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VRAGEN?
Heb je na het lezen van dit boekje nog vragen of opmerkingen? 
Neem dan gerust contact op!

Speelkriebels: 
Vrijetijdsdienst: 03 288 26 93 / vakantiekriebels@hemiksem.be

Beweegkriebels: 
Vrijetijdsdienst:  03 288 26 92 / vakantiekriebels@hemiksem.be

Kleuterkriebels: 
- Kleuterkamp: 
Vrijetijdsdienst:  03 288 26 92 /vakantiekriebels@hemiksem.be
- ‘t Merelhofke:  
03 288 27 61 / bkomerelhofke@hemiksem.be

REGISTREER JE ONLINE:
Ga naar www.vrijetijdsdiensthemiksem.be en schrijf je in voor de 
Speelkriebels (speelpleinwerking 2019), Beweegkriebels (sportkampen) 
en Kleuterkamp vanaf dinsdag 26 maart, 18u.

LET OP: 
In de week van 15/07 t.e.m. 19/07 is er geen kleuteropvang in 
‘t Merelhofke, er is dan wel een kleuterkamp. Op het speelplein is er die 
week enkel vooropvang voorzien vanaf 8u.

Het belooft weer een spetterende zomer te worden vol speel- en sportple-
zier. Maak kennis met de Speelkriebels, Beweegkriebels en Kleuterkriebels. 
Zoals steeds hebben we weer een supertof programma in elkaar gepuzzeld. 
Markeer dinsdag 26 maart in je agenda want vanaf 18 uur gaan de inschrij-
vingen voor de zomeractiviteiten van start!  

Hou je klaar voor een zomer vol spel- en sportplezier 

VAKANTIEKRIEBELS
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Wat moet je weten over de 
speelkriebels?
Voor kinderen van Hemiksem van het eer-
ste tot en met het zesde leerjaar.
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 weekprogramma.
Let op: ook dit moet betaald worden bij 
inschrijving en kan eveneens niet gerecu-
pereerd worden bij afwezigheid van de 
deelnemer(s). Je krijgt voor het verblijf 
een belastingsattest zodat je dit kan in-
brengen op je belastingaangifte in 2020. 
Ook dit jaar zullen er activiteiten zijn voor 
de jongsten en activiteiten voor de al wat 
ouderen. 
De inschrijvingen starten op dinsdag 26 
maart (vanaf 18.00u.) en kan tot 5 werkda-

gen voor de start van de activiteit als deze 
nog niet volzet is.
Online inschrijven is de boodschap!
Ga naar www.hemiksem.be en op de 
vrijetijdspagina vindt u de link om online 
in te schrijven. Na inschrijving krijg je een 
mail met de betalingsgegevens. Vermeld 
bij de storting het referentienummer dat 
je via mail ontvangt. Na betaling krijg je 
een bevestigingsmail.
Je kan ook nog komen inschrijven en be-
talen bij de vrijetijdsdienst in de Sint-Ber-
nardusabdij tijdens de openingsuren van 
de vrijetijdsdienst.
We raden iedereen aan om zoveel moge-
lijk online in te schrijven zodat je steeds 
alles zelf van thuis kan opvolgen. Het aan-
tal plaatsen per dag is beperkt, dus niet 
wachten tot de laatste dag.

Speelkriebels
De speelpleinwerking van Hemiksem krijgt deze zomer een nieuwe naam. 
Je kan vanaf nu terecht bij de Speelkriebels voor de leukste speelweken.

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht bij de vrijetijdsdienst 
in het Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1, tel. 03 288 26 93 of  
vakantiekriebels@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.
Opgelet: in juli en augustus kan je ons in Depot Deluxe vinden.
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WOENSDAG: 
Net als vorig jaar kan je ook dit jaar inschrijven voor een halve dag op woens-
dag. U kan uw kind dan op woensdag 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. 

