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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 91 / sim@hemiksem.be 
Beweegkriebels: 
Vrijetijdsdienst: 03 288 26 92 / ellen.huysmans@hemiksem.be 
Kleuterkriebels: 
- Kleuterkamp: Vrijetijdsdienst: 03 288 26 91 /sim@hemiksem.be 
   of 03 288 26 92 / ellen.huysmans@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 2020) en het kleuterkamp vanaf 
maandag 8 juni vanaf 18u.

LET OP: 
• In de week van 20/07 t.e.m. 24/07 is er geen kleuteropvang in  
   ‘t Merelhofke, er is dan wel een kleuterkamp. 
• Door de maatregelen omtrent Corona zal de voor- en naopvang 
   doorgaan op dezelfde locatie als de Speelkriebels (Depot Deluxe) en het 
   kleuterkamp (school Het Klaverbos  ingang Kleidaallaan).
   - vooropvang speelkriebels van 7u30 - 8u00 en naopvang van 
    16u00 - 18u00 
  - vooropvang kleuterkamp van 8u00 - 9u00 en naopvang van 
    16u00 - 17u00

Zelfs met de maatregelen omtrent Corona hebben we ook dit jaar gepro-
beerd er een spetterende zomer van te maken vol speelplezier! Maak kennis 
met de Speelkriebels, Beweegkriebels en Kleuterkriebels. Zoals steeds heb-
ben we weer een supertof programma in elkaar gepuzzeld. Markeer maan-
dag 8 juni in je agenda want vanaf 18 uur gaan de inschrijvingen voor de 
zomeractiviteiten van start!

Hou je klaar voor een zomer vol spel- en sportplezier 

VAKANTIEKRIEBELS 2020
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Wat moet je weten over de 
speelkriebels?
Kinderen die het eerste leerjaar afgerond 
hebben t.e.m. het zesde leerjaar zijn welkom.
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.

Je krijgt voor het verblijf een belastings-
attest zodat je dit kan inbrengen op je 
belastingaangifte in 2021. Ook dit jaar 
zullen er activiteiten zijn voor de jongsten 
en activiteiten voor de al wat ouderen. 

De inschrijvingen starten op maandag 8 
juni (vanaf 18.00u.) en kan tot  5 werkda-
gen voor de start van de activiteit als deze 
nog niet volzet is.

Corona
Omwille van de Corona-maatregelen wer-
ken we dit jaar met twee bubbels. Je kan 
kiezen tussen een inschrijving per week of 
inschrijven per dag (maar hiervoor zijn de 
plaatsen beperkt). Probeer dus zoveel mo-
gelijk per week in te schrijven!

Let op bij de inschrijvingen dat je ze-
ker de juiste optie aanduidt: dag- of  
weekinschrijving.

Online inschrijven is de boodschap
Ga naar www.hemiksem.be en op de vrije-
tijdspagina vindt u de link om online in te 
schrijven. Na inschrijving reken je je win-
kelmandje af. 

Het volledige bedrag (dagprijs + extra bij-
drage) reken je binnen het uur online af 
of de inschrijving is niet meer geldig. Dit 
bedrag kan eveneens niet meer gerecu-
pereerd worden bij afwezigheid van de 
deelnemer(s). 

Je kan ook nog komen inschrijven op 
afspraak bij de vrijetijdsdienst in de Sint-
Bernardusabdij. We raden iedereen aan 
om zoveel mogelijk online in te schrijven. 
Het aantal plaatsen per dag is beperkt, 
dus niet wachten tot de laatste dag.

Speelkriebels
Sinds vorig jaar kennen we de speelpleinwerking als de Speelkriebels. Je kan 
deze zomer bij de Speelkriebels weer terecht 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 91 of  
sim@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.

Zie afspraken pagina 14
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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.

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

Goed om weten

Zie afspraken pagina 14
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SPEELKRIEBELS

Moooooi weer, vandaaaaag! Of daar hopen we alleszins op want het is het begin van 
de zomervakantie. 

Op welke manier kunnen we het speelplein beter inzetten dan met een #LikeMe song en 
luidkeels meebrullen?! Wij hebben alvast ons best gedaan om de vakantie zo zomers moge-
lijk in te zetten met leuke (water)activiteiten op en rond het speelplein. 

