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   Hou je klaar want hier zijn we weer met 

 De ZapposDagen
           Wat moet je weten!?

         Hemiksem
Voor meer informatie kan je in Hemiksem terecht bij de vrijetijdsdienst bij Yves of Ellen in het  
Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1, tel. 03 288 26 57  
of ellen.huysmans@hemiksem.be. 
ma., do en vrij van 9.00 u tot 12.00 u
din. en wo. van 9.00 u tot 12.00 u  en van 14.00 u tot 16.00 
        Schelle
In Schelle kan je voor meer informatie terecht in het Sportcomplex Scherpenstein, bij de 
vrijetijdsdienst bij Sabrina of Tessa, Parklaan 3, tel. 03 887 18 87 of vrijetijd@schelle.be 
ma. van 9.00 u tot 15.30 u
di. van 9.00 u tot 19.30 u  
wo. van 12.30 u tot 16.00 u 
       Niel
In Niel kan je voor meer informatie terecht bij de dienst vrije tijd, bij  Christel of Yesim in 
het gemeentehuis,Ridder Berthoutlaan 1, tel. 03 451 11 82 of jeugddienst@niel.be.
ma. van 9.00 u. tot 20.00u.
di. van 9.00 u. tot 16.30 u.
wo. van 13.00 u. tot 16.30 u.

Voor de herfst- & kerstvakantie kan 
je inschrijven en betalen vanaf maan-
dag 6 oktober

Hou er rekening mee dat je moet betalen 
bij het inschrijven. Je kan enkel je geld 
terugkrijgen als je een doktersattest kan 
voorleggen voor de dag dat je kind afwe-
zig was. Je krijgt voor de deelname een 
belastingsattest zodat je dit kan inbren-
gen op je belastingsaangifte in 2015. 

Optie 1: ONLINE INSCHRIJVEN
Ga naar www.hemiksem.be of  
www.schelle.be of www.niel.be en daar 
vind je de link om online in te schrijven. 

Na inschrijving krijg je een mail van ons 
waarin een rekeningnummer staat zodat 
je het bedrag kan overschrijven.Vermeld 
bij de storting de code die je in de mail 
kan vinden. Na betaling krijg je een be-
vestigingsmail.

Optie 2: FORMULIER AFGEVEN
Je kan inschrijven en betalen bij je vrije-
tijdsdienst. Houd er rekening mee dat 
online inschrijven vlugger gaat en je dus 
zo meer kans hebt op een plaatsje!
Het aantal plaatsen per dag is beperkt, 
niet te lang wachten met inschrijven is 
dus de boodschap.
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Afspraken!

• De inschrijving is pas definitief als de betaling is gebeurd. Beta-
len kan cash of op ons rekeningnummer (krijg je per e-mail)  op 
naam van Zapposdagen. Bij storting altijd het referentienummer 
vermelden.
• Er is een beperking wat het aantal kinderen betreft dat toe-
gelaten wordt, schrijf daarom op tijd in.
• Indien het kind niet kan komen door ziekte, kan het geld wor-
den teruggegeven mits er een doktersbriefje wordt bezorgd op de 
dienst waar het kind is ingeschreven. 
• 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 mee-
genomen op eigen verantwoordelijkheid.
• De kinderen dragen kledij dat tegen een stootje kan.
• Indien uw kind in de gemeentelijke kinderopvang voor of na de 
Zapposactiviteit verblijft, verzorgen wij het vervoer tussen de op-
vang en de activiteit. Belangrijk is om dit bij de inschrijving voor 
de Zapposdagen te vermelden. Er moet wel nog steeds apart in-
geschreven 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 in-
vloed heeft op de activiteiten kunnen geweigerd worden. De be-
slissing kan enkel genomen worden in samenspraak met de ver-
antwoordelijken van de 3 gemeenten.
• Bij warm weer wordt er voldoende drank meegegeven.
• De ouders/voogd geven bij inschrijving de toestemming om fo-
to’s genomen door de medewerkers te gebruiken voor publicaties 
en sociale media.
• Door in te schrijven verklaren de ouders of de voogd zich  
akkoord met deze afspraken.
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HERFSTVAKANTIE 2014

Ahoy ... Wie heeft er zin om zich uit te 
leven op dit zot piratenschip? Aan de 
scheepstouwen bengelen, de vijand 
bombarderen, via de glijbaan ontsnap-
pen wanneer je schipbreuk lijdt … je 
ziet de spanning is steeds te snijden in 
het Pirateneiland. Natuurlijk zijn  er  ook 
lachspiegels, touwbruggen,  klim en 
klauterstellen, een luchtkasteel, ballen-
baden… Kom aan boord! Snel inschrij-
ven voor het enige echte Pirateneiland 
is de boodschap!

Leeftijd: vanaf 5 jaar

Maandag 27 oktober: 
Pirateneiland (binnenspeeltuin)

Prijs: 8 EUR 

uren: Afspraak om 10u20. op 
de Heideplaats in Niel, 10u30. 
Sportcomplex Scherpenstein, 
Parklaan 3, Schelle, 10u40 aan 
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 
27, Hemiksem. We zijn terug 
rond 16.00 u.

Adres: Pirateneiland, Kribbe-
straat 18, 2000 Antwerpen

MEEBRENGEN: Lunchpakket

Vervoer: Bus

Aantal deelnemers: 75

Altijd al een reis door de wereld van de 
chocolade willen maken? Eigen choco-
lade maken en een rondleiding door de 
Côte d’Or fabriek in volle activiteit maakt 
de uitstap nog vele spannender! 
We hebben een schriftelijke toestem-
ming van de ouders nodig voor het 
bezoek van uw kind aan de tempel. Bij 
de inschrijving ontvang je dit formulier.
Je mag in de fabriek geen juwelen dra-
gen, hou hier rekening mee!
 