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

SPECIFIEKE AANDACHT NODIG:
Heeft je kind specifieke aandacht nodig? Laat het ons weten via het informa-
tieformulier dat we je na inschrijving bezorgen. Ouders hebben een meldings-
plicht.  Als je twijfelt of je kind, omwille van mentale of fysieke beperkingen, kan 
deelnemen aan de Speelkriebels kan je ons steeds op voorhand contacteren. 
We bekijken dan samen de specifieke noden van je kind en of we hier aan kun-
nen tegemoet komen. 
De Speelkriebels willen in de eerste plaats een speelfunctie aanbieden aan de 
kinderen. Andere functies zoals de zorgfunctie kunnen slechts ingevuld worden 
afhankelijk van de draagkracht van de begeleidingsploeg. Voor meer informa-
tie, zie blz. 14

SCHORSING:
Wanneer de deelnemers van het speelplein meermaals storend gedrag verto-
nen, zowel verbaal als fysiek, kan de coördinator in overleg met de Algemeen 
Directeur van de gemeente Hemiksem een schorsing van de deelnemer voor 
een bepaalde periode uitspreken.

LET OP: 
In de week van 15/07 t.e.m. 19/07 is er enkel vooropvang voorzien vanaf 8u.
Meer info over voor- en naopvang , zie blz. 14. 

ECO:
Tussen de middag wordt er niet naar huis gegaan. De kinderen brengen zelf 
een gezond lunchpakket en drank mee. We proberen de afvalberg te verklei-
nen: thumbs up voor het gebruik voor brooddozen en drinkenbussen. Het 
gebruik van glazen flessen is verboden. Er is heel de dag gratis kraantjeswater 
voorzien.

Goed om weten



SPEELKRIEBELS

De eerste speelweek op het speel-
plein wordt razend spannend! Er is 
een misdaad gebeurd en wij moeten 
deze oplossen. 

We scholen onszelf om tot rasechte de-
tectives en  gaan op zoek naar de dader. 
Zijn jullie klaar voor een super spannend  
avontuur? Kom dan samen met onze de-
tectives achterhalen wat er is gebeurd en 
wie het heeft gedaan. 

Deze week gaan we hints ontrafelen,       
sporen zoeken, verdachten ondervragen 
en nog veel meer. Haal de speurneus in 
jezelf naar boven!

Extra:
DINSDAG 2 JULI: DETECTIVE-WORKSHOP  
In het kasteel ‘Van Saeftinghe’ gebeuren erg vreemde dingen. Recent werd een 
vrouw in een kasteel vermoord. De politie zit met de handen in het haar en heeft de 
hulp ingeroepen van het ‘Geheime Verbond’. Jullie dus…

Extra kost: € 7

DONDERDAG 4 JULI: UITSTAP NAAR HET MAS
We trekken met de waterbus naar het Museum aan de Stroom in Antwerpen. Daar 
gaan we op zoek naar bijzondere dieren uit Midden- en Zuid-Amerika. Daarna laten 
we onze fantasie de vrije loop en ontwerpen ons eigen fantasiedier.

Extra kost: € 6

VRIJDAG 5 JULI: SPEELKRIEBELSCINEMA
Op vrijdag zetten we de deuren van onze Speelkriebelscinema open. Wie zin heeft kan 
zich dan in de kussens nestelen voor een echte Disney-klassieker: De Speurneuzen.

Speelweek: 01/07 - 05/07
      SPEURNEUZEN
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SPEELKRIEBELS

Het enige echte speelkriebels-circus zet zijn tenten op voor een hele week vol circus-
fratsen. 

Leeuwentemmers, vuurspuwers, koorddansers en goochelaars, clowns en jongleurs in 
spé… de speelkriebels zijn deze week the place to be! We leven ons een hele week uit met 
circusmateriaal.

Extra:
DINSDAG 9 JULI: 
CIRCUS-WORKSHOP
Onze monitoren zijn geweldig, maar echte cir-
cusartiesten zijn het helaas niet. Daarom roepen 
we vandaag de hulp in van El Circo Fiasco, om 
jullie de nieuwste en coolste tips en tricks bij te 
brengen. We leren jongleren met ballen, ringen 
of kegels, gaan met flowersticks, diabolo’s, 
chinese borden en nog veel meer aan de slag. 
Waag jij je aan de eenwieler of loopbal? Na 
deze workshop kan jij je eigen kunsten vertonen.

Extra kost: € 4 

DONDERDAG 11 JULI: 
BEZOEKJE AAN HET ACROBAT 
FESTIVAL OP DE ABDIJWEIDE
Zelf circus spelen is uiteraard ook al fantastisch, 
maar wat nog veel geweldiger is, is het Acrobat 
Festival dat deze week zijn tenten opstelt op 
onze abdijweide. Het Acrobat Festival draait 
rond acrobatie en andere circustechnieken. 
Daar moeten we dus zeker eens een kijkje gaan 
nemen. Misschien doe jij wel inspiratie op voor 
je volgende act?