WOENSDAG 1 JULI // basisprijs + extra kost: €3
Ready, set, go… vandaag vliegen we er echt in! Wij hebben al heel veel zin om 
jullie enthousiast te ontvangen op het speelplein. We krijgen vandaag ook extra 
bezoek van Marliedje. Marliedje neemt de trein... met AL haar koffers is ze ver-
dwaald in het heden, door muziek, dans, spel, plezier en een enorme speurtocht 
door haar bagage, gaan we  samenwerken om Marliedje weer terug te bonjouren 
naar haar eigen tijd.

DONDERDAG 2 JULI // basisprijs + extra kost: €2
Vandaag springen we de zomer in op verschillende kleurrijke springkastelen! 
Leef jullie volledig uit; het is vakantie!

VRIJDAG 3 JULI // basisprijs 
We kunnen er maar niet genoeg van krijgen, het belooft weer een dag vol water 
en pret te worden. 

Speelweek: 01/07 - 03/07
      SUMMER OF 2020 
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SPEELKRIEBELS

Ben jij de uitvinder in spé? Of eerder de verstrooide professor? Alleszins wordt het 
een week waarin we brouwseltjes én lekkere gerechtjes zullen maken. 

We krijgen enkele acrobaten op bezoek die ons de kneepjes van het vak zullen leren. Kort-
weg, een knotsgekke week! 

MAANDAG 6 JULI  // basisprijs + extra kost: €6 
Vandaag nodigen we de wetenschapper van 
Technopolis uit voor een uurtje sensatie ten top. 
Tijdens deze show op het speelplein rekent de 
professor op jullie voor de uitvoering van een reeks 
spectaculaire experimenten. 

DINSDAG 7 JULI // basisprijs 
We gaan op stap in het abdijpark waar we ons vol-
ledig kunnen en mogen uitleven. Ben jij meer een 
kampenbouwer? Daag de leiding uit en ontdek wie 
het coolste kamp kan maken! 

WOENSDAG 8 JULI // basisprijs 
Vandaag beleven we een knotsgekke dag op het 
speelplein! Ben je benieuwd wat dat inhoudt? Kom 
dan mee spelen met onze knotsgekke monitoren!

DONDERDAG 9 JULI // basisprijs + extra kost: €8
Tijd voor echte dolle dwaze doe - streken! Vandaag 
leren jullie echte circustechnieken. Wou je altijd al 
eens koorddansen? Of wil je je jongleerkunsten eens 
in de kijker zetten? Of ben jij een echte acrobaat? 
Het is dé moment om jullie talenten volop in de strijd 
te gooien!

VRIJDAG 10 JULI // basisprijs + extra kost: €2  
Koken moet niet altijd saai zijn, je kan met 
verschillende ingrediënten een leuk bordje toveren. 
Vandaag gaan we creatief aan de slag in de 
speelpleinkeuken! 

Speelweek: 06/07 - 10/07
      DOLLE DWAZE DOE-WEEK! 
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SPEELKRIEBELS

Jommeke en Filiberke. Suske en Wiske. Met wie vorm jij een onverslaanbaar team? 

Deze week belooft een mengelmoes van avontuur en creativiteit te worden. We nodigen 
een striptekenaar uit en de bibliotheek verwacht ons voor een spannend spel, … en uiter-
aard beloven de dagen op het speelplein zelf ook weer veel. 

MAANDAG 13 JULI // basisprijs + extra kost: €5
Vandaag krijgt iedereen de kans om een cursus 
striptekenen te volgen bij een echte striptekenaar. 
Deze cursus laat kinderen en jongeren kennis maken 
met alle stappen nodig om een beeldverhaal te 
tekenen. We verzinnen samen een verhaal en leren het 
dan visueel uit te beelden. Dat belooft een leerrijke 
dag te worden! 

DINSDAG 14 JULI // basisprijs  extra kost: €2
 De teletijdmachine van professor Barabas doet 
vreemd, héél vreemd. Misschien moeten we de 
hulp inschakelen van professor Gobbelijn of van het 
speelplein natuurlijk! We zullen al zeker halte moeten 
houden in het wolkenparadijs want het wordt springen 
op wolkjes op onze leuke springkastelen!

