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           Wat moet je weten!?

    De ZapposDagen
Voor de herfst- & kerstvakantie 2018 
kan je inschrijven en betalen vanaf 
maandag 8 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 2019. 
- 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 8 oktober kan je 
enkel inschrijven bij de vrijetijdsdienst 
in Niel 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. Betalen 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 worden 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 opgestuurd.
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 conflic-
ten hieromtrent willen vermijden.

• Waardevolle voorwerpen worden thuis gelaten of worden meegenomen 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 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 
monitoren, de andere 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 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 afspraken.
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HERFSTVAKANTIE 2018

Morgen is het Halloween dus we kunnen 
niet anders dan iets knutselen rond het 
thema Halloween. 

Het zal een griezelig, gek en verrassend 
knutselwerkje worden. Ben jij ook benieuwd 
wat we gaan maken? Kom dan zeker mee 
knutselen vandaag!

 

Leeftijd: 6 – 12 jaar

Maandag 29 oktober  Jump Univerz

Prijs: € 12,00 (drankje inbegre-
pen) 

Uren: 13.40u – 16.15u 

Adres: Boomsesteenweg 88, 
2627 Schelle

Vervoer: zelf naar Jump Univerz 
komen

Aantal deelnemers: 40

Jump Univerz is een gloednieuw  
trampolinepark te Schelle. 

Je kan er springen van trampoline naar tram-
poline, salto’s maken, springen over obsta-
kels, springen tegen de wanden aan, en nog 
zoveel meer … 

Leeftijd: 8 – 12 jaar

Prijs: € 6,00

Uren: 9.30u – 12.00u 

Vervoer: zelf naar de bib komen

Adres: Ivebica, Bibliotheek  
Heuvelstraat 111-117, 2620 Hemiksem

Meebrengen: flesje water, koek 
of fruit

Aantal deelnemers: 20 

I.S.M. Ivebica 

Dinsdag 30 oktober  Knutselen
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Vandaag een dag speciaal voor onze 
kleutertjes. Onze monitoren hebben een 
super plezante dag uitgewerkt rond het 
thema kabouters.   
Knutselen, spelen, luisteren en ontdekken: 
de sleutelwoorden voor een toffe Kleuterdag!
Let wel: de kindjes moeten zindelijk zijn en 
geen middagdutje meer nodig hebben, om 
te kunnen deelnemen.

Wil je zien hoe chocolade gemaakt wordt 
zodat 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-
mailden bezorg je ons voor de activiteit terug.

Leeftijd: 3 tot 6 jaar

Prijs: € 8,00

Uren:  9.00u – 16.00u

Adres: Depot Deluxe, Nijverheids-
straat 27, Hemiksem

Vervoer: zelf naar Depot Deluxe 
komen.

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

Aantal: 45

WOEnsdag 31 oktober: 
Kleuterdag

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

Maandag 29 oktober: 
bezoek chocoladetempel Côte d’Or

Prijs: € 10,00

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

Adres: : Brusselsesteenweg 450,
1500 Halle

Vervoer: met de bus

Aantal deelnemers: 45 



KERSTVAKANTIE 2018 - 2019 

In binnenspeeltuin Mega Speelstad vind je 
ongelooflijke grote klim- en klauterkooien 
met alle denkbare speeltoestellen ingewerkt.
Maar ook verschillende luchtkastelen, een 
paardenmolen, botsauto’s, een go-cartcircuit, 
verschillende draaimolens, een groot kas-
teel “Het leeuwenkamp”, 200 000 balletjes 
verdeeld over 3 reuze ballenbaden, spelcom-
puters, een schommelboot, hangbruggen, 
kinderdisco, railway, luna-loop, sky-dive, disco-
twister enz...

Ben jij een echte fan van theater? Dan is 
deze activiteit helemaal iets voor jou! We 
gaan namelijk naar het stuk ‘De plank’ van 
Froe Froe kijken. 

Een man van weinig woorden woont op het 
strand. Op een dag spoelt er een mooie dikke 
plank aan. Hij kan er dak van maken voor 
zijn hut of misschien een deur. Maar de plank 
spreekt!?De man, genaamd Gepetto, besluit 
een pop uit de plank te snijden. Hij zal ermee 
rondtrekken en wereldberoemd worden. Hij zal 
vader worden van een prachtige, flinke (hou-
ten) zoon! Hoop doet leven.

Leeftijd: 5 tot 14 jaar

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

Donderdag 3 januari  Mega Speelstad

Vrijdag 4 januari  Theater Froe Froe - De Plank

Prijs: € 10,00

Uren: Afspraak om 8.40u aan 
Sportpark Niel, om 8.50u aan 
Sportcomplex Scherpenstein in 
Schelle en om 9.00u aan Depot 
Deluxe in Hemiksem. We zijn terug 
rond 16.00u.

Adres: Mega Speelstad, Voetbal-
straat 16, 2275 Wechelterzande

Vervoer: met de bus

Meebrengen: lunchpakket en 
drank

Aantal deelnemers: 75 

Prijs: € 6,00

Uren: afspraak om 13u30 aan 
sportpark Niel, om 13u40 aan 
Sportcomplex Scherpenstein in 
Schelle en om 13u50 aan depot 
deluxe in Hemiksem. We zijn terug 
rond 16u45.  

Adres: De Studio, Maarschalk 
Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen

Vervoer: met de bus

Meebrengen: drankje en fruit of 
koek

Aantal deelnemers: 30

I.S.M. Ivebica
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online inschrijven (of langs komen in Niel) 
vanaf maandag 8 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. 