VRIJDAG 12 JULI: HOT-DOGS
Kom jij ook smullen?

Speelweek: 08/07 - 12/07
      CIRCUSFRATSEN
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SPEELKRIEBELS

Houd je vast want deze week zit boordevol actie en avontuur! We gaan crossen door 
de bossen, speuren naar schatten en nog meer actiefs. 

We trekken naar Bobbejaanland voor een dag vol kriebels in de buik en wind in de haren. 
Maar ook op het speelplein kan je terecht voor razend spannende actie: de Hongerige 
Spelen landen op ons terrein. Durf jij de uitdaging aan?!

Extra:
DINSDAG 16 JULI: BOBBEJAANLAND
Go wild op de Typhoon, verwissel boven met onder in de Sledge Hammer of draai 
helemaal dol in de Naga Bay! Let op: om volop van deze dag te kunnen genieten, 
zijn we deze dag uitzonderlijk pas om 17u30 terug aan Depot Deluxe.

Extra kost: € 26

DONDERDAG 18 JULI: HONGERIGE SPELEN
In kleine teams nemen we het tegen elkaar op tijdens spelen zoals laser shooten, 
boogschieten, gladiatorspelen, zakspringen, touw trekken en nog veel meer… Laat 
het beste team winnen!

Extra kost: € 10,5

VRIJDAG 19 JULI: SCHATTENZOEKTOCHT
We hebben jullie hulp nodig.

Speelweek: 15/07 - 19/07
      ACTIE & AVONTUUR
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SPEELKRIEBELS

Ben jij een uitvinder in spé? Of eerder een ontdekker van nieuwe diersoorten? 
Dit wordt een week vol borrelende brouwseltjes, stomende toestellen en raketpret. We val-
len van de ene verbazing in de andere bij het zien van al dat wonderlijks. Uiteraard blijft het 
niet bij kijken alleen, we steken ook zelf de handen uit de mouwen, de veiligheidsbril op 
onze neus en… experimenteren maar!

Extra:
DINSDAG 23 JULI: DE PROEFMOBIEL  
De proefmobiel houdt halt aan de Speelkriebels. Met behulp van dagdagelijkse en 
minder dagdagelijkse voorwerpen worden een aantal wetenschappelijke principes 
gedemonstreerd. Verbazing alom! Laat jullie verbeelding prikkelen maar ga ook 
vooral zelf aan de slag.
Extra kost: € 2

WOENSDAG 24 JULI: HET EXPERIMENT
We gaan nog wat verder experimenteren en allerlei leuke proefjes uitvoeren. 

DONDERDAG 25 JULI: TECHNOPOLIS
Deze uitstap naar Technopolis wordt sowieso te kort. Zet een vliegtuig aan de grond, 
fiets op een kabel, maak kennis met de robot, doe een dutje op een spijkerbed, sta 
in een reuzezeepbel, scratch als een echte DJ, zing door de voice transformers of 
waag je aan een virtueel rondje parapente vliegen. 
Extra kost: € 17,5

VRIJDAG 26 JULI: PARTY-TIME 
We shaken de benen van onder ons lijf…

Speelweek: 22/07 - 26/07
      WETENSCHAP EN ZO
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SPEELKRIEBELS

Alles in thema van kings & queens deze week. Denk: ridders, jonkvrouwen, prinsen 
en prinsessen, donkere burchten en fraaie kastelen, tornooien, draken en de meest 
fantastische legendes. 
Houd jij van avontuur, uitdaging en heldhaftige momenten? Dan is deze week absoluut iets 
voor jou!

Extra:
DINSDAG 30 JULI: SPRINGKASTELENFESTIVAL  
Spring maar al een gat in de lucht! Vandaag kan je helemaal los gaan op de spring-
kastelen die we speciaal voor jullie opzetten. Spring jij hoger dan je beste vriend? Of 
geraak jij sneller dan de anderen over het hindernissenparcours…? Kom maar testen!
Extra kost: € 1

DONDERDAG 1 AUGUSTUS: DE BETOVERING
We trekken naar de rand van Brussel waar zich een magisch woud bevindt. Meteen 
bij aankomst worden we verwelkomd door een knappe prins die ons een kaart en 
rugzak met materiaal in de handen duwt. Klaar voor het avontuur! We ontmoeten 
onderweg tovenaars, prinsessen, heksen, goochelaars en ridders. Hopelijk brengen 
we deze queeste tot een goed einde…
Extra kost: € 15

VRIJDAG 2 AUGUSTUS: KNUTSELPRET
Vandaag toveren we onszelf om tot echte ridders, jonkvrouwen, prinsen, prinsessen, 
koningen en koningen. Knutselpret verzekerd!