WOENSDAG 15 JULI // basisprijs
Striphelden moeten tegen een stootje kunnen. Hoe 
bestand ben jij tegen stress? Vandaag testen we het 
op het speelplein. 

DONDERDAG 16 JULI // basisprijs
Het is echt niet nodig om altijd nieuwe strips te kopen, 
je kan ze ook huren in de bibliotheek! En nog leuker 
nieuws, de bib heeft voor ons een heel avontuur 
in elkaar gestoken! Een kleine uitstap met grote 
uitdagingen. 

VRIJDAG 17 JULI// basisprijs 
Wist je dat er verschillende striphelden tot leven zijn 
gekomen in films? Vandaag lijkt de perfecte dag voor 
een speelpleincinema! 

Speelweek: 13/07 - 17/07
      STRIPHELDEN
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SPEELKRIEBELS

Boem Boem Paaaaauw… verder gaan onze beats nog niet. 

Tijd om hier met een muzikale week verandering in te brengen. Elk vezeltje in ons lichaam 
zal deze week gestimuleerd worden om te bewegen. 

MAANDAG 20 JULI // basisprijs 
Het speelplein heeft nog geen eigen song, hoogtijd dat we hier werk van maken! 
Wie verzint de leukste speelpleintekst op een bestaande hit? De leiding of de 
véééééél coolere speelpleinjongeren? 

DINSDAG 21 JULI - GEEN SPEELPLEIN 

WOENSDAG 22 JULI // basisprijs 
De people of tomorrow… wie zijn ze, wat drijft hen en vooral: waar halen ze die 
leuke outfits vandaan? Vandaag zoeken we het samen uit, op het speelplein 
natuurlijk. Vrijdag  is het een grote speelpleinparty, tijd om onze moves een beetje 
uit de winterslaap te halen. Ben je niet het danstype, dan ben je misschien wel de 
ideale veiligheidsagent en trainen we onze uithouding. Een actief dagje, joepie!

DONDERDAG 23 JULI // basisprijs + extra kost: €4 
We verwelkomen het gezelschap Clac op het speelplein. Tijdens deze workshop 
maken we  kennis met de technieken,  ritmes en instrumenten uit de traditionele 
West Afrikaanse muziekcultuur. Met een echte djembé uit Afrika vliegen de 
beats in het rond. 

VRIJDAG 24 JULI // basisprijs + extra kost: €1
Vandaag laten we ons meeslepen op hedendaagse beats en bassen, funky 
nummers en de beste klassiekers. Smeer je beentjes in voor een echte 
speelpleinparty! Jullie zorgen voor de sfeer en gezelligheid, wij voor de 
nummers! Na al dat dansen verdient iedereen ook wel een hotdog, geserveerd 
met de beste mayonaise of ketchup van het speelpleinfestival.  

Speelweek: 20/07 - 24/07
      BEATS DELUXE 
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SPEELKRIEBELS

Ontpop jij je deze week tot een echte kunstkenner? Of zelfs tot een echte kunstenaar? 
Misschien heb jij wel dé speurneus om de verloren kunstwerken terug te vinden. 

MAANDAG 27 JULI // basisprijs
Ken jij Mondriaan? Hij zou wel eens de uitvinder kunnen zijn van de allereerste 
twister! Ontdek vandaag wat kunst en spel met elkaar te maken kan hebben op 
het speelplein.

DINSDAG 28 JULI // basisprijs + extra kost: €2 
Vandaag gaan we koken volgens de wetten van de kunst. Laat je creatieve zelf 
helemaal de vrije loop. Nadien kunnen jullie jullie kunstwerkjes zelf opsmullen.

WOENSDAG 29 JULI // basisprijs
Er is een kunstroof gebeurd in Hemiksem. Help jij hem mee op te lossen? CSI 
Speelplein Hemiksem.

DONDERDAG 30 JULI // basisprijs + extra kost: €6
Omdat het de week van de kunst is op het speelplein, willen we jullie ook eens 
laten proeven van “speciale kunst”, namelijk zandtekenen. Laat je verbeelding 
spreken want vandaag gaan we echt kunst maken met zand onder professionele 
begeleiding van een echte kunstenaar. 

