


Heb je nog vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op met de Vrijetijdsdienst!
- Ellen: 03 288 26 92  
  Ellen.huysmans@hemiksem.be

Lees zeker alle afspraken goed na! 

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

ZAPPOSDSPORTWEKEN



Sportweken 2018
De zomervakantie 2018 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 2019.

Je kan inschrijven vanaf 8 mei  2018 
vanaf 18 uur. 
Je kan inschrijven tot de activiteiten 
volzet zijn. Op tijd zijn is dus de bood-
schap!

Online inschrijven

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-Bernardusabdij tijdens de 
openingsuren.

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

Bij activiteiten met een maximum aantal 
deelnemers krijgen de eerst betalende 
ingeschreven deelnemers voorrang. 
Indien het minimum aantal deelnemers 
niet wordt bereikt op 14juni, wordt deze 
activiteit afgelast. Ouders worden hier-
van verwittigd.

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

Voor meer informatie en inschrij-
vingen kan je terecht op de vrije-
tijdsdienst bij Ellen 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  SPORTWEKEN 2018

AQUAKAMP 
2-6 juli 2018  Leeftijd: 8 - 13 jaar (2010 - 2005)

Prijs: 75 EURO / week (INWONERS SCHELLE  OF HEMIKSEM) 
             85 EURO / week (NIET-INWONERS)

SPORTIEVE SPROOKJES (KLEUTERWEEK) 
16-20 Juli 2018  Leeftijd 3.5 - 6 jaar

Prijs: 65 euro / week  (INWONERS of schoolgaand SCHELLE  OF HEMIKSEM) 

Uren: 09.00u - 16.00u 
Opvang: 1 uur voor start activiteit tot 30 min. 
na einde activiteit
Locatie: Sporthal Hemiksem,  
Atletiekstraat, 2620 Hemiksem 

We gooien opblaasbare sportspelen in 
de strijd en zorgen voor heel wat crea-
tieve zwembadopdrachten. Wedstrijd-

bootjes en opblaasbare waterattracties 
zijn slechts een deel van het aanbod! 
Aangezien de kinderen niet de ganse 
dag kunnen vertoeven in het zwembad, 
zal dit afgewisseld worden met sport 
en spel. 

Voorwaarde: minstens 25m kunnen zwemmen!
Meebrengen: Voldoende drinken, lunchpakket, 
sportieve kledij en zwemkledij

Uren:  9u-16u 
Opvang:  1 uur voor en na de activiteit
Locatie: Depot Deluxe, polyvalente zaal 

Er was eens... een sprookjeskamp!
Speciaal voor de allerkleinsten or-
ganiseren we een sprookjesachtig 
kamp. We leven ons een hele week uit 
in Depot Deluxe met een boeiend en 

gevarieerd programma. Wil je graag 
eens een prinses zijn of liever een 
coole ridder. Tijdens dit kamp worden 
de kleuters volledig ondergedompeld 
in hun eigen droomwereld en kan het 
allemaal! 

Meebrengen: Voldoende drinken, sportieve kledij, 
lunchpakket



RUGBYKAMP
16 - 20 juli 2018  Leeftijd: 7 - 13 jaar (2011 - 2005)
Prijs: 65 EURO / week (INWONERS SCHELLE  OF HEMIKSEM) 
             75 EURO /  week (NIET-INWONERS)

OMNISPORTKAMP
20 - 24 augustus 2018  Leeftijd: 9 - 13 jaar (2009 - 2005)
Prijs: 65 EURO / week (INWONERS SCHELLE  OF HEMIKSEM) 
             75 EURO /  week (NIET-INWONERS)

Uren: 09.00u - 16.00u 
Opvang: 1 uur voor start activiteit tot 30 min. 
na einde activiteit
Locatie: Sportcomplex Scherpenstein, 
Parklaan 3, 2627 Schelle en K. Schelle Sport, 
Kapelstraat 140, 2627 Schelle
Tackles waar je complimenten voor 
ontvangt? Een staande ovatie voor de 
verliezende ploeg?  Dit kan niet anders 
dan over rugby gaan. Wil je graag 

kennismaken met de fairste sport ter 
wereld? 
Dan is dit rugbykamp ideaal. Er komt 
ook iemand van langs van de nati-
onale ploeg en er vallen tickets te 
innen van een wedstrijd van de Zwarte 
Duivels!Rugby zal worden afgewisseld 
met sport en spel.

Meebrengen: Voldoende drinken, lunchpakket, 
sportieve kledij

Opvang: 1 uur voor start activiteit tot 30 min. 
na einde activiteit
Locatie: Sportcomplex Scherpenstein, 
Parklaan 3,2627 Schelle

Een week vol verschillende sportactivi-
teiten! Afgestudeerde sportleerkrach-
ten leren je allerlei technieken en de 
wedstrijdregels van voetbal, basketbal, 

badminton, handbal, hockey, badmin-
ton,...
Ook grote spelen staan op het pro-
gramma zoals het postenspel ‘Haal 
alles uit de kast’, het grote omnispel, 
dobbelspel,... Leuker kan niet!

Meebrengen: Voldoende drinken, lunchpakket, 
sportieve kledij