Speelweek: 29/07 - 02/08
      KINGS & QUEENS
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SPEELKRIEBELS

Asterix en Obelix, Donald 
Duck, Kuifje, Suske en Wiske, 
Lucky Luke, De Smurfen,… Ze 
komen deze week allemaal aan 
bod. 

We duiken natuurlijk niet een hele 
week met onze neus in de boe-
ken maar treden in de voetsporen 
van onze favoriete striphelden. 
Op zoek naar grote avonturen 
en spannende expedities met de 
hulp van de tofste striphelden.

Extra:
DINSDAG 6 AUGUSTUS: COMIC STATION
We stappen op de trein richting Comic Station. Neem een kijkje in het laboratorium 
van professor Barabas. maak het gezellig in de stamkroeg van Cesar, de vader van 
Urbanus. Help de smurfen bij het organiseren van een groot feest. Waan je een 
echte Cowboy wanneer je wordt aangevallen door de Daltons. Stap met Jommeke 
in de vliegende bol. Ga in volle vaart door de langste indoor glijbaan ter wereld. En. 
Veel. Meer.
Extra kost: € 15

DONDERDAG 8 AUGUSTUS: SUSKE EN WISKE-KINDERMUSEUM
Het Suske en Wiske-Kindermuseum heeft er net een hele verbouwing op zitten en 
steekt volledig in een nieuw jasje. Dat moeten wij dus eens gaan uitchecken!

Extra kost: € 10,5

VRIJDAG 9 AUGUSTUS: SMURFENTAART 
Zetten we onze koksmutsen op: we bakken smurfentaart.

Speelweek: 05/08 - 09/08      
     STRIPHELDEN
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SPEELKRIEBELS

Kunst met een grote K! We toveren het 
speelplein om tot een heus atelier: Galerij 
Speelkriebels opent zijn deuren! 

Zin om je creatief te komen uitleven? Kunste-
naars, maar ook minder kunstzinnige zieltjes 
zijn deze week meer dan welkom om te expe-
rimenteren tijdens de kleurrijkste spelletjes. 

Extra:
MAANDAG 12 AUGUSTUS: ZAND-
TEKENEN  
Dit heb je vast nog nooit gedaan! We 
gaan een gigantisch kunstwerk maken 
met zand. Kom samen met professionele 
zandkunstenaars werken aan één groot 
kunstwerk. Of laat je fantasie de vrije loop 
en maak je eigen werkje. 
Extra kost: € 6

DINSDAG 13 AUGUSTUS:  
MIDDELHEIM
Het staat overal in de kranten: een grote 
kunstroof vond plaats in het Middelheim 
beeldenpark. We trekken er naar toe 
om deze zaak op te lossen. Vinden we 
het verloren werk terug? Sporen we de 
daders op? 
Extra kost: € 4

WOENSDAG 14 AUGUSTUS: 
KNUTSELEN
We gaan knutselen zodat we morgen alle 
Antwerpse Moederkes in de watten kun-
nen leggen…

DONDERDAG 15/8 ZIJN ER GEEN 
SPEELKRIEBELS

Speelweek: 12/08 - 16/08
      DE KUNSTBENDE
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SPEELKRIEBELS

Je hoeft niet te spijbelen om deel te nemen aan de klimaatmars. Met de speelkrie-
bels dragen we ons steentje bij. 
We leren hoe we met afval muziek kunnen maken, knutselen en zelfs spelen. We zaaien in 
onze eigen gemaakte bloempotjes. Kokkerellen met verse groenten. Tot slot trekken we op 
blote voeten de natuur in.

Extra:
DINSDAG 20 AUGUSTUS: MUZIEK MAKEN MET AFVAL 
We gaan muziek maken met afval. Je stelt je eigen drumstel samen uit allerhande 
waardeloos materiaal zoals potten, pannen, ketels, blikjes, bidons ...We boksen 
samen een nummer in elkaar en laten dan onze nieuwste hit horen aan het speelkrie-
belpubliek (en de buurt). 
Extra kost: € 2

DONDERDAG 22 AUGUSTUS: VETTE FUIF
We trekken voor een laatste keer alle registers open: de DJ draait de vetste beats, we 
maken lekkere hotdogs en aan de bar kan je terecht voor de lekkerste speelkriebel-
mocktails!

