
Krokusvakantie

In de krokusvakantie organiseren we in samenwerking met 
de sportkriebels een zwemkamp voor kleuters! We werken met 
verschillende niveaus watergewenning/starters - beheersen de 
beweging al - afwerken van de techniek waardoor iedere kleuter 
welkom is. 

Eén uur per voormiddag krĳgt je kind les in kleine groepjes op zĳn of haar 
niveau, de rest van de voormiddag wordt er omnisport aangeboden. De 
activiteiten zullen doorgaan in de sporthal en het zwembad van Hemik-
sem van 9u. - 12u. . We voorzien nog vooropvang vanaf 8u. en na-opvang 
tot 12.45u. 

Iedere dag voorzien we voor de kinderen een koek en drankje en op het 
einde van de week ontvang je een zwembrevet. 

Kinderen die in Hemiksem wonen of naar school gaan betalen 55 euro 
voor een weekje zwemkamp. Kinderen die niet in Hemiksem wonen of 
naar school gaan betalen 65 euro.

 
Inschrĳven voor de kampen in de krokus- en paasvakantie 
vanaf maandag 27 januari, 18.00u. 
via www. hemiksem.be/vrĳe-tĳd
Meer info: Ellen.huysmans@hemiksem.be 
of 03 288 26 92 

KLEUTERKAMP
Zwem en omnisportweek 

 Prĳs: € 55

24 -28 februari 2020 



6-10 april 2020 - 1ste week paasvakantie

DANSKAMP
Moderne dans,    

funky jazz      
en musical      

SKATEKAMP
Workshops,         
aftermovie,       

...      
        

Paasvakantie

Professionele begeleidsters Sandrine en Catho zorgen voor
inspirerende danslessen in verschillende dansstĳlen. Zin om mee op dans-
avontuur te gaan? De laatste dag wordt afgesloten met een toonmoment. 

Uren: Van 9u - 16u. - vooropvang vanaf 8u. en na-opvang tot 17u.
Voor wie? 9 -16 jarigen  
Waar? turnzaal school Het Klaverbos - Jan Sanderslaan 
Mee te nemen: sportschoenen voor binnen (of turnpantoffels), drinken, lunch 
en gezonde tussendoortjes. 

 

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, skateboard-
montage en bekĳken we de coolste skatevideos. We maken ook nog een 
aftermovie van het kamp zodat je nog kan nagenieten.
Uren: Van 9u - 16u. - vooropvang vanaf 8u. en na-opvang tot 17u.
Voor wie? 8 -14 jarigen - Enige ervaring vereist (vlot kunnen pushen en rĳden op 
een skateboard is een must)  
Waar? turnzaal school Het Klaverbos - Jan Sanderslaan / Skatepark Hemiksem 
Mee te nemen: lunch, drinken, eventueel eigen skatemateriaal en bescherming

 Prĳs: € 55

 Prĳs: € 80

14 -17 april 2020 - 2de week paasvakantie