VRIJDAG 31 JULI // basisprijs
Om de laatste dag van deze kunstige week te beleven, blijven we vandaag gewoon 
op het speelplein en gaan we ons nog eens helemaal uitleven rond de Abdij. 

Speelweek: 27/07 - 31/07
      KUNST MET DE GROTE K
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SPEELKRIEBELS

De Olympische Spelen mo-
gen dan wel een jaartje 
uitgesteld zijn , bij ons vin-
den ze deze zomer gewoon 
plaats. 

Het speelplein laat zich dan 
ook van zijn sportiefste kant 
zien! 

MAANDAG 3 AUGUSTUS // basisprijs  
Vandaag maken we kennis met verschillende sporten. Wie mag zich vanavond de 
kampioen van de speelplein noemen?  

DINSDAG 4 AUGUSTUS // basisprijs + extra kost: €2
Verspringen, polsstokspringen, paarden jumping. Allemaal olympische sporten 
die één ding gemeen hebben: springen! Vandaag kunnen we onze eigen spring-
kunsten tonen op verschillende springkastelen!

WOENSDAG 5 AUGUSTUS // basisprijs 
Heb jij iets op wieltjes? Dan mag je dat vandaag meenemen naar het speelplein! 
Een step, je skates, een fiets of een gocart, … alles wat kan rollen en bollen gaan 
we testen op een zelf gemaakt parcours. 

DONDERDAG 6 AUGUSTUS // basisprijs + extra kost: €1 (onder voorbehoud)
Backspin, Birdie en Bunker, allemaal termen uit de golfwereld. Gelukkig gaan we 
vandaag maar minigolven en gaat het er iets gemoedelijker aan toe dan op een 
echte golfbaan. Na het golven blijven we picknicken in het park van Schelle en 
keren we in de namiddag moe en uitgespeeld terug naar het speelplein. 

VRIJDAG 7 AUGUSTUS // basisprijs  
We moeten niet altijd zelf in actie zijn, een echte atleet plant met tijd en stond 
voldoende rust in. Dat is exact wat wij vandaag gaan doen. Relaaaaaaaaax! 

Speelweek: 
03/08 -  07/08      
     OLYMPISCHE 
     SPELEN
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SPEELKRIEBELS

Wist jij dat het deze week internationale dag 
is van de Jeugd? 

Alleen dat al vraagt voor een feestweek! We gaan 
dansen, springen, genieten en nog veel meer. 

MAANDAG 10 AUGUSTUS  
// basisprijs  
Ik ben jong, de wereld ligt aan mijn voeten. Ik doe 
wat ik wil en dat is vooral alles wat niet mag! Laat 
je vandaag uitdagen tot de gekste avonturen! 

DINSDAG 11 AUGUSTUS 
// basisprijs 
Heb jij de hinkelpaden van Hemiksem al gespot? Ben 
jij al een professionele hinkelaar? Het speelplein kan 
misschien nog wel een hinkelpad of twee, drie, vier… 
gebruiken. Lets go! 

WOENSDAG 12 AUGUSTUS 
// basisprijs  
Hoe zou het zijn wanneer we de rollen omdraaien en 
de kinderen alles voor het zeggen hebben? Wij zijn 
razend benieuwd hoe deze dag gaat eindigen. 

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 
// basisprijs + extra kost: €2
Als je dinsdag nog niet uitgesprongen was, dan 
word je vandaag wéér uitgedaagd. Wij toveren 
het abdijpark om tot een springkastelenparadijs! 
Om de dag compleet te maken, kan een ijsje als 
verfrissing niet ontbreken. Mmmmmm. 

VRIJDAG 14 AUGUSTUS 
// basisprijs 
The voice kids is terug, ook op het speelplein!  
Kom vandaag verkleed als jou popidool, neem 
eventueel een liedje mee dat je wilt playbacken, 
dansen of echt zingen en we maken er een 
onvergetelijke dag van! Is dit de start van jou 
showbizzcarrière? 

Speelweek: 10/08 - 14/08
      JUMP FOR JOY
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SPEELKRIEBELS

De vakantie eindigen doen we met opgeladen batterijtjes en hierbij krijgen we hulp 
van moeder natuur in al haar facetten. 