VRIJDAG 23 AUGUSTUS: DE SCHORRE
We moeten het niet altijd ver zoeken voor fijne uitstappen. We leren de natuur van 
heel dichtbij kennen: letterlijk en figuurlijk. We trekken naar De Schorre en onze 
schoenen uit want we wagen ons aan het Blotevoetenpad. We gaan niet alleen wan-
delen maar ook voelen en ruiken. We sluiten af op de speeltuin.
Extra kost: € 4

Speelweek: 19/08 - 23/08
      GROENE VINGERS
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       AFSPRAKEN SPEELKRIEBELS
• 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 Speelkriebels 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 9u00 en eindigen om 16u00. 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.

• Voor de kinderen van wie de ouders uit werken gaan, is er vanaf 7u00 vooropvang deze gaat 
tot 8u00 u. door in ‘t Merelhofke. Vanaf 8u00 zal de vooropvang doorgaan bij de Speelkriebels. 
Vanaf 16u00 tot 18u00 is er ook naopvang. 
Let op: in de week van 15/07 t.e.m. 19/07 is er enkel vooropvang voorzien vanaf 8u!

• 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. Er is gratis kraantjeswa-
ter voorzien.

•  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 Speelkriebels komt. 

•  Er is een beperking wat betreft het aantal kinderen dat toegelaten wordt, schrijf daarom op 
tijd in.

• Door in te schrijven voor een activiteit verklaart de ouder of voogd dat het kind lichamelijk 
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en geestelijk geschikt is om deel te nemen (of indien dit niet zo is, licht men de organisatoren 
hierover in).

• Indien ouders/voogd op de hoogte zijn van medische problemen van hun kind, welke een 
gevaar zouden kunnen betekenen voor het kind zelf, andere kinderen of de begeleiding, of 
die een bijzondere waakzaamheid van de begeleiding vragen, dienen zij dit te signaleren. 
Medische gegevens (zoals ADHD, ASS, epilepsie, …) die belangrijk kunnen zijn voor een goed 
verloop van de werking, dienen bij de inschrijving, alsook (indien mogelijk) de eerste dag van 
de activiteit aan de begeleiding meegedeeld te worden.

• Onze vakantiewerkingen De Speelkriebels zijn toegankelijk voor alle kinderen en jongeren. De 
gemeente Hemiksem is voorstander van een inclusieve werking. Toch zijn de animatoren niet 
altijd gekwalificeerd voor het begeleiden van kinderen met een lichamelijke en/of een verstan-
delijke beperking of kinderen met een gedragsstoornis. Indien blijkt dat deze kinderen/jon-
geren niet de gepaste begeleiding kan geboden worden of indien hun gedrag de veiligheid 
van andere deelnemers en begeleiding in gevaar brengt, kan het kind/de jongere geweigerd 
worden. De coördinator kan in overleg met de Algemeen Directeur van de gemeente Hemik-
sem een schorsing van de deelnemer voor een bepaalde periode uitspreken. Deze beslissing 
wordt onmiddellijk meegedeeld aan de ouders/voogd van het betrokken kind/jongere. 

• Er wordt geen medicatie toegediend door animatoren. We raden u aan om uw huisarts te vra-
gen medicatie voor te schrijven die bij voorkeur ‘s morgens en ‘s avonds door u zelf kan worden 
toegediend. Uitzonderlijk kan er medicatie worden gegeven en dit enkel op medisch voor-
schrift. Gelieve de coördinator duidelijk te verwittigen zodat hij of zij de medicatie kan bewaren. 
Ook vragen we om op de fles/flacon/tube of andere verpakking door de apotheker duidelijk 
het volgende te laten vermelden:

• naam van de inhoud
• naam van de dokter/apotheker
• naam van het kind
• datum van aflevering en vervaldatum
• dosering en wijze van toediening en duur van behandeling
• wijze van bewaren.

• Videogames worden niet toegelaten. Ook niet in de voor- en naopvang! Gsm’s worden uitge-
schakeld en weggestoken.

• We raden alle kinderen af om zelf speelgoed mee te brengen!

