounz-trampoline zal je nog herkennen van de vorige jaren, 
maar er zijn opnieuw heel wat nieuwe attracties. Kom vandaag zeker 
op tijd zodat de bus op tijd kan vertrekken en trek sportieve kledij aan. 

Vrijdag 13 juli: WK Voetbal
J : Dit weekend is het de finale van het WK voetbal, met of zonder Bel-
gen, wij zitten alleszins op de eerste rij. Vandaag gaan we voetballen 
zoals jullie nog nooit gevoetbald hebben. Op z’n Amerikaans, Chinees, 
Europees, … . We oefenen onze beste superkreten en steken het leuk-
ste supporter dansje ter wereld in elkaar. O: Vandaag staat alles in het 
teken van voetbal maar ook zij die niet van voetbal houden zullen aan 
hun trekken komen. Kies jij voor minivoetbal, tafelvoetbal, gewone voet-
bal, … of sluit jij aan bij het cheerleadersteam?  Uiteraard vraagt zo’n 
spektakelbeuren ook heel wat extra hulp. Scheidsrechters, security, … 
Het WK voetbal van het speelplein wordt eentje om niet te vergeten. 

meenemen: 
groentjes, 
brood,…  
voor bij de 
barbecue
Extra kosten:
3 euro 
 

meenemen: 
Sportieve 
kledij

Extra kosten:
7 euro 
 



Thema week 3: Jeugdboekenweek

Extra kosten:
5 euro

Maandag 16 juli: Sprookjes   
J: Er was eens... een leuke zonnige dag op het speelplein met trollen 
die over het gras rollen, draken die niet over het hek geraken en elfen 
die met een schoen konden bellen. O: Klein duimpje knabbelde aan 
het peperkoekenhuisje terwijl Rapunzel zich prikte aan het spinnewiel 
en Repelsteeltje ratten ging vangen… Ons sprookjesboek is gevallen 
en alle sprookjes zijn door elkaar geschud. We kunnen dus alle hulp 
gebruiken! 

Dinsdag 17 juli: Roald Dahl
J: Deze voormiddag verwachten we een chef-kok. Niet zomaar een 
chef, maar dé kleine chef. Samen maken we kaakklevers voor praat-
grage ouders en andere gekke recepten uit de boeken van Roald Dahl. 
In de namiddag gaan we nog eens “gewone” pleinspelletjes spelen op 
het speelplein. O: In de voormiddag gaan we ons helemaal uitleven met 
typische pleinspelen, de namiddag belooft spannend te worden. Ken 
je al gekonfijte potloden om op te sabbelen? Of snoskommers? Of het 
echte geheime Willy Wonka-recept? Kom het ontdekken in deze unieke 
workshop die je fantasie zal prikkelen tot in de puntjes van je tenen! 

Woensdag 18 juli: Strips
J + O:  We gaan een eigen strip maken, maar op een hele speciale manier! 
We worden namelijk zelf de stripfiguren! Neem je leukste verkleedkleren 
mee (let op: zet je naam op alle kledingstukken) en een berg inspiratie. 
Tekstballonnen knippen, verhaal verzinnen, tekst schrijven, decors bou-
wen, de juiste houding aannemen en de perfecte foto trekken. Alle foto’s 
achter elkaar vormen onze eerste  enige echte speelpleinstrip. 

Donderdag 19 juli: Geronimo Stilton
J: De bib heeft vandaag speciaal voor jullie een megaleuk spel in petto. 
Wat dat zal worden, kan je alleen vandaag ontdekken. In de namiddag 
gaan we Geronimo Stiltonsgewijs op avontuur. O: Geronimo Stilton moet 
wel de meest avontuurlijke muis ter wereld zijn. Wil jij ook eens zo een 
spannend avontuur beleven? In de namiddag gaan we naar de biblio-
theek waar we het grote bibspel zullen spelen! 