MAANDAG 17 AUGUSTUS // basisprijs 
Goed in je vel zitten is belangrijk voor iedereen. Wie zich mentaal goed voelt, kan 
zijn talenten helemaal ontplooien. We kunnen dus niet anders dan het enige echte 
talentenspel  spelen. 

DINSDAG 18 AUGUSTUS // basisprijs 
Paard - dromedaris - slang - geit - tijger - reiger - … Wie kan deze dierenketting 
aanvullen? Vandaag ontdekken we onze lokale fauna en flora.

WOENSDAG 19 AUGUSTUS // basisprijs  
Wat denken jullie van een rondje ochtendgymnastiek? Of zijn jullie eerder het 
type Kamp Waes? Vandaag gaan we alleszins onze beentjes los gooien. 

DONDERDAG 20 AUGUSTUS // basisprijs + extra kost: €8
Bzzzzzzzzzz. We krijgen een imker over onze speelpleinvloer! Hij gaat ons 
onderdompelen in de wereld van de bloemetjes en bijtjes. Bovendien gaat 
hij helpen bij het maken van een eigen lippenbalsem. Zo hebben we een leuk 
aandenken aan een spannende en interessante dag. 

VRIJDAG 21 AUGUSTUS // basisprijs + extra kost: €4 
Ken jij het ‘Barrevoetspad’ al? Dit is het blotevoetenpad in De Schorre in Boom. 
Dit parcours is zo’n 850 meter lang, ligt verscholen in de natuur en is een prikke-
ling voor alle zintuigen. Als we daar dan toch zijn, kunnen we meteen een bezoek-
je brengen aan de 7 reuzegrote trollen. 

Speelweek: 17/08 - 21/08
      BEESTIG GEZOND 
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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.

• Omwille van de maatregelen omtrent Corona is er bij de Speelkriebels dit jaar enkel voor-
opvang van 7u30 - 8u en naopvang van 16u - 18u in Depot Deluxe. Voor het kleuterkamp is 
er vooropvang van 8u00 - 9u00 en naopvang van 16u00 - 17u00 in school Het Klaverbos.

• Tussen de middag wordt er niet naar huis gegaan. De kinderen brengen zelf een gezond 
lunchpakket, snack en drank mee. Het gebruik van glazen flessen is verboden. Er is gratis 
kraantjeswater 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 medische fiche 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.
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• Door in te schrijven voor een activiteit verklaart de ouder of voogd dat het kind lichamelijk 
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  
vragen 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 
voorschrift. 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 2020 komt er weer zeer snel aan... Tijd om te sporten 
hoor ik je denken! We organiseren twee sportkampen samen met de 
vrijetijdsdienst van Schelle. Voor deze kampen moet u dan ook een 
account aanmaken op de website van de gemeente Schelle. 

Wat moet je weten over de Beweeg-
kriebels?
Je kan de prijs per kamp in het programma 
vinden. Alles moet betaald worden 
bij inschrijven en kan eveneens niet 
gerecupereerd worden bij afwezigheid 
van de deelnemer(s). Deelnemers die 
een doktersattest voorleggen, kunnen 
hun deelnemingsgeld terugvorderen, 
uitgezonderd € 5 administratiekosten.
Je krijgt voor de deelnemers onder de 
12 jaar een belastingsattest zodat je dit 
kan inbrengen op je belastingaangiften in 
2021.
De inschrijvingen starten op dinsdag 24 
maart (vanaf 18.00u.). Je kan inschrijven 
tot de activiteiten volzet zijn. Op tijd zijn is 
dus de boodschap!

Online inschrijven
Online inschrijven via de website van 
schelle. Maak een account aan via het 
inschrijfprogramma van Schelle en 
registreer je voor de kampen.

