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Wat moet je weten!?
Voor de krokus- en paasvakantie 2019 kan je inschrijven en betalen vanaf 
dinsdag 5 februari, 18.00u.

- Kinderen moeten in Hemiksem, Schelle of Niel wonen of naar school gaan. Uit-
zonderingen kunnen toegestaan worden door de organisatie na overleg. 
- Een reservatie is pas definitief na betaling, deze moet binnen de 5 dagen na 
inschrijving gebeuren. Wanneer niet (tijdig) betaald wordt, zal je reservatie gean-
nuleerd worden. Indien je niet aan een activiteit kan deelnemen, kunnen wij het 
inschrijvingsgeld enkel terugbetalen als de vrijgekomen plaats door een ander 
kind kan worden ingevuld. Mits inhouding van 25% administratieve kosten. Bij af-
wezigheid omwille van ziekte wordt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald 
op vertoon van een doktersattest. Dit attest moet ten laatste 7 dagen na de activi-
teit je vrijetijdsdienst hebben bereikt (via mail of in de brievenbus).
- Per activiteit waaraan je kind deelneemt, krijg je een belastingsattest. Dit kan je 
inbrengen op je belastingaangifte in 2020. Dit attest wordt je automatisch toe-
gestuurd.

Online inschrijven
Ga naar www.hemiksem.be of www.schelle.be of www.niel.be waar je de link 
vindt 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 altijd 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 dinsdag 5 februari 
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 zo dus meer kans 
hebt op een plaatsje!
Het aantal plaatsen per dag is beperkt, niet te lang wachten met inschrijven is dus 
de boodschap.

   Hou je klaar want hier zijn we weer met de

 Zapposdagen
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 Hebt u nog vragen?

Hemiksem
Voor meer informatie kan je in Hemiksem terecht bij Karolien op de vrijetijds-
dienst in het  Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1, tel. 03 288 26 93 
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 Sabrina of Nicole op de 
vrijetijdsdienst 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 Lies op de vrijetijdsdienst in de  
landbouwstraat 145, tel. 03 451 11 87 of lies.wachters@niel.be.

ma. t.e.m. vr. van 9.00u tot 12.00u

        www.niel.be

       
 
                  



Krokusvakantie 2019
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Maandag 4 maart 2019: 
Schaatsen Antarctica

We gaan onze schaatsen bovenhalen om rondjes te 
draaien op het ijs. 

De temperaturen in ijsstadion Antarctica zijn steeds  
onder nul. Daar kun je in de beste omstandigheden de 
olympisch schaatskampioen in jezelf naar boven laten ko-
men. Ga gerust voor goud! Trek warme kleren aan en ver-
geet je handschoenen niet. Als je nog een paar schaatsen 
thuis hebt liggen, breng deze dan zeker mee.

Woensdag 6 maart 2019: 
Kids-party 

Nog te jong om te gaan feesten op een echte fuif? 
Geen probleem, we vliegen er vandaag stevig in met 
een echte Rave-party.

De ‘Rave Party’ is een dikke vette fuif met knal goeie muziek. 
Denk Michael Jackson én Katy Perry. Naar ‘t schijnt zijn de 
eighties weer keihard in. Overigens, ook niet onbelangrijk: je 
kan naast tanzen tanzen tanzen nog  keiveeeeeel andere din-
gen doen. Zoals slijm maken en tattoos laten zetten en een 
alcohol vrije cocktail maken. Wat je nog kan doen: is zot doen 
met je vrienden!

Leeftijd: 9 t.e.m. 12 jaar
 
Prijs: € 10 

Uren: 14.00u – 18.00u
 
Vervoer: zelf naar Jeugd-
huis Jokot komen.

Adres: Jeugdhuis Jokot, 
Landbouwstraat 145 
2845 Niel

Meebrengen: Centjes voor 
extra consumpties ( € 0,50 
per consumptie) 

Aantal deelnemers: 
60 kinderen

Leeftijd: 6 t.e.m. 12 jaar
 
Prijs: € 4,50 
(+ € 3,00 huur schaatsen) 

Uren: 9.30u – 12.00u
 
Vervoer: zelf naar de 
schaatsbaan komen.