Vrijdag 20 juli: Waar is Wally? 
J: Waar is Wally? Hopelijk heeft hij toch enkele aanwijzingen achter ge-
laten zodat we hem snel terug vinden! In de namiddag blijven we op het 
speelplein voor de enige echte speelpleinquiz. O: Welke Wally sprong uit 
een vliegmachine? Of weet jij welke monitor het meeste paar schoenen 
heeft? Deze voormiddag gaan we op zoek naar de slimste speelpleiner 
ter wereld. In de namiddag gaan we Wally zoeken. Of we draaien het 
om, laat Wally ons maar eens vinden! 

Let op: deze week is er enkel vooropvang voorzien vanaf 8u!

meenemen: 
Verkleedkle-
ren 



Thema week 4: Reis rond de wereld 

meenemen: 
stap- 
schoenen

meenemen: 
reservekledij 

meenemen: 
Eventueel 
een leuke 
DVD-

Maandag 23 juli: Rond de wereld in 1 dag
J + O: Vandaag nemen we de boot naar de overkant van het water om 
zo onze reis rond de wereld te starten. Ben jij ook zo benieuwd waar 
we allemaal terecht gaan komen? Kom dan vandaag zeker naar het 
speelplein.

Dinsdag 24 juli: Australie 
J + O: Ik zeg Australië, wat komt er dan het eerste in jou op? Juist! Kan-
goeroes! En net zoals die Kangoeroes gaan wij ons deze voormiddag 
uitleven met springen. Gewoon springen zou misschien maar wat saai 
zijn, daarom komt er een groot springkasteel. Alsof dat nog niet Austra-
lisch genoeg is, gaan we ook BBQ’en. Wij voorzien lekkere stukjes vlees 
(of vegetarische alternatieven), sausjes en jullie nemen de groentjes en 
brood mee. Om de dag compleet te maken gaan we spelen met de 
boemerang.  

Woensdag 25 juli: Ruimte
J + O: Vandaag wordt het speelplein overgenomen door marsmannetjes 
en spelen we het grote planetenspel. Hopelijk geraken we tegen de na-
middag terug op planeet aarde en meer bepaald het speelplein. We 
verwachten namelijk de brandweer! Ze komen niet alleen hun talenten 
tonen maar laten jullie zelf ook proeven van de meeste heldhaftige job 
op planeet aarde. 

Donderdag 26 juli: Dierenwereld
J + o: Vandaag verwachten we jullie opnieuw goed op tijd want we gaan 
weer op uitstap met de bus, meer bepaald naar “Het Karrewiel” in Grob-
bendonk. Het is dé jeugd -en gezinsboerderij waar je allerlei leuke activi-
teiten kan beleven. Van het verzorgen van de dieren tot een tochtje met 
een pony, brood bakken, met de tractor rijden, … ‘s Avonds keren we 
moe maar voldaan naar huis. 

Vrijdag 27 juli: Luilekkerland 

J: Luieren? Daarvoor moeten we wel eerst moe zijn! En geloof ons, tegen 
de middag zullen we steendood zijn van onze eigen cocktails te maken.. 
Gelukkig hebben we in de namiddag wel een activiteit voorzien om een 
beetje te rusten want we gaan film zien! Tegen 16u. ben je helemaal 
uitgerust en klaar om het weekend te starten. O: Ruik jij het weekend 
al? Na zo een drukke dag zoals gisteren, hebben we wel een dagje rust 
verdiend. De ochtend starten we met een filmpje. Tegen de namiddag 
zullen we wel uitgerust  zijn en kunnen we onze eigen cocktails maken.

meenemen: 
groentjes, 
brood,…  
voor bij de 
barbecue
Extra kosten:
3 euro 

meenemen: 
Kleren die vuil 
mogen 
worden, 
laarzen
Extra kosten:
3 euro

..



meenemen: 
zwemgerief
Extra kosten:
1,5 euro

Maandag 30 juli: Pasen
J: Bim Bam Beieren, de klokken brengen eieren. Maar ai ai ai, nu zijn ze 
toch wel helemaal in de war! Over heel de gemeente liggen de eieren 
verstopt. Help jij ons met de eitjes verzamelen? In de namiddag trekken 
we naar het bos voor een heus bosspel.O: Deze ochtend trekken we 
met de oudsten naar het bos. Blijkbaar hebben deze nacht de paasklok-
ken al hun paaseieren laten vallen en zijn ze in de verkeerde handen 
gekomen. Kan jij ze terug verdienen? In de namiddag plannen we een 
zoektocht door heel de gemeente.

