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Wat moet je weten!?
Voor de krokus- en paasvakantie 2020 kan je inschrijven en betalen vanaf 
maandag 27 januari, 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. Wanneer niet (tijdig) betaald wordt, 
zal je reservatie geannuleerd worden. Indien je niet aan een activiteit kan deelne-
men, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugbetalen. Bij afwezigheid omwille 
van ziekte wordt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald op vertoon van een 
doktersattest. Dit attest moet ten laatste 7 dagen na de activiteit 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 2021. Dit attest wordt je automatisch toe-
gestuurd.

Online inschrijven
Vanaf dit jaar werkt elke gemeente met een eigen inschrijfsysteem. Op de 
website van de gemeente waar u woont (en opstapt) kan u inschrijven. Ga 
naar www.hemiksem.be of www.schelle.be of www.niel.be waar je de link en 
de nodige uitleg vindt om online in te schrijven. 

Langskomen
Je kan inschrijven en betalen bij je vrijetijdsdienst.  Op maandag 27 januari 
kan je enkel inschrijven bij de vrijetijdsdienst van je gemeente 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.

Niel is op 27/01 enkel telefonisch bereikbaar of langskomen met bankkaart en 
-lezer

Het aantal plaatsen per dag is beperkt, niet te lang wachten met inschrijven is dus 
de boodschap. Elke gemeente zal een wachtlijst aanleggen wanneer de voor-
ziene plaatsen in de gemeente volzet zijn. We zullen zo snel mogelijk met de drie 
gemeente bekijken of er kinderen van de wachtlijst gebruik kunnen maken van de 
vrije plaatsen bij een andere gemeente. 

   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 Sim op de vrijetijds-
dienst in het  Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1, tel. 03 288 26 93 
of sim@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 Tessa op de vrije-
tijdsdienst in het Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, tel. 03 288 26 93 
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 Dienst Vrije Tijd  in 
de  landbouwstraat 145,  tel. 03 451 11 87 of lies.wachters@niel.be.

ma. van 9.00u tot 12.00u en van 17.00u tot 19.30u
di. do. en vr. van 9.00u tot 12.00u 
wo. van 9.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u 

       www.niel.be

       
 
                  



Krokusvakantie 2020
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Maandag 24 februari: 
Yoga-dag

Vandaag staat er een dagje Yoga op de planning. Wist 
je dat Piraten, zeemeerminnen, maar ook superhelden 
ook af en toe Yoga volgen? 

Kom gerust zelf verkleed naar de Yoga-dag. In de voormid-
dag zijn er crea-opdrachte yogalesjes. In de namiddag doen 
we leuke yogaspelletjes.

Dinsdag 25 februari: 
Mega Bounce 

Zitten jullie vol energie en weet je niet waarheen? Dan 
hebben we goed nieuws want we gaan vandaag naar 
Mega Bounce. 
Het trampolinepark heeft een totale oppervlakte van 2000m2 
en is onderverdeeld in verschillende zones waarin je steeds 
het gevecht aangaat met jezelf en de zwaartekracht. Trampo-
line springen is niet enkel mega leuk, het is ook super ge-
zond. In tegenstelling tot joggen, worden je gewrichten niet 
overbelast. De attracties van het park zijn perfect geschikt 
voor kinderen vanaf 6 jaar.

Leeftijd: 6 t.e.m. 12 jaar
 
Prijs: € 10 

Uren: 10.00u – 12.30u
 
Vervoer: Zelf naar Mega 
Bounce komen

Adres: Hertoglei 1, 2660 
Hoboken

Meebrengen: Zeker min. 2 
liter water meebrengen, om 
de dorst te lessen, koekje of 
stuk fruit

Aantal deelnemers: 
42 kinderen

Leeftijd: 6 t.e.m. 12 jaar
 
Prijs: € 16 

Uren: 9.00u – 16.00u
 
Vervoer: zelf naar Depot 
Deluxe komen.

Adres: Depot Deluxe, Nijver-
heidsstraat 27, Hemiksem

Meebrengen: Koekje, drank 
en lunchpakket meebrengen

Aantal deelnemers: 
21 kinderen
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Donderdag 27 februari: 
Kleuterdag ‘Carnaval’ 

Draaien, zwaaien, buig en strek. Het is carnaval, dus 
doe eens gek!

We feesten en we vieren. Monsters, piraten, dieren. Een 
hoed, een pak, een gekke bril. Kom verkleed zoals je wil. 
Toeters, bellen, gekke bekken. Samen een leuke foto trek-
ken. ’t Is carnaval, we bakken koekjes. Gooien confetti, lezen 
boekjes. Feest maar mee, kom erbij. Allen vieren, samen blij!

De leeftijd: 3 t.e.m. 6 jaar

Prijs: € 10  

Uren: van 9.00u tot 16.00u

Vervoer: Zelf naar Depot 
Deluxe komen

Adres: Depot Deluxe, Nijver-
heidsstraat 27, Hemiksem

Meebrengen: Drinkbus met 
water en 2 gezond tussen-
doortje en een lunchpakket

Aantal deelnemers: 27

Paasvakantie  2020

Maandag 6 april: workshop: 
Het geluid maakt het verhaal

Wat maakt geluid bij een verhaal of een film zo belang-
rijk? Geluiden kunnen krachtige gevoelens oproepen en 
zijn dan ook een goed middel om je verhaal de juiste sfeer 
mee te geven. 

Samen gaan we op zoek naar geluid. We geven een ver-
haal extra dimensie door er geluid aan toe te voegen. Op 
het einde van de workshop nemen we het verhaal met hun  
geluiden op zodat we er samen naar kunnen luisteren.