Adres: IJsstadion Antarctica 
Moerelei 119 - 121, Wilrijk

Meebrengen: koek en sap,
ijsschaatsen of ID kaart voor 
huur van de ijsschaatsen. 
Handschoenen verplicht!

Aantal deelnemers: 
45 kinderen
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Donderdag 7 maart 2019: 
Train World 

Train World is een unieke spoorervaring die je 
van de allereerste stoomlocomotieven tot de 
hogesnelheidstreinen brengt! 

Laat je verrassen door de wondere wereld van het spoor-
weguniversum terwijl je door een adembenemend land-
schap wandelt. Droom weg bij de legendarische locomo-
tieven of de grandeur van de koninklijke rijtuigen en neem 
plaats in de stuurcabine van een locomotief. 

Leeftijd: 6 – 12 jaar 

Prijs: € 10 

Uren: 10.05u station Niel, 
10.10u station Schelle, 
10.15u station Hemiksem. 
Zorg dat je op tijd bent, 
de trein wacht niet! We zijn 
terug rond 17.00u. 

Vervoer: met de trein 

Adres: Pr. Elisabethplein 5, 
1030 Brussel

Meebrengen: lunch, drinken 
en 4-uurtje 

Aantal deelnemers: 
40 kinderen

Paasvakantie  2019

Maandag 8 april 2019: 
Safaripark Monde Sauvage 

We trekken de paasvakantie op gang met een uitstap naar 
Safaripark Monde Sauvage in Aywaille. 

Kom mee de giraffes, olifanten, nijlpaarden, neushoorns, 
zebra’s, gnoes en nog veel meer soorten ontdekken  
tijdens een Afrikaanse safari. Of breng een bezoek aan de 
Zuid-Amerikaanse zone met volières, de Jungle Dome en 
zijn Mayatempel. We gaan ook op zoek naar de grote roof-
dieren en de beren, bewonderen het Noord-Amerikaanse 
woud, het apen- en lemureneiland, het bos van de uilen, 
de struisvogelruimte en nog meer verrassingen.

Leeftijd: 6 t.e.m. 12 jaar
  
Prijs: € 25

Uren: vertrek om 7.50u aan 
sportcomplex A. Wyn in 
Niel, om 8.00u aan Sport-
complex Scherpenstein in 
Schelle en om 8.10u aan 
Depot Deluxe in Hemiksem. 
We zijn terug rond 17.30u.

Vervoer: met de bus

Adres: Le Monde Sauvage
Fange de Deigné 3, 4920 
Aywaille

Meebrengen: 10-uurtje, 
lunch, drinken en 4-uurtje. 
Doe aangepaste kledij 
aan en voorzie zeker een 
regenjas!

Aantal deelnemers: 
45 kinderen
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Woensdag 10 april 2019:  
Workshop ‘Picwasco en Van Eik’

We gaan op zoek naar de gestolen panelen van 
het Lam Gods en leren aan de hand van creatieve 
opdrachten meer over Picasso en Van Eyck. 

We maken zelf onze eigen wasco’s en verf met een eitje. 
Tenslotte ontwerpen en schilderen we onze eigen drieluik! 

Leeftijd & uren:  
(vm) 9.00u-12.00u.: 
6 - 10jaar 
(nm) 13.30u-16.30u: 
8 - 12jaar      

Prijs: € 8 

Vervoer: zelf naar Depot 
Deluxe komen                     

Adres: Depot Deluxe, 
Nijverheidsstraat 27, 
Hemiksem    
    
Meebrengen: drinken en 
10-uurtje of 4-uurtje 

Aantal deelnemers: 
VM: 15 kinderen
NM: 15 kinderen

Dinsdag 9 april 2019: 
Op stap met Suske en Wiske in 
Antwerpen

Ken jij iemand die de strips van Suske en Wiske niet 
kent? Wij ook niet. Vandaag gaan we met deze twee 
helden op stap in Antwerpen. 

Aan de hand van de strips ontdekken we een stukje oud 
Antwerpen en onderweg krijgen we ook nog eens leuke 
opdrachtjes te doen. 