Dinsdag 31 juli: Kerstmis
J: Creatieve zielen groot en klein, vandaag moet je op het speelplein 
zijn! Ja hoor, we gaan knutselen! In de namiddag staat er het grote 
pakjesspel op het programma. O: Kerstmis, kerstboom, versiering, knut-
selen, gezellig, dikke truien, … pakjessssss! Vandaag vieren we kerst, 
maar dan in de zomer. 

Woensdag 1 augustus: Trouwdag
 J: Vandaag stap je in het huwelijksbootje, voortaan sta je er niet meer 
alleen voor maar doe je alles met twee. En alles mag je letterlijk nemen, 
we spelen 2 tegen allen! Het gekende spelletje waarbij je uitgedaagd 
wordt tot het vervullen van allerlei uitdagingen, alleen moet je nu alle 
uitdagingen met z’n 2 doen. In de namiddag spelen we levensechte le-
vensweg. O: Getrouwd zijn is een hele levensweg die je samen aflegt. 
Een huis kopen, kinderen krijgen, taken verdelen, rekeningen betalen, 
… om al eens te oefenen spelen we deze voormiddag levensweg in het 
groot. In de namiddag spelen we in plaats van 1 tegen allen, 2 tegen 
allen. Jullie zijn tenslotte getrouwd.

Donderdag 2 augustus: Nieuwjaar 
J + O: Met nieuwjaar komen we, net zoals met andere feesten, met heel 
de familie samen. Vandaag gaan we met heel de speelpleinfamilie op 
stap! We gaan naar het Nachtegalenpark waar we uitgebreid kunnen 
spelen in de speeltuin, ravotten in de struiken en picknicken onder de 
bomen. Tegen 16u  zijn we terug op het speelplein. 

Vrijdag 3 augustus: Verjaardag
J + O: Er is er een jarig HOERA, HOERA en dat vieren wij! Het is feest 
vandaag! Een verjaardag kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. We 
gaan speciale snackjes maken en er een groot dansfestijn van maken. 
Ohja, vergeet je zwemkledij niet want dit verjaardagsfeestje wordt in de 
namiddag omgetoverd in een zwemfeestje. Wat een topdag! 

Thema week 5: Feestdagen

Extra kosten:
2,5 euro



Maandag 6 augustus: Finding Dory
J: Dory Doryyyyy! Waar ben je? Haal je speurneus maar al boven voor 
de zoektocht. In de namiddag trekken we nog eens naar het grasveld 
voor de abdij om ons volledig uit te leven in spelletjes. O: We hebben 
deze ochtend een code gevonden die we maar niet kunnen kraken, met 
jullie hulp lukt het vast wel. Morse, brailles, isbn, hiërogliefen, … oefen 
ze alvast. We gaan nog eens massaspelen spelen met de jongsten voor 
de abdij! 

Dinsdag 7 augustus: The Simpsons 
J: Er komt een echte cartoonist naar het speelplein om ons de kneepjes 
van het vak uit te leggen. In de namiddag gaan we de potloden en pa-
pieren achterwege laten om te boetseren met klei en nieuwe Simpson-
mannetjes creëren. O: Alles staat in thema van de Simpsons! Deze na-
middag ontwerpen we nieuwe personages voor de Simpsons met klei. 
Deze voormiddag komt een beroepscartoonist de kneepjes van het vak 
uitleggen zodat we als ervaren tekenaars naar huis gaan! 

Woensdag 8 augustus: Frozen
J + O: We wanen ons vandaag Elsa en Anna, of ben jij eerder Olaf? We 
gaan steppen, rolschaatsen, skaten, snowboarden - oei nee skateboar-
den-… Neem dus gerust je wieltjes mee. In de namiddag spelen we ijs-
salon, pimp je eigen ijsje! ! 