Leeftijd: 6 tot 12 jaar

Prijs: 7 EUR

uren: Afspraak om 12.50 u. 
aan Depot Deluxe in Hemiksem, 
12.40 u. Sportcomplex Scherpen-
stein, Parklaan 3, Schelle, 12.30 
u. op de Heideplaats in Niel. We 
zijn terug rond 17.00 u. 

Vervoer: Met de bus
Adres: Côte d’Or
Brusselsesteenweg 450
B-1500 Halle 

Aantal deelnemers: 45 per 
dag

dinsdag 28 oktober of donderdag 30 oktober: 
De Côte d’Or Chocoladetempel
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KERSTVAKANTIE 2014

Deze voormiddag  gaan we aan de slag 
met vilt. 

Maak een geldbeursje of gsm-zakje 
voor jezelf of als cadeautje voor onder 
de kerstboom. Of beloon jezelf of je 
vrienden/familie voor unieke en fijne 
kwaliteiten of prestaties met een zelfge-
maakte medaille. 

Wil je liever iets decoratief maken in 
het thema van Kerst? Dan kan je een 
kerstboom maken in een potje of een 
hangertje voor in de kerstboom. Kun jij 
nog kiezen wat je wil maken? 

Leeftijd: vanaf 8 jaar

Prijs: 3 EUR 

uren: Afspraak om 9.30 u. tot 
12.00 u.

Blijf je ook voor de films 
in de namiddag? Vergeet 
dan niet je lunchpakket 
mee te nemen.

Vervoer: Zelf naar de abdij 
komen

Adres: 
AC. Sint - bernardusabdij 1, 
2620 Hemiksem 

Aantal deelnemers: 21

i.s.m. IveBiC 

maandag 22 december VM : Creatief met vilt
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maandag 22 december nm : Zappos @ 
      the movies

Film 1: vanaf 6 jaar 

De LEGO Film
We volgen het verhaal van Emmet, een 
doodgewoon en braaf LEGO-figuurtje 
dat per vergissing wordt aanzien als de 
meest uitzonderlijke persoon ter we-
reld en de sleutel tot het redden van de 
wereld. Samen met een groep grappige 
personages moet hij op avontuur om 
een boosaardige tiran een halt toe te 
roepen. Helaas is Emmet hopeloos en 
hilarisch onvoorbereid op wat hem te 
wachten staat! 

Film 2: vanaf 8 jaar  Muppets Most Wanted
De hele Muppets-bende gaat op wereldtour en trekt volle zalen in grote theaters in fas-
cinerende Europese bestemmingen zoals Berlijn, Madrid, Dublin en Londen. 
Maar chaos achtervolgt de Muppets naar Europa, en ze raken per abuis verstrikt in 
een internationale roofkraak, aangevoerd door Constantine, ‘s werelds nummer één 
crimineel en een exact evenbeeld van Kermit en zijn achterbakse handlanger Domi-
nic, ook wel bekend als nummer twee. Nadya, een pittige gevangenisbewaarder en 
Interpol-agent Jean Pierre Napoleon zorgen er voor dat de Muppets spannende tijden 
in Europa beleven!

Prijs: 1 EUR per film

De Lego FILM: 13.00 u.

MUPPETS MOST WANTED: 
15.00 u.

Vervoer: Zelf naar de Sint 
Bernardusabij in Hemiksem 
komen. (Nijverheidsstraat)

Adres: Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

meebrengen: Eventueel 
lunchpakket als je ook bent 
ingeschreven voor de activiteit 
in de voormiddag.

koekje en drankje

Aantal deelnemers: 
Onbeperkt



         

Naam: 

Adres: 

Tel. thuis:

Geboortedatum/klas:

Telefoon waar iemand overdag te bereiken is. 
(vermeld naam van persoon naar wie we moeten vragen) 

online inschrijven (of komen afgeven) vanaf maandag 6 oktober! 
(vanaf 9.00 u.)

Informatie en inschrijven kan via www.hemiksem.be of www.schelle.be of www.niel.be

Ma 27/10  Pirateneiland (8 EUR) 
di 28/10   chocolade tempel  (7 EUR) of 
DO 30/10  Chocolade Tempel (7 EUR) 

MA 22/12 VM KNUTSEL Creatief met vilt (3 EUR) 
MA 22/12 NM film 1  Lego de Film (1 EUR)
MA 22/12 NM film 2  The Muppets  (1 EUR) 
 

Verblijft in: 
‘T MERELHOFKE, 

‘t  speelhuis
Schellebel

Verblijft in: 
‘T MERELHOFKE

‘t  speelhuis
Schellebel

Schrijft in 

Schrijft in 

Mag
alleen
naar 
huis

Mag
alleen
naar 
huis
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Inschrijvingsformulier Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voor het voorblijf in de opvang bij ‘t Merelhofke, ‘t Speelhuis of Schellebel moet je 
steeds apart inschrijven.



Vrijetijdsdienst Hemiksem:
Ellen - 03 288 26 57 
Ellen.huysmans@hemiksem.be
www.hemiksem.be

Vrijetijdsdienst Schelle:
Tessa - 03 887 18 87 
vrijetijd@schelle.be
www.schelle.be

Vrijetijdsdienst Niel:
Christel - 03 451 11 82 
jeugddienst@niel.be
www.niel.be

ZAPPOSDAGENZAPPOSDAGEN


