
De tofste activiteiten in de 
Herfstvakantie 2019

Schrĳf je online in vanaf 
 maandag 30 september 2019 (vanaf 19u.)



Wat moet je weten!?

Je kan voor de herfstvakantie 2019 inschrĳven en betalen vanaf maandag 
30 september, 19.00u. Je kan deze maandagavond enkel langskomen bĳ de 
vrĳetĳdsdienst van Niel van 19.00u t.e.m. 20.00u. Je kan hen deze 
maandagavond ook telefonisch bereiken als er dringende vragen zĳn.  

- Kinderen moeten in Hemiksem, Schelle of Niel wonen of naar school gaan. Uit-
zonderingen kunnen toegestaan worden door de organisatie na overleg. 

-

-

op vertoon van een doktersattest. Dit attest moet ten laatste 7 dagen na de activi-

inbrengen op je belastingaangifte in 2020. Dit attest wordt je automatisch toe-
gestuurd.

Ga naar www.hemiksem.be of www.schelle.be of www.niel.be waar je de link 

Langskomen

 
Zapposdagen

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.

Ook deze herfstvakantie zĳn er de



Maandag 28 oktober ‘19: Antwerp Bowling
We gaan gezellig een spelletje bowling spelen en erna duiken we de speel-
tuin in. Kortom: voor een dagje vol fun moet je bĳ Antwerp Bowling zĳn!

Leeftĳd: 6 t.e.m. 12 jaar
Prĳs: € 8 (1 uur bowlen, huur schoenen, drankje en 
inkomticket speeltuin)
Uren: Vertrek om 8.30u aan sportcomplex A. Wyn in Niel, 
om 8.40u aan sportcomplex Scherpenstein in Schelle en 
om 8.50u aan Depot Deluxe in Hemiksem.
We zĳn terug rond 15.00u. 
Vervoer: met de bus
Adres: Blancefloerlaan 181, 2050 Antwerpen
Meebrengen: 10-uurtje, lunchpakket, drinken 
Aantal deelnemers: 36 kinderen

Dinsdag 29 oktober ’19: Boksworkshop
Droom jĳ ervan om in de voetsporen van Delfine Persoon of Sugar Jackson te 
treden? Trek vandaag dan maar je sportkleren aan en zak af naar Depot 
Deluxe voor onze boksworkshop. Je leert dan op een speelse, gemakkelĳke 
en veilige manier boksen. Daarbĳ maken we weinig of geen direct fysiek 
contact. Met spelletjes oefenen we bewegingen, werpen, evenwicht,…

Leeftĳd: 8 t.e.m. 12 jaar
Prĳs: € 3
Uren: 14.00u - 16.00u
Vervoer: zelf naar Depot Deluxe komen
Adres: Depot Deluxe, Nĳverheidsstraat 27, Hemiksem
Meebrengen: sportkledĳ- en schoenen (aandoen), 
voldoende drinken en gezond 4-uurtje
Aantal deelnemers: 30 kinderen

Donderdag 31 oktober ‘19: Red Star Line Museum
We volgen het verhaal van Bessie, een meisje van 9 jaar dat met haar gezin naar 
Amerika reist. In het museum zoeken we 6 koffers met opdrachten en weetjes 
over de Red Star Line. Lezen telkens een stuk van het familieverhaal en tekenen, 
schrĳven, voelen of vertellen.

Leeftĳd: 6 t.e.m. 12 jaar
Prĳs: € 5 (incl. drankje en tussendoortje)
Uren: We verzamelen om 9.00u aan het station van 
je gemeente. We zĳn terug rond 16.00u.
Vervoer: met de trein
Meebrengen: 10-uurtje, lunchpakket en drinken
 (regenjas niet vergeten bĳ slecht weer!)
Aantal deelnemers: 27 kinderen
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Hemiksem
Voor meer informatie kan je in Hemiksem terecht bĳ  de vrĳetĳdsdienst in het  Admini-
stratief Centrum, Sint-Bernardusabdĳ 1, tel. 03 288 26 93 of Yves@hemiksem.be. 
         www.hemiksem.be
       

Schelle
In Schelle kan je voor meer informatie terecht bĳ de vrĳetĳdsdienst in het Sportcom-
plex Scherpenstein, Parklaan 3, tel. 03 870 35 21 of vrĳetĳd@schelle.be                                           
        www.schelle.be
      

Niel
In Niel kan je voor meer informatie terecht op de vrĳetĳdsdienst in de  landbouwstraat 
145, tel. 03 451 11 87 of lies.wachters@niel.be.
        www.niel.be

       