Donderdag 9 augustus: Het regent gehaktballen 
J + O: Laten we hopen dat het vandaag niet regent want we zouden onze 
balletjes graag op de BBQ leggen. Uiteraard gaan we meer doen dan 
wachten op ons eten. We verwachten een springkasteel waarop we vol-
ledig uit de bol kunnen gaan en de monitoren hebben nog enkele leuke 
spelletjes in petto.

Vrijdag 10 augustus: Step Up
J: Ik hou van dansen dansen, ik hou van dansen dansen, Ik hou van 
DANSEN! Is het duidelijk? We gaan deze voormiddag dansles krijgen! 
In de namiddag gaan we het Guinness Book of speelpleinrecords sa-
men stellen. Met welke prestatie pronk jij in onze nieuwste editie? 
O: Ieder jaar stellen we een nieuwe editie op van ons Guinness Book 
of speelpleinrecords. Iedere speelpleiner mag zijn grootste talent tonen 
zodat onze speelpleindeurwaarder de prestatie kan registreren. In de 
namiddag krijgen we dansles van een getalenteerde danslerares! 

Thema week 6: Films

meenemen: 
groentjes, 
brood,…  
voor bij de 
barbecue
Extra kosten:
3 euro 

meenemen: 
Danskledij 
Extra kosten:
1 euro 
 

Extra kosten:
1 euro 

meenemen: 
Skateboard, 
step, rolschaat-
sen, skates,…



Extra kosten:
5 euro

Maandag 13 augustus: Winter
J + O: Het is klein, wit en rond… ? Nee, geen sneeuwbal maar een 
minigolfballetje! Vandaag wandelen we te voet naar het park van Schelle. 
Wat gaan we hier allemaal doen? Picknicken, minigolfen, spelen in de 
speeltuin, … en nog veel meer parkspelen. Tegen 16u. zijn we zeker 
moe en voldaan terug aan het speelplein. 

Dinsdag 14 augustus: Herfst 
J: Wat is er nog typischer voor de herfst dan een boswandeling? Natuur-
lijk gaan we niet gewoon wandelen… We gaan spelen in het bos! Span-
nend é?! In de namiddag is het opnieuw speelpleincinema! (Misschien 
wel met een glaasje chocomelk ;-) .) 
O: De herfst vraagt om gezelligheid en wij denken dan aan kijken naar 
een filmpje onder een fleece dekentje. Heb je dit? Neem het gerust mee. 
In de namiddag laten we de dekentjes op het speelplein achter en gaan 
we onze meest strategische kant boven halen voor een bosspel. 

Woensdag 15 augustus: Gesloten
Vandaag is het geen speelplein. 
Leg je mama maar flink in de watten want het is moedertjesdag! 

Donderdag 16 augustus: Lente
 J + O: De Outdoorschool komt ons dit jaar opnieuw bezoeken op het 
speelplein. Voor wie er vorig jaar niet bij was: maak je klaar voor aller-
lei coole avontuurlijke workshops waarbij je jezelf van je avontuurlijkste 
kant kan laten zien. Zelf een hindernissenparcours maken, vuur maken 
in grote tonnen, … . Uiteraard zijn deze workshops voorzien van de 
beste, professionele begeleiding. 

Vrijdag 17 augustus: Zomer
J: Zon, zee, strand, … vandaag pakken we het echt zomers aan met 
zandkastelen, strandestafettes en nog veel meer strandspelletjes. Het 
zijn deze zomer dan wel geen Olympische Spelen, op het speelplein is 
dit een vaste traditie. Het zijn de Olympische speelpleinspelen. 
O:  En de gouden medaille gaat naar… ?! Wij zijn benieuwd, wie komt er 
zichzelf bewijzen op de Olympische SpeelpleinSpelen? In de namiddag 
gaan we chillen op het strand van Rio de Hemikso. 