Leeftijd: 8 t.e.m. 12 jaar
 
Prijs: € 13 

Uren: 9u20 aan de aanleg-
steiger van de waterbus in 
Hemiksem. Zorg dat je op 
tijd ben, de waterbus wacht 
niet! We zijn terug rond 
13u30. 
 
Vervoer: met de waterbus

Adres: De steiger van de  
waterbus in Hemiksem be-
vindt zich op het einde van 
de Callebeekstraat

Meebrengen: 10-uurtje, 
lunch en drinken. 

Aantal deelnemers: 
15 kinderen
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Woensdag 10 april 2019: 
Kleuterdag 

Knutselen, spelen, luisteren en ontdekken: de 
sleutelwoorden voor een toffe Kleuterdag! 

Opmerking: De kindjes moeten zindelijk zijn en geen 
middagdutje meer nodig hebben om te kunnen deel-
nemen. 

Leeftijd: 3 - 6 jaar 

Prijs: € 8 

Uren: 9.00u - 16.00u 

Vervoer: zelf naar Depot 
Deluxe komen  
                   
Adres: Depot Deluxe, 
Nijverheidsstraat 27, 
Hemiksem        

Meebrengen: 10-uurtje, 
lunch, drinken en 4-uurtje, 
reservekledij 

Aantal deelnemers: 
45 kinderen

Donderdag 11 april 2019: 
Hoge Rielen 

We trekken naar de Hoge Rielen in Kasterlee voor een 
dag vol avontuur!  

Om te beginnen staat er een survival-workshop op het 
programma. Vuur maken, een kamp bouwen en je plan 
leren trekken in de natuur. Daarnaast kan je kiezen uit een 
workshop betongieten of natuur op je bord  
Betongieten: Bepaal de juiste verhoudingen van de 
grondstoffen en meng ze tot beton. De resultaten van je 
harde werk krijgen nadien een plaats op het domein.  
Natuur op je bord: We nemen je mee op een wild 
keukenavontuur. Voor de ingrediënten trekken we het bos 
in. We zoeken en plukken eetbare kruiden en maken zelf 
een heerlijk viergangenmenu. 

Leeftijd: : 6 - 12 jaar 
(betongieten vanaf 9 jaar) 

Prijs: € 17 

Uren: : vertrek om 8.00u 
aan sportcomplex A. Wyn in 
Niel, om 8.10u aan Sport-
complex Scherpenstein in 
Schelle en om 8.20u aan 
Depot Deluxe in Hemiksem. 
We zijn terug rond 17.00u.

Vervoer: met de bus                     

Adres: de Hoge Rielen, 
Molenstraat 62, 2460 
Kasterlee        

Meebrengen: 10-uurtje, 
lunch, drinken en 4-uurtje. 
Doe kledij aan die tegen 
een stootje kan! 

Aantal deelnemers: 
44 (22 per optie)  kinderen
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Vrijdag 12 april 2019: 
Kookworkshop

Vandaag bereiden we zelf een driegangen menu en 
dekken de tafels zoals in een echt restaurant. 

Een receptie met chique hapjes en drankjes voor we aan 
tafel gaan en ook de bediening mag niet ontbreken. 
Breng je schort mee en zet je kookmuts op! We gaan er 
een super lekkere dag van maken.

Leeftijd: 9 t.e.m. 14 jaar
 
Prijs: € 10 

Uren: 9.00u – 16.00u
 
Vervoer: Zelf naar 
Den Biezerd komen

Adres: Technisch Atheneum 
Den Biezerd
Wirixstraat 56
2845 Niel 

Meebrengen: eten en 
drinken inbegrepen

Extra: allergieën meedelen

Aantal deelnemers: 
30 kinderen

Maandag 15 april 2019: 
Naar de boerderij 

Het Ollemanshoekje is een fijne boerderij in Herselt. 
Ga jij mee op bezoek? 