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

Voor meer informatie  kan je terecht 
op de vrijetijdsdienst bij Ellen in het 
Administratief Centrum,  
Sint-Bernardusabdij 1, 
tel. 03 288 26 92 of 
ellen.huysmans@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:    Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3 te Schelle.
Activiteiten:         09.00u - 16.00u
Opvang:               Op locatie, 1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit

Samenkomen:    Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
Activiteiten:         09.00u - 16.00u
Opvang:               Op locatie, 1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit

Sportweek: 6 - 10 juli
      NEW GAMESKAMP  Geboortejaar: 2013 - 2006

Sportweek: 24 - 28 augustus
      SPORTCLUBWEEK Geboortejaar: 2013 - 2006

€75 voor week (inwoners Schelle  of Hemiksem) 
€85 voor week (niet-inwoners)
New games zijn activiteiten die een beetje ongewoon 
zijn, we denken hierbij aan:
- Kanjam: een spel waarbij je punten scoort door je 
frisbee in de “Kan” te gooien.
- You Fo: een gooispel waarbij je met de youfo stick 
een vliegende ring vangt.
- Wackitball: een racketsport in een cirkel, waarbij je 
via een pas de bal op een centrale ton slaat en punten 
scoort wanneer de tegenstrever een fout maakt.
- Lacrosse: met een speciale stok met een vangnet 
gooi je een bal naar elkaar en probeer je te scoren in 
het doel van de tegenpartij.

15 per dag (inwoners Schelle en Hemiksem) 
€17 per dag (niet-inwoners)
€65 voor week (inwoners Schelle en Hemiksem ) 
/€75 voor week (niet-inwoners)

Schelse sportverenigingen en verenigingen uit de 
buurt geven een initiatie van hun sport.
Maandag: volleybal, tafeltennis en boogschieten
Dinsdag: voetbal, tennis en baseball
Woensdag: Dans, gymnastiek en atletiek
Donderdag: judo, kegelen en badminton
Vrijdag: basketbal, hockey en Shin gi tai kempo (= 
zelfverdediging)
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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 enkel kleuters terecht. Kinderen van lagere school 
gaan naar de Speelkriebels. 
Wij maken van iedere dag een feest! Plezier 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 eigen ideeën.
De groepsruimten en de verschillende speelhoeken zijn gezellig ingericht, zodat de 
kinderen volop kunnen spelen, experimenteren en nog veel meer…maar bovenal zichzelf 
kunnen zijn. Tijdens het vrij spel worden de kinderen gestimuleerd door de begeleiding tot 
het nemen van eigen initiatief, ter bevordering van hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Praktische informatie
Tijdens de zomervakantie zijn wij  
tijdens weekdagen geopend van 
6u30 s’morgens tot 18u30 s’avonds.  
Sluitingsdagen :
- Ma 20/7 t/m vrij 24/7
- do 27/8 t/m ma 31/8
Inschrijvingen:                           
We werken met voorinschrijvingen 
met een inschrijfformulier.  Je kan 
inschrijven vanaf maandag 2 juni. 
Het inschrijfformulier 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 
aangerekend.   Bij ziekte steeds een 
ziektebriefje binnenbrengen. 

Mee te geven voor opvang : 
- brooddoos + drankje voor lunch    
- koekje/fruit + sapjes voor 
voormiddag/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:      School Klaverbos, ingang Kleidaallaan 
Activiteiten:          09.00u - 16.00u
Opvang:                Op locatie, 1 uur voor start activiteit   
  tot 1 uur na einde activiteit
Voorwaarden:      De kleuter moet zindelijk zijn en   
                   geen middagdutje meer nodig hebben.

Kleuterkamp: 20 - 24 juli  (uitgezonderd 21juli)         
     ASTRONAUTENKAMP

€50 voor week (kinderen van Hemiksem of schoolgaande kinderen in Hemiksem) 

Ben je helemaal gek van ruimteschepen, astronauten, sterren en gewichtloos zijn en zit je in 
de kleuterklas? Geloof jij absoluut in buitenaards leven? Misschien ontdek jij wel een kleine 
alien tijdens dit kamp! 
De kleuters werken de meest uiteenlopende missies af onder begeleiding van Sporta-
monitoren. Vergeet zeker geen lunchpakket en voldoende drinken, een koekje voor 
tussendoor smaakt ook altijd lekker op een stevige ruimtemissie. Dit kamp is enkel voor 
kindjes wonend of schoolgaand in Hemiksem. 



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

Speelkriebels: 
Vrijetijdsdienst: 03 288 26 91 / sim@hemiksem.be

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

Kleuterkriebels: 
- Kleuterkampen: 

Vrijetijdsdienst:  03 288 26 91 / sim@hemiksem.be
     03 288 26 92 / ellen.huysmans@hemiksem.be

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

 

 Hebt u nog vragen?


