
De tofste kampen in de
krokus- en paasvakantie 2021

Schrijf je online in vanaf
dinsdag 26 januari 
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   Hou je klaar want hier zijn we weer met de

 Zapposdagen

Wat moet je weten!?
Voor de krokus- en paasvakantie 2021 kan je inschrijven en betalen vanaf 
dinsdag 26 januari, 9u00. Kinderen moeten in Hemiksem, Schelle of Niel wo-
nen en/of naar school gaan.

Uitzonderingen 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 deelnemen, 
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 fiscaal attest. Dit kan je inbrengen op je belastingaangifte 
in 2021. Dit attest wordt je automatisch toegestuurd.

Online inschrijven
Vanaf dit jaar werkt elke gemeente met een eigen inschrijfsysteem. Op de 
website van de gemeente waar u woont 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. 

Er dient onmiddellijk online betaald te worden. 

Bij vragen of onduidelijkheid is het mogelijk de vrijetijdsdienst van je ge-
meente te contacteren. 
Het aantal plaatsen per kamp is beperkt, niet te lang wachten met inschrijven 
is dus de boodschap. Elke gemeente zal een wachtlijst aanleggen wanneer de 
voorziene plaatsen in de gemeente volzet zijn. We zullen zo snel mogelijk met de 
drie gemeentes bekijken of er kinderen van de wachtlijst gebruik kunnen maken 
van de vrije plaatsen bij een andere gemeente.
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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 92 
of sim@hemiksem.be. 

ma., do. en vrij. van 9u00 tot 12u00 
di. en wo. van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00

         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. 03 870 35 21 
of vrijetijd@schelle.be 

ma., woe., do. en vrij. van 8u30 tot 12u00, 
di. van 8u30 tot 12u00 en 18u00 tot 19u30

        www.schelle.be
      

Niel
In Niel kan je voor meer informatie terecht bij Lies op de Dienst Kind en Jeugd, 
Ridder Berthoutlaan 1, 2845 Niel, 03 451 11 90, kindenjeugd@niel.be

ma. van 9u00 tot 12u00 en van 17u00 tot 19u30 
di. do. en vr. van 9u00 tot 12u00 
wo. van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00

        www.niel.be



Krokusvakantie 2021
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Maandag 15 februari t.e.m. vrijdag 19 februari  
Kleuterkamp: zwemmen en omnisport

Samen met Sportkriebels organiseren we een kleuter-
kamp. Eén uur per voormiddag krijgt je kind zwemles 
op zijn/haar niveau, de rest van de voormiddag wordt 
er omnisport aangeboden. 

We werken met verschillende niveaus (watergewenning - be-
heerst de beweging al - afwerken van techniek) waardoor elke 
kleuter welkom is!

Maandag 15 februari t.e.m. vrijdag 19 februari 
Crea- & sportkamp: Carnaval

Samen met Sporta organiseren we een kamp waar sport 
en crea centraal staan. Heel veel afwisseling dus zodat er 
van vervelen geen sprake zal zijn! 

We werken rond het thema carnaval dus plezier gegaran-
deerd. Kom jij je mee amuseren met de super coole moni-
toren van Sporta?

Leeftijd: 6 - 12 jaar

Aantal deelnemers: 45

Locatie: Niel (juiste 
locatie wordt nog 
gecommuniceerd)

Uren: 9u00 – 16u00

Opvang: 8u00 - 9u00 en 
16u00 - 17u00

Prijs: € 60,00

Meebrengen: sportschoe-
nen met witte zool, lunch, 
koekje en fruit, drinkbus 
met water.

Leeftijd: 3 - 6 jaar

Aantal deelnemers: 45

Locatie: Sporthal Hemiksem, 
Atletiekstraat 1, Hemiksem

Uren: 9u00 - 12u00

Opvang: 8u00 - 9u00 en 
12u00 - 12u45

Prijs: € 55,00

Meebrengen: zwemgerief 
en sportschoenen met 
witte zool.

Om 10u krijgt je kind een 
drankje en een voorverpakt 
koekje van de organisatie. 
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Paasvakantie  2021

Dinsdag 6 april t.e.m. vrijdag 9 april 
Skatekamp

In samenwerking met de Hemiksemse Layback Skate Club 
bieden we 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 skatevideo’s. We maken ook nog een 
aftermovie van het kamp zodat je nog kan nagenieten.

Dagverloop:
9u00 - 10u00: opwarming
10u00 - 12u00: skaten, oefeningen / les
12u00: middagpauze
13u00 - 16u00: skaten / workshop / spel / uitstap

Bij regenweer:
 - montage, video’s (Camp Woodward), skaten onder afdak 
(eigen obstakels)
- eventueel extra bezoek aan Skate Depot

Inbegrepen in de prijs:
- beschermingsmateriaal en skateboards (indien je dit zelf 
niet hebt)
- trein- en toegangstickets Antwerp Skate Depot
- gezonde powerfood (drie-uurtje)
- griptapes voor workshop

Leeftijd: 8 - 12 jaar
Enige ervaring vereist (vlot 
kunnen pushen en rijden op 
een skateboard is een must).