De boer en boerin wachten ons op met chocomelk en 
een wafel. Dan hebben we meteen genoeg energie om 
de diertjes te gaan bekijken, knuffelen, eten geven,… 

We houden nog wat energie over want we mogen ons 
ook gaan uitleven in de stro-speelschuur, met de spel-
letjes, de zandbakken, fietsjes, op de speelberg,… Moe 
maar voldaan keren we ‘s avonds terug naar huis! 

Leeftijd: 5 t.e.m. 9 jaar 
Prijs: € 20 (wafel + choco-
melk inbegrepen) 
Uren: vertrek om 8.40u aan 
sportcomplex A. Wyn in Niel, 
om 8.50u aan Sportcomplex 
Scherpenstein in Schelle en 
om 9.00u aan Depot Deluxe 
in Hemiksem. We zijn terug 
rond 16.00u. 
Vervoer: met de bus                    
Adres: Het Ollemanshoekje, 
Westerlosesteenweg 82A, 
Herselt        
Meebrengen: : lunch (in een 
brooddoos, geen zilverpa-
pier), drinkbus (mag je heel 
de dag bijvullen) en 4-uurtje. 
Doe kledij aan die tegen 
een stootje kan! Laarzen bij 
regenweer zijn een goed 
idee. Eventueel oud brood. 
Aantal deelnemers: 
45 kinderen
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Dinsdag 16 april 2019: 
Kleuter Tearoom 

Woensdag 17 april 2019: 
Uitstap naar zee

Leeftijd:  3 t.e.m. 6 jaar
 
Prijs: € 6 

Uren: 13.00u – 17.00u
 
Vervoer: zelf naar TTC Rupel 
komen.

Adres: TTC Rupel,  
Sint-Hubertusschool
Sint Hubertusplein 27-29
Niel

Extra: Allergieën meedelen, 
ouders en grootouders 
welkom vanaf 16u

Aantal deelnemers: 
30 kinderen

Vandaag bent u welkom in onze Mini-tearoom.

We gaan koekjes bakken en versieren, servetten vouwen, 
onderleggers kleuren, bloemetjes maken en vaasjes versie-
ren zodat onze tearoom er heel gezellig uitziet als mama en 
papa of oma en opa een thee of koffie komen drinken met 
een zelfgemaakt koekje van jullie kleine kapoen! Deuren 
open van 16u00 tot 17u00. Consumpties aan € 1,00.

We trekken vandaag naar het strand voor een dag vol 
actie en avontuur. 

De gediplomeerde instructeurs van Surfers Paradise 
laten ons kennis maken met tal van uitdagende water- en 
strandsporten zoals golfsurfen, stand up paddleboarden, 
powerkiten, windsurfen, skateboarden, boogieboarden, 
skimboarden, kajaken, raften, beachvolleybal, beachbal, 
beachvoetballen, beachbasebal, Kubb, petanque, slack-
line, en trampoline springen.
Als je over een eigen wetsuit beschikt, mag je die zeker 
meebrengen. Anders krijg je er uiteraard eentje ter plaatse.

Leeftijd: 10 t.e.m. 16 jaar
Prijs: € 26
Uren: Vertrek om 7.40u aan 
sportcomplex A.Wyn in Niel, 
om 7.50u aan Sportcomplex 
Scherpenstein in Schelle en 
om 8.00u aan Depot Deluxe 
in Hemiksem. We zijn terug 
rond 18.00u.
Vervoer: met de bus
Adres: Surfers Paradise, 
Zeedijk-Het Zoute t.h.v. Ap-
pelzakstraat, 8300 Knokke-
Heist

Meebrengen: sportieve kle-
dij aangepast aan alle mo-
gelijke Belgische weersom-
standigheden, handdoek, 
zonnecrème, bad- en/of 
strandkledij, sportschoenen. 
Eventueel je eigen wetsuit. 
10-uurtje, lunch, drinken en 
4-uurtje.

Aantal deelnemers:  
45 kinderen
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Donderdag 18 april 2019: 
Bellewaerde 

Bellewaerde is een dag vol plezier, avontuur en 
spectaculaire ontdekkingen in een overweldigende 
natuur. 

Sensationele attracties die ons doen daveren van plezier, 
exotische dieren, overweldigende natuur en nog veel 
meer! 