• Het programma is onder voorbehoud en kan steeds gewijzigd worden als dit door omstan-
digheden nodig is.

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

•  Door in te schrijven verklaren de ouders of de voogd zich akkoord met deze 
afspraken
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Beweegkriebels
De zomervakantie 2019 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 Beweeg-
kriebels?
Je kan de prijs per kamp in het program-
ma vinden. Alles moet betaald worden bij 
inschrijven en kan eveneens niet gerecu-
pereerd worden bij afwezigheid van de 
deelnemer(s). Deelnemers die een dok-
tersattest voorleggen, kunnen hun deel-
nemingsgeld terugvorderen, uitgezon-
derd € 5 administratiekosten.
Je krijgt voor de deelnemers onder de 
12 jaar een belastingsattest zodat je dit 
kan inbrengen op je belastingaangiften in 
2020.
De inschrijvingen starten op dinsdag 26 
maart (vanaf 18.00u.). Je kan inschrijven 
tot de activiteiten volzet zijn. Op tijd zijn is 
dus de boodschap!

Online inschrijven
Ga naar www.hemiksem.be en op de vrije-
tijdspagina vindt u de link om online in te 
schrijven. Na inschrijving krijgt u een mail 
van ons waarin een rekeningnummer staat 
zodat je het kampbedrag kan overschrij-
ven. Na betaling krijg je een bevestigings-
mail. Zorg er voor dat het correcte bedrag 
binnen de 5 werkdagen op het rekening-

nummer staat. Vermeld bij de storting het 
referentienummer.
Je kan ook nog inschrijven en betalen bij 
de vrijetijdsdienst in de Sint-Bernardusab-
dij tijdens de openingsuren.
Het aantal plaatsen per kamp is beperkt, 
snel zijn is dus de boodschap! Indien het 
minimum aantal deelnemers niet wordt 
bereikt op 14 juni, wordt deze activiteit af-
gelast. Ouders worden hiervan verwittigd.

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

Voor meer informatie en inschrijvin-
gen kan je terecht op de vrijetijds-
dienst bij Ellen in het Administratief 
Centrum, Sint-Bernardusabdij 1, 
tel. 03 288 26 92 of 
vakantiekriebels@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.
Opgelet: in juli en augustus kan je 
ons in Depot Deluxe vinden.
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BEWEEGKRIEBELS

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

Samenkomen:    K. Schelle Sport, Kapelstraat 140, 2627 Schelle
Activiteiten:         09.00u - 16.00u
Opvang:               1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit

Sportweek: 01 - 05 juli
      ZWEM & OMNISPORTKAMP  Geboortjaar: 2009 - 2005

Sportweek: 19 - 23 augustus
      TENNISKAMP  Geboortjaar: 2009 - 2005

€75 voor week (inwoners Schelle  of Hemiksem) 
€85 voor week (niet-inwoners)

In de voormiddag maken we een diepe plons in 
het water. We spelen spelletjes maar er worden 
ook oefeningen gegeven om de zwemtechniek 
te verbeteren. In de namiddag leven we ons uit in 
allerlei sporten. Er worden je allerlei technieken 
en wedstrijdregels aangeleerd. Ook grote spelen 
staan op het programma. Leuker kan niet!

Wij werken samen met afgestudeerde sportleer-
krachten (die ook zwemles geven) voor dit kamp. 
Opgelet: je moet minstens 100m moeten kun-
nen zwemmen

€75 voor week (inwoners Schelle  of Hemiksem) 
€85 voor week (niet-inwoners)

Vind je het leuk om te tennissen, te sporten en te 
spelen? Of wil je ontdekken of je tennis een leuke 
sport vindt voor je tennislessen neemt? 

Kortom dit tennis- en speelkamp is voor alle jeug-
dige sportievelingen! Het is niet nodig dat je al 
kunt tennissen. Word jij de volgende Kim Clijsters 
of Rafael Nadal?
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Kleuterkriebels
‘t Merelhofke, de plek waar kleuters tijdens de zomermaanden, kleuters 
mogen zijn! Kleuters beleven hier een toffe vakantie, in een warme en 
veilige sfeer, in een niet-schoolse context. Wereldverkenning, verwonde-
ring, beleving, spontaniteit en zintuigelijke waarneming staan centraal.