Aantal deelnemers: 24

Locatie: school Jan Sander-
slaan Hemiksem. (Skate-park 
Hemiksem / Antwerp Skate 
Depot)

Uren: 9u00-16u00

Opvang: 8u00 - 9u00 en 
16u00 - 17u00

Prijs: € 80,00

Meebrengen: gevulde 
drinkbus met water, lunch, 
10-uurtje, eventueel eigen 
skatemateriaal

Extra’s:
 - workshop griptape art, 
scheur, knip, teken en ontdek 
de coolste manieren om je 
grip tape te versieren

 - opwarmingsessies: rolla-bol-
la, trampoline, skate-yoga, ... 

- 1 vrije skate-sessie met 
gesponsorde skater: demo / 
tips&tricks / motivatie
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Maandag 12 april t.e.m. vrijdag 16 april
Kleuterkamp: tennis en omnisport 

Voor de kleuters bieden we deze vakantie een sport-
kamp aan waarbij ze hun eerste stapjes in de tenniswe-
reld kunnen zetten. 

Wordt jouw kleuter de nieuwe Roger Federer of Kim 
Clijsters? Deze week maken ze kennis met tennis ge-
durende één uur per dag. De rest van de voormiddag 
wordt er omnisport aangeboden. 

Leeftijd: 3 - 6 jaar

Aantal deelnemers: 45

Locatie: Sporthal Hemiksem, 
Atletiekstraat 1, Hemiksem

Uren: 9u00 - 12u00

Opvang: 8u00 - 9u00 en 
12u00 - 12u45

Prijs: € 55,00

Meebrengen: sportschoe-
nen met witte zool.
Om 10u krijgt je kind een 
drankje en een voorverpakt 
koekje van de organisatie. 

Dinsdag 6 april t.e.m. vrijdag 9 april 
Boerderijkamp

We leren je alles over het leven op de boerderij. Van 
dieren voederen en verzorgen, stallen uitmesten, pot-
ten bakken, soep maken tot in de moestuin werken.

Samen met leuke knutselopdrachtjes, leerrijke uitstappen en 
fijne spelletjes maken we er een super-leuke-boerderij-week 
van!

Leeftijd: 5 - 9 jaar

Aantal deelnemers: 45

Locatie: Sint-Hubertus 
school, Kerkstraat 5, Niel

Uren: 9u00 - 16u00

Opvang: 8u00 - 9u00 en 
16u00 - 17u00

Prijs: € 60,00

Meebrengen: Lunch, 
koekje en fruit, drinkbus 
met water.
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Maandag 12 april t.e.m. vrijdag 16 april  
Filmkamp

Regisseer jij straks de nieuwe videoclip van K3? Ben je 
liever acteur of regisseur? Ga je graag aan de slag met 
een camera? 

Zet hier jouw eerste stappen in de wondere wereld van 
film en cinema. We leren jou een script maken, regisse-
ren, filmen en monteren met materiaal en apparatuur die 
je thuis ook kan vinden.

Leeftijd: 10 - 14 jaar

Aantal deelnemers: 24

Locatie: Jeugdhuis Jokot, 
Landbouwstraat 145, Niel

Uren: 9u00 - 16u00

Opvang: 8u00 - 9u00 en 
16u00 - 17u00

Prijs: € 85,00

Meebrengen: Lunch, 
koekje en fruit, drinkbus 
met water.

Maandag 12 april t.e.m. vrijdag 16 april
Musicalkamp 

Droom jij er ook van om mee te spelen in een echte 
musical? Waar anders kan je zo luid zingen als je wil, 
de benen van onder je lijf dansen en de sterren van de 
hemel acteren? 

De unieke combinatie van deze drie podiumkunsten 
maakt van musical een zeer populaire vorm van 
entertainment! Kom jij proeven van onze Broadway? 
Voor dit kamp werken we samen met de creatieve 
monitoren van Mila, zij zorgen ervoor dat dit kamp 
onvergetelijk wordt!

Leeftijd: 6 - 12 jaar

Aantal deelnemers: 45

Locatie: Turnzaal GBS De 
Klim, Provinciale Steenweg 
100, Schelle

Uren: 9u00 – 16u00

Opvang: 8u00 - 9u00 en 
16u00 - 17u00

Prijs: € 85,00

Meebrengen: sportschoe-
nen met witte zool, lunch, 
koekje en fruit, drinkbus 
met water.
 



Contact

     Hemiksem: 
tel. 03 288 26 92 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 90 of kindenjeugd@niel.be - www.niel.be 
                  

 

     Corona
• Draag een mondmasker wanneer u uw kind afzet/ophaalt, bij voorkeur door 
dezelfde persoon, en houdt afstand.
• Gelieve uw kind thuis te houden als hij/zij ziekteverschijnselen vertoont.
• Handontsmetting wordt voorzien.
• Indien het kamp niet kan doorgaan o.w.v. de Corona-maatregelen krijgt u het 
inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
• Kinderen kunnen de kampen niet combineren met opvang bij BKO. Op die ma-
nier worden de verschillende groepen niet gemengd. 

Afspraken
• Waardevolle voorwerpen worden thuis 
gelaten of worden meegenomen op eigen 
verantwoordelijkheid.

• De kinderen dragen kledij die tegen een 
stootje kan.

• 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.

• De ouders/voogd die geen toestemming 
geven aan de medewerkers om foto’s te ne-
men van hun kinderen - dit om te gebruiken 
voor publicaties en sociale media - kunnen 
dit laten weten bij de inschrijving.

• Door in te schrijven verklaren de ouders of 
de voogd zich akkoord met deze afspraken.
 