 
 

Thema week 7: Seizoenen



meenemen: 
Zwemkledij
Extra kosten:
1,5 euro

Maandag 20 augustus: Ik kan wat jij niet kan
J: Maak je klaar voor een laddercompetitie. Je kent het wel, probeer 
zo ver mogelijk bovenaan de ladder te eindigen door de persoon van 
boven jou uit te dagen voor een bepaalde opdracht. In de namiddag 
spelen we disneystratego! O: Het is jagen op anderen, de vlag verde-
digen, sluipen en tactisch denken en samenwerken. Goed geraden, 
deze voormiddag is het tijd voor stratego! Omdat het de laatste week 
van het speelplein is, gaan we deze in met hét spel der speelpleinen. Wij voor-
zien de ladder, jullie het nodige lef, maak je klaar voor de laddercompetitie! 

Dinsdag 21 augustus: HMX got talent
J + O: Hemiksem heeft talent en daarom mogen jullie je kwaliteiten to-
nen in de enige echte HMX got talent show. Bereid jij een dansje voor 
of zing jij liever een liedje? Kan jij een speciaal kunstje? Vandaag kan 
én mag alles op het podium. Ben jij niet zo een podiumbeest? Wees 
gerust, niks moet, je kan ook gewoon genieten van de voorstelling. 
Als je speciale liedjes of attributen wil meenemen zorg er dan voor 
dat je naam er op staat! We steken nog een keertje de BBQ aan en 
voorzien het springkasteel om alle energie uit ons lijf te springen. 

Woensdag 22 augustus: Binnen de minuut 
J + O: Iedere woensdag staat de markt in Hemiksem. Hier kan je groen-
tjes, vlees, bloemen, snoepjes, hamburgers… kopen.Weet je wat je nog 
kan doen op de markt? Het enige echte marktspel spelen!  J + O: Geen 
uitdaging is jou teveel? Dan is het echt jouw moment op het speelplein. 
Je krijgt telkens 1 minuut om een opdracht te vervullen. Kan en durf jij dit 
aan? Start de klok, NU! 

Donderdag 23 augustus: circustalenten 
J + O: Vandaag is er een circuskoffer op het speelplein. We gaan leren 
jongleren, kunstjes met de diabolo of devilstick. Heb jij dit nog nooit ge-
daan of ben je net een ervaren circusartiest? Deze voormiddag mag 
iedereen zijn talenten tonen! Aan alle mooie liedjes komt een einde, ook 
aan dat van deze speelpleinzomer, maar niet zonder dat we deze na-
middag nog een laatste bezoekje brengen aan ons zwembad! 

Vrijdag 24 augustus: Stuntmannen
J + O: Vandaag is het echt de aller aller aller laatste dag op het speel-
plein. We gaan nog een laatste keer op uitstap met de bus. Deze keer 
begeven we ons richting Mechelen naar de Nekker. De Nekker is dé 
plek bij uitstek om heerlijk te ontspannen onszelf volledig uit te leven op 
de speeltuin, estafettes en spelletjes te spelen op het strand en als kers 
op de taart een bezoekje te brengen  aan de binnenspeeltuin. Geef de 
monitoren op het einde van de dag nog maar eens een dikke knuffel en 
hopelijk tot volgend jaar! 

Extra kosten:
10 euro 
 

Thema week 8: Talenten

meenemen: 
groentjes, 
brood,…  
voor bij de 
barbecue
Extra kosten:
3 euro 



Heb je nog vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op!
- Yves: 03 288 26 90 / yves@hemiksem.be
- Karolien : 03 288 26 91 / karolien@hemiksem.be

Lees zeker de afspraken op pagina 3 en 4 goed na! 

Registreer je online op:
 www.vrijetijdsdiensthemiksem.be 
En schrijf je in voor de Speelpleinwerking 2018 
vanaf dinsdag 8 mei 2018 vanaf 18u.

ZAPPOSDAGENSpeelplein-
werking

  Let op: in de week van 16 t.e.m. 20/07 is er enkel 
vooropvang voorzien vanaf 8u!