Leeftijd: 6 t.e.m. 16 jaar

Prijs: € 27

Uren: vertrek om 8.20u aan 
sportcomplex A. Wyn in Niel, 
om 8.30u aan Sportcomplex 
Scherpenstein in Schelle en 
om 8.40u aan Depot Deluxe 
in Hemiksem. We zijn terug 
rond 16.00u.

Vervoer: met de bus

Adres: Bellewaerde, 
Meenseweg 497, Ieper        

Meebrengen: 10-uurtje, 
lunch, drinken en 4-uurtje.  

Aantal deelnemers: 
75 kinderen

Vrijdag 19 april 2019:  
Dansworkshop 

Kom jij mee dansen? Een spetterende workshop waar 
iedereen kan meedoen. 

Alle danspasjes worden in aangepast tempo voorgedaan 
en ingeoefend. Dat hoeft zeker niet moeilijk te zijn want 
we delen jullie in verschillende groepen volgens leeftijd 
en eventuele ervaring! Op het einde van de dag laten we 
aan onze ouders het beste van onszelf zien. Dat wordt 
een enorm feest! 

Leeftijd: 6 t.e.m. 14 jaar
 
Prijs: € 8

Uren: 9.00u – 16.00u  

Vervoer: zelf naar de De 
Klim komen

Adres: Turnzaal Gemeen-
telijke basisschool De Klim, 
Provinciale steenweg 100, 
2627 Schelle

Meebrengen: danskledij, 
10-uurtje, lunch, drinken en 
4-uurtje

Aantal deelnemers: 
45 kinderen



     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 opge-
geven 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 
je inschrijving(en) online opvolgen en 
nakijken of je reeds betaalde of niet.

Je krijgt dan ook alle info en fiscale attes-
ten via mail opgestuurd, handig!

Opgelet! 

Inschrijven per e-mail of telefoon is niet 
meer 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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Vrijdag 19 april 2019: 
Zappos @ the movies  

Leeftijd:  4 t.e.m. 12 jaar
 
Prijs: € 3

Uren: 14.00u - 16.30u 
 
Vervoer: zelf naar de 
bibliotheek in Hemiksem 
komen

Adres: Bibliotheek Hemik-
sem, Heuvelstraat 111-117, 
Hemiksem   

Aantal deelnemers: 
30 per film Na zo’n goed gevulde paasvakantie, mogen we onderuit 

zakken en tot rust komen bij een filmpje. 

Eerst maken we onze eigen popcorn, kiezen een bijpas-
send drankje en zetten ons dan goed voor één van de 
films van onze zappos-cinema. Op het programma staan 
‘De kleine prins’ en ‘Pieter Konijn’. Laat ons maar weten 
welke film jij kiest!  



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 toegelaten wordt, 
schrijf daarom op tijd in.
•  Indien een kind  niet aan een activiteit kan 
deelnemen, kunnen wij het inschrijvings-
geld enkel terugbetalen als de vrijgekomen 
plaats door een ander kind kan worden 
ingevuld. Mits inhouding van 25% admini-
stratieve kosten. Bij afwezigheid omwille van 
ziekte wordt het volledige inschrijvingsgeld 
terugbetaald op vertoon van een dokters-
attest. Dit attest moet ten laatste 7 dagen 
na de activiteit je vrijetijdsdienst hebben 
bereikt (via mail of in de brievenbus).
• 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 
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 meegenomen op eigen 
verantwoordelijkheid.

• De kinderen dragen kledij die 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 die geen toestem-
ming geven aan de medewerkers om foto’s 
te nemen van hun kinderen - dit om  te 
gebruiken voor publicaties en sociale media 
-  kunnen dit laten weten.
• Door in te schrijven verklaren de ouders of 
de voogd zich akkoord met deze afspraken.

 

Contact
Hemiksem: tel. 03 288 26 93 of karolien@hemiksem.be. 
         www.hemiksem.be

Schelle: tel. 03 870 35 21 of vrijetijd@schelle.be  
        www.schelle.be    

Niel: tel. 03 451 11 87 of lies.wachters@niel.be
        www.niel.be

       
 
                  