Wat moet je weten over ‘t Merelhofke

Tijdens de zomermaanden kunnen er en-
kel kleuters terecht. Kinderen van lagere 
school gaan naar de Speelkriebels. 
Wij maken van iedere dag een feest! Ple-
zier maken is een prioriteit, met resultaat 
dat de kinderen zich goed en veilig voelen 
in ‘t Merelhofke.
Wij gebruiken een vaste dagindeling, dit 
biedt het kind een vaste structuur. Bij het 
kiezen van de activiteiten denken wij aan 
kinderparticipatie, hiervoor betrekken wij 
de kinderen bij de uitvoering van hun ei-
gen ideeën.
De groepsruimten en de verschillende 
speelhoeken zijn gezellig ingericht, zodat 
de kinderen volop kunnen spelen, experi-
menteren en nog veel meer…maar boven-
al zichzelf kunnen zijn. Tijdens het vrij spel 
worden de kinderen gestimuleerd door de 
begeleiding tot het nemen van eigen initi-
atief, ter bevordering van hun zelfvertrou-
wen en zelfstandigheid.

Praktische informatie
Tijdens de zomervakantie vakantie zijn 
wij tijdens weekdagen geopend van 
6u30 s’morgens tot 18u30 s’avonds.  
Sluitingsdagen :
ma 15/7/2019 t/m  vrij 19/07/2019
do 15/08/2019
wo 28/8/2019  t/m vrij 30/8/2019
Inschrijvingen:                           
We werken met voorinschrijvingen.  
Inschrijvingsperiode: Vanaf ma 20 

mei t/m vrij 21 juni 2019, met inschrij-
vingsformulier. Dit formulier kan je 
via de website downloaden en in het 
‘ t Merelhofke verkrijgen tijdens de 
inschrijvingsperiode. 

Het formulier bezorg je  terug in ‘t 
Merelhofke of verstuur je via mail 
bkomerelhofke@hemiksem.be, 
met in bijlage de attesten van de 
werkgever van beide partners. 

Na de inschrijvingsperiode worden 
geen inschrijvingen meer aanvaard, 
tenzij er nog plaats is en/of omwille 
van aantoonbare dringende reden.  
Afspraken:
Indien na inschrijving er nog iets 
mocht wijzigen , dient men steeds op 
voorhand te verwittigen,
zoniet wordt de dag alsnog aange-
rekend.   Bij ziekte steeds een ziekte-
briefje binnenbrengen. 

Mee te geven voor opvang : 
- brooddoos + drankje voor lunch    
- koekje/fruit + sapjes voor voormid-
dag/en namiddag
- 1 doos papieren zakdoekjes + 
1doos vochtige doekjes 
* iedereen brengt eigen zonnecrème 
mee met vermelding van naam
* bij goed weer: reservekledij/hand 
  doek/zwemgerief
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KLEUTERKRIEBELS

Samenkomen:      Depot Deluxe - Nijverheidsstraat - kleine zaal 
Activiteiten:          09.00u - 16.00u
Opvang:                1 uur voor start activiteit tot 1 uur na einde activiteit
Voorwaarden:      De kleuters moeten zindelijk zijn en hebben geen middagdutje meer   
  nodig. 

Kleuter dagkamp: 15 - 19 juli
      SUPERHELDENWEEK Geboortjaar: 2015 - 2013

€55 voor week (inwoners van Hemiksem of schoolgaande kinderen in Hemiksem) 

Spiderman, Mega Toby, Superman, Mega Mindy, … noem maar op! Allemaal superhelden 
met geheime krachten om het kwaad te bestrijden. Maar die superkrachten hebben ze er-
gens moeten ontdekken en trainen. Deze week is het jou kans! Kom naar het superhelden-
kamp en ontdek wat jou geheime kracht is! Op een sportieve, creatieve en speelse manier  
laten we een hele week de held in ons los.  



Heb je na het lezen van dit boekje nog vragen of opmerkingen? 
Neem dan gerust contact op!

Speelkriebels: 
Vrijetijdsdienst: 03 288 26 93 / vakantiekriebels@hemiksem.be

Beweegkriebels: 
Vrijetijdsdienst:  03 288 26 92 / vakantiekriebels@hemiksem.be

Kleuterkriebels: 
- Kleuterkamp: 

Vrijetijdsdienst:  03 288 26 92 / vakantiekriebels@hemiksem.be

- ‘t Merelhofke:  
03 288 27 61 / bkomerelhofke@hemiksem.be

 

 Hebt u nog vragen?