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

Uren: van 13.00u tot 16.00u.

Vervoer: Zelf naar Depot 
Deluxe komen

Adres: Depot Deluxe, Nij-
verheidsstraat 27, Hemiksem

Meebrengen: Koekje, drank 
meebrengen

Aantal deelnemers: 
27 kinderen

i.s.m.
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Donderdag 9 april:  
De Chocolaterie in Westmalle

Fans van chocolade, dit is jullie dag! We bezoeken de 
Chocolaterie in Westmalle. Een waar walhalla voor cho-
coladeliefhebbers. 

Eerst nemen we een kijkje in de chocolade cinema en 
nadien leren we over de verschillende types chocolade 
waarna we onze kennis meteen gaan testen door te ruiken 
en te proeven. Nadien krijgen we nog uitleg bij de produc-
tieramen en tot slot gaan we zelf aan de slag! 

De leeftijd: 6 t.e.m. 12 jaar

Prijs: € 15,00 (inclusief 
chocolade figuur en een 
drankje)

Uren: vertrek om 13.00u 
aan parking Landbouwstraat 
145 in Niel, om 13.10u aan 
sportcomplex Scherpenstein 
in Schelle en om 13.20u
aan Depot Deluxe in He-
miksem. Terug rond 16.40 
in Hemiksem, rond 16.50 in 
Schelle en 17.00u in Niel

Vervoer: Met de bus

Adres: de Chocolaterie 
– Antwerpsesteenweg15  – 
2390 Westmalle

Meebrengen: Drinkbus met 
water en een gezond 
tussendoortje

Dinsdag 7 april: 
Walibi 

De Walibi kangoeroe verwacht jullie in zijn park om te 
komen genieten van de zotte attracties. Maak je dus 
klaar voor Calamity Mine of de Radja River. 

Er zijn maar liefst 16 kindvriendelijke attracties. Echte dur-
vers nemen dan weer plaats in de Dalton Terror, de Vam-
pire of de Cobra. Jong of oud, elk kind heeft er de kans 
om zich volledig uit te leven en een onvergetelijke dag van 
te maken.

Leeftijd: 6 t.e.m. 16 jaar
 
Prijs: € 22,5 

Uren: vertrek om 8.30u aan 
parking Landbouwstraat 
145 in Niel, om 8.40u aan 
sportcomplex Scherpenstein 
in Schelle en om 8.50u
aan Depot Deluxe in He-
miksem. Terug rond 17.00 
in Hemiksem, rond 17.10 in 
Schelle en 17.20u in Niel
 
Vervoer: met de bus

Adres: Boulevard de 
l’Europe 100, 1300 Wavre

Meebrengen: Koekje, drank 
en lunchpakket meebrengen

Aantal deelnemers: 
42 kinderen
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Dinsdag 14 april tem vrijdag 17 april: Skatekamp 

De tweede week van de paasvakantie pakken we het iets sportiever aan. We hebben 
een echt skatekamp op de planning staan. 

Ben je helemaal in de ban van skateboarden dan bieden we je vier dagen skateboard-lessen 
aan. Op een veilige manier leren we je de hipste moves aan. Maar er is ook een workshop 
griptape art, skateboardmontage en bekijken we de coolste skatevideos. We maken ook nog 
een aftermovie van het kamp zodat je nog kan nagenieten.

Leeftijd: 8t.e.m. 14 jaar
Enige ervaring vereist (vlot kunnen pushen 
en rijden op een skateboard is een must)

Prijs: 80 euro

Uren: van 9u-16u 

Locatie: schooltje Jan Sanderslaan / Skate-
park Hemiksem / 

Uitstap: Antwerp Skate Depot

Meebrengen: lunch, drinken, eventueel 
eigen skatemateriaal

Aantal deelnemers: 24 kinderen
 
Dagverloop:
9u -10u:    opwarming
10u -12u: skaten in aparte groepen, 
                   oefeningen/les
12u:    middagpauze
13u - 16u: skaten / workshop / spel / uitstap

Extra’s:
- workshop griptape art, scheur, knip, teken  
  en ontdek de coolste manieren om je grip
  tape te versieren. 
- opwarmingsessies: rolla-bolla, trampoline, 
  skate-yoga, …   
- 1 vrije skate-sessie met gesponsorde skater: 
  demo/tips&tricks/motivatie
 
Bij regenweer:
- skateboardmontage, skatevideos bekijken 
  (Camp Woodward), skaten onder afdak 
  (eigen obstakels)
- eventueel extra bezoek aan Skate Depot
 
 
Inbegrepen in de prijs:
- Beschermingsmateriaal en skateboards 
- trein- en toegangstickets Antwerp Skate 
  Depot
- gezonde powerfood (drie-uurtjes)
- griptapes voor workshop



Afspraken
• De inschrijving is pas definitief als de beta-
ling is gebeurd. 
• Er is een beperking wat het aantal kin-
deren betreft dat toegelaten wordt, schrijf 
daarom op tijd in. Elke gemeente zal een 
wachtlijst aanleggen wanneer de voorziene 
plaatsen in de gemeente volzet zijn. We zul-
len zo snel mogelijk met de drie gemeente 
bekijken of er kinderen van de wachtlijst 
gebruik kunnen maken van de vrije plaatsen 
bij een andere gemeente. 
•  Indien je niet aan een activiteit kan deel-
nemen, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet 
terugbetalen. 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 kin-
deropvang 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 sim@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

       
 
                  


